
ARRESTEN 
VANHET 

HOF VAN CASSATIE 
MET DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR RAADSHEREN 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTELIJK JAAR 1986-1987 

III 

BELGISCH STAATSBLAD 

Directeur Yvette VANDECASTEELE-DERARE 

Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel 



Nr. 390 HOF VAN CASSATIE 867 
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3• KAMER - 2 maart 1987 

ARBEIDSVOORZIENING BRUGPEN-
SIOEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN -
AFWIJKENDE TOEKENNINGSCRITERIA VOOR 
BEPAALDE BEDRIJFSTAKKEN. 

Voor de bedrijfstakken vermeld in art. 3, 
b, C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, geslo
ten in de Nationale Arbeidsraad en al
gemeen verbindend verklaard bij KB. 
16 jan. 1975, kunnen bij C.A.O. ancien
niteitsvereisten worden gesteld, waar
door werknemers die krachtens de 
C.A.O. nr. 17 op brugpensioen aan
spraak zouden hebben, daarvan wor
den uitgesloten. 

(FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE 
ARBEIDERS VAN DE BOUWNIJVERHEID T. 
HOOGHE, FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN 
GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

ONTSLAGEN WERKNEMERS) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

De C.A.O. nr. 17 van 19 december 1974, 
gesloten in de Nationale Arbeidsraad en 
algemeen verbindend verklaard bij ko
ninklijk besluit van 16 januari 1975, re
gelt de toekenning van het zogenaamde 
conventioneel brugpensioen. Het gaat in 
werkelijkheid om een aanvullende werk
loosheidsuitkering die de werkgever be
taalt aan de werknemers die anders dan 
om een dringende reden ontslagen wor
den, in beginsel v66r de normale pen
sioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, 
maar nadat zij 60 jaar zijn geworden. 

Van deze algemene regeling kan voor 
bepaalde bedrijfstakken worden afgewe
ken bij C.A.O. gesloten in het bevoegde 
paritair comite. Alzo kan de leeftijds
grens worden verlaagd en de betaling 
worden opgedragen aan een fonds voor 
bestaanszekerheid. Bovendien kunnen in 
enkele bedrijfstakken, waaronder het 
bouwbedrijf, afwijkende toekenningscri
teria worden vastgesteld. 

In het bouwbedrijf geldt voor de arbei
ders een bijzondere regeling, neergelegd 
in de C.A.O. van 30 juni 1980, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 19 september 1980. Als bijko
mende voorwaarde om op het brugpen
sioen recht te hebben wordt o.m. gesteld 

dat de werkman ten minste tien jaar in 
de bedrijfstak werkzaam is geweest. De 
betaling valt ten laste van het Fonds 
voor Bestaanszekerheid voor de Arbei
ders van de Bouwnijverheid. 

Eerste verweerder is op 60 jaar ontsla
gen als bouwvakarbeider, doch heeft 
geen tien jaar dienst in het bouwbedrijf. 
Hij maakt derhalve geen aanspraak op 
het brugpensioen met toepassing van de 
C.A.O. van 30 juni 1980, maar wel op het 
brugpensioen toegekend door de C.A.O. 
nr. 17 van 19 december 1974. Niettemin 
stelt hij zijn vordering in hoofdorde in 
tegen het Fonds voor Bestaanszekerheid 
en slechts in ondergeschikte orde tegen 
het Sluitingsfonds, dat tot betaling ver
plicht is wanneer de werkgever in gebre
ke blijft. 

Eiser voert niet aan dat hij alleen ver
plicht is tot betaling van het brugpen
sioen met toepassing van de C.A.O. van 
30 juni 1980 en dat hij derhalve niet kan 
worden veroordeeld tot betaling van het 
brugpensioen toegekend overeenkomstig 
de C.A.O. nr. 17 van de Nationale Ar
beidsraad. Hij komt aileen op tegen de 
beslissing van het arbeidshof dat het 
door de C.A.O. van 30 juni 1980 gestelde 
ancienniteitsvereiste niet rechtsgeldig is 
en eerste verweerder dus aanspraak 
heeft op het brugpensioen toegekend 
door de C.A.O. nr. 17. 

Zowel eiser als het arbeidshof gaan er 
kennelijk van uit dat de C.A.O. van 
30 juni 1980 geen autonome regeling is, 
die los van de C.A.O. nr. 17 staat, maar 
aileen een uitvoerings- en toepassingsre
geling van deze laatste is. Ware het een 
autonome regeling, dan zou de bouwvak
arbeider die niet aan de door de bijzon
dere regeling gestelde voorwaarden vol
doet, aanspraak kunnen maken op het 
algemeen brugpensioen van de C.A.O. 
nr. 17 en zou hij zijn vordering niet moe
ten richten tot het Fonds voor Bestaans
zekerheid (eiser), maar tot zijn laatste 
werkgever, eventueel tot het Sluitings
fonds (tweede verweerder). 

Ik meen dat de C.A.O van 30 juni 1980 
inderdaad niet als een autonome rege
ling kan worden aangemerkt, hoewel zij 
formeel er wel de schijn van heeft. Wan
neer een C.A.O. in de Nationale Arbeids
raad is gesloten, kan in een paritair co
mite geen daarmee strijdige overeen
komst worden aangegaan. Dit wordt 
uitdrukkelijk bepaald in artikel 10.1 van 
de C.A.O.-wet, luidens hetwelk « nietig 
zijn de bepalingen van een overeen
komst gesloten in een paritair comite, 
die strijdig zijn met een overeenkomst 
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gesloten in de Nationale Arbeidsraad ». 
Die regel wordt bevestigd, wat de alge
meen verbindend verklaarde C.A.O.'s be
treft, door artikel 51.2, a en b, volgens 
hetwelk de C.A.O. gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad in de hierarchie der 
rechtsbronnen voorrang heeft op de 
CA.O. gesloten in een paritair comite. 

Wanneer de C.A.O. nr. 17 geen ancien
niteitsvereiste stelt om op brugpensioen 
recht te hebben, mag een C.A.O gesloten 
in een paritair comite de toekenning van 
het brugpensioen aan de werknemers 
van de betrokken bedrijfstak van een 
desbetreffende voorwaarde niet afhanke
lijk maken. 

Hierop bestaat aileen uitzondering 
wanneer de C.A.O. gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad uitdrukkelijk voorziet 
in de mogelijkheid dat een C.A.O. voor 
een bepaalde bedrijfstak bijkomende toe
kenningsvoorwaarden stelt. Want dan is 
deze laatste niet meer in strijd met de 
eerste, maar is zij er slechts de uitvoe
ring van. 

Dat is ten deze het geval. Artikel 3, b, 
4", van de C.A.O. nr. 17 bepaalt dat toe
kenningscriteria die van de in deze over
eenkomst gestelde voorwaarden afwij
ken, bij collectieve overeenkomst kun
nen worden vastgesteld voor de werkne
mers die ressorteren onder het Paritair 
Comite voor het Bouwbedrijf. En onder 
afwijkende toekenningscriteria moet niet 
aileen worden verstaan dat de door de 
C.A.O. gestelde voorwaarden mogen wor
den gewijzigd, maar ook dat er andere 
mogen worden aan toegevoegd. Dit blijkt 
duidelijk uit de commentaar bij artikel 3 
die in de C.A.O. is opgenomen en mede 
algemeen verbindend is verklaard. Deze 
luidt immers : « Sommige sectoren heb
ben of kunnen in bijzondere criteria 
voorzien om tot de regeling toe te tre
den, rekening houdend met de aan de 
sectoren eigen elementen ». 

De representatieve organisaties die de 
C.A.O. nr. 17 hebben gesloten, hebben er 
zich kennelijk rekenschap van gegeven 
dat de overeengekomen algemene rege
ling niet zonder meer kon worden toege
past in enkele bedrijfstakken waar het 
dienstverband, de tewerkstelling of de 
arbeidsvoorwaarden - o.m. onder oog
punt van stabiliteit en mobiliteit - zeer 
bijzondere kenmerken vertonen, m.n. in 
seizoenbedrijven, het havenbedrijf, het 
scheepsherstellersbedrijf en het bouwbe
drijf. Daarom wordt aan deze bedrijfs-

takken de mogelijkheid geboden het 
recht op brugpensioen afhankelijk te rna
ken van bijkomende voorwaarden. Be
doeling is dan ongetwijfeld wel dat de 
bouwvakarbeiders die aan dit bijzonder 
vereiste niet voldoen, helemaal geen 
recht hebben op brugpensioen, ook niet 
met toepassing van de C.A.O. nr. 17. 

Aileen op grand van de uitdrukkelijke 
bepaling van artikel 3, b, 4", is de bijzon
dere regeling voor het bouwbedrijf 
rechtsgeldig. Het argument van het ar
beidshof dat de bijkomende ancienni
teitsvoorwaarde gesteld door de C.A.O. 
van 30 juni 1980 inbreuk pleegt op de 
hierarchie van de rechtsbronnen, snijdt 
dan ook geen hout. 

Het arbeidshof verwijst voorts naar 
het voorschrift van artikel 3, b, van de 
C.A.O. nr. 17, volgens hetwelk het brug
pensioen toegekend krachtens een bij
zondere C.A.O., ten minste gelijkwaardig 
moet zijn aan het door de CA.O. nr. 17 
verleende brugpensioen. Hieraan zou 
niet voldaan zijn wanneer het steilen 
van bijzondere voorwaarden tot gevolg 
heeft dat bepaalde werknemers van het 
recht op brugpensioen worden uitgeslo
ten, hoewel zij voldoen aan de voorwaar
den gesteld door de C.A.O. nr. 17. 

Ook dit argument vervalt wanneer 
men aanneemt dat de bijzondere rege
ling voor het bouwbedrijf maar een aan
vullende uitvoeringsregeling van de 
C.A.O. nr. 17 is en dat deze bijzondere 
regeling bijkomende voorwaarden mag 
stellen. Dan kan het overigens niet an
ders dan dat werknemers die aan de al
gemene voorwaarden voldoen, hun aan
spraak verliezen omdat zij niet aan 
de bijzondere vereisten beantwoorden. 
Daardoor komt de gelijkwaardigheid niet 
in het gedrang. Deze houdt aileen in dat, 
wanneer aan de gestelde vereisten is 
voldaan, het brugpensioen niet minder 
mag bedragen dan hetgeen de C.A.O. 
nr. 17 toekent. 

Uit artikel 3, b, van deze C.A.O. volgt 
dus wel dat de afwijkende toekennings
criteria die voor een bepaalde bedrijfstak 
worden vastgesteld, tot gevolg kunnen 
hebben dat een werknemer die aan de 
algemene vereisten van de C.A.O. nr. 17 
voldoet, niettemin geen recht op brug
pensioen heeft. 

Het middel is gegrond. 

Conclusie: vernietiging. 
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ARREST 

(A.R. nr. 5522) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen tweede verweerder : 

Overwegende dat eiser en tweede 
verweerder tegen elkaar geen vorde
ring hebben ingesteld; dat het arrest 
geen veroordeling uitspreekt van ei
ser ten behoeve van tweede ver
weerder; 

Dat eiser derhalve niet bevoegd is 
om tegen tweede verweerder cassa
tieberoep in te stellen; dat de voor
ziening ontvankelijk is als vordering 
tot bindendverklaring, zoals subsi
diair is gevraagd; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen eerste verweerder : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 3 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot 
invoering van een regeling van aanvul
lende vergoeding ten gunste van sommi
ge bejaarde werknemers indien zij wor
den ontslagen, op 19 december 1974 
gesloten in de Nationale Arbeidsraad en 
algemeen verbindend verklaard bij ko
ninklijk besluit van 16 januari 1975, en, 
voor zoveel nodig, schending van arti
kel 1 van dit koninklijk besluit, 1, 2, 3 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
waarbij het « Fonds voor Bestaanszeker
heid voor de Arbeiders van de Bouwnij
verheid » ertoe wordt gemachtigd een 
bijzondere tegemoetkoming toe te ken
nen aan sommige bejaarde werklieden 
en werksters die elke beroepsactiviteit 
hebben stopgezet (prepensioen), op 30 ju
ni 1980 gesloten in het Nationaal Paritair 
Comite voor het Bouwbedrijf, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 19 december 1980 en van 
kracht vanaf 1 april 1980, en, voor zoveel 
nodig, schending van artikel 1 van dat 
koninklijk besluit, 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collectie
ve arbeidsovereenkomsten en de paritai
re comites en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat artikel 3, b, 4", van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 be
paalt dat toekenningscriteria die afwij-

ken van die van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 17, kunnen worden 
vastgesteld voor werknemers die ressor
teren onder het Paritair Comite voor het 
Bouwbedrijf, en het laatste lid van dit 
artikel 3 bepaalt dat de vergoedingen die 
worden toegekend aan de werknemers 
die van deze overeenkomsten genieten, 
ten minste gelijkwaardig moeten zijn 
aan de bij de collectieve arbeidsovereen
komst nr. 17 bepaalde vergoedingen, dat 
krachtens artikel 3 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 de aanvullende 
vergoeding wordt toegekend aan de 
werknemers van 60 jaar en ouder die 
worden ontslagen, behalve wegens drin
gende redenen, terwijl in artikel 3 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
30 juni 1980, buiten de voorwaarden van 
leeftijd, een beroepsloopbaan van ten 
minste tien jaar in een of meer onderne
mingen, die ressorteren onder het Pari
tair Comite voor het Bouwbedrijf is ver
eist, en dat eerste verweerder aan deze 
laatste ancienniteitsvoorwaarde niet vol
doet, beslist dat, vermits krachtens arti
kel 51 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites de 
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten 
in de Nationale Arbeidsraad primeert op 
de collectieve arbeidsovereenkomst ge
sloten in het Nationaal Paritair Comite 
voor het Bouwbedrijf, een paritair comite 
aldus geen strengere voorwaarden kan 
opleggen dan die vastgesteld door de Na
tionale Arbeidsraad, dat de vermelde an
cienniteitsvoorwaarde gesteld in de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 30 ju
ni 1980, gesloten in het Nationaal Pari
tair Comite voor het Bouwbedrijf, in 
strijd is met artikel 3, in fine, van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, ge
sloten in de Nationale Arbeidsraad op 
19 december 1974, dat vereist dat de toe
gekende vergoedingen ten minste gelijk
waardig moeten zijn, dat deze ancienni
teitsvoorwaarde dan oak als niet rechts
geldig dient afgewezen en als zodanig 
aan eerste verweerder niet tegenstelbaar 
is en dat eerste verweerder derhale te
recht aanspraak maakt, ten laste van ei
ser, op de gevorderde vergoedingen, zo
dat het hager beroep van eiser onge
grond is, 

terwijl weliswaar, krachtens artikel 51 
van de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites, de bepalin
gen van een collectieve arbeidsovereen
komst gesloten in een paritair comite 
niet strijdig mogen zijn met de bepalin
gen van een collectieve arbeidsovereen· 
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komst gesloten in de Nationale Arbeids
raad, doch deze hierarchie niet uitsluit 
dat de hogere rechtsbron, ten deze de 
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten 
in de Nationale Arbeidsraad, kan bepa
len dat in een lagere rechtsbron, ten de-' 
ze collectieve arbeidsovereenkomsten ge
sloten in de paritaire comites, uitzonde
ringen, afwijkingen of beperkingen kun
nen worden vastgesteld op een regel 
vastgesteld in de hogere rechtsbron, en 
aldus artikel 3, b, van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17, op 19 decem
ber 1974 gesloten in de Nationale Ar
beidsraad, uitdrukkelijk bepaalt dat toe
kenningscriteria die van de in deze 
overeenkomst bepaalde voorwaarden af
wijken, kunnen worden vastgesteld bij 
collectieve arbeidsovereenkomst, voor de 
werknemers die ressorteren onder het 
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf; 
weliswaar artikel 3, laatste lid, van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 
bepaalt dat de vergoedingen die worden 
toegekend aan de werknemers die genie
ten van de (afwijkende) overeenkomsten 
gesloten in de paritaire comites, ten min
ste gelijkwaardig moeten zijn aan de bij 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 bepaalde vergoedingen, doch ten 
deze het arbeidshof niet vaststelt dat de 
vergoedingen toegekend aan de werkne
mers die genieten van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 30 juni 1980, ge
sloten in het Nationaal Paritair Comite 
voor het Bouwbedrijf, niet gelijkwaardig 
zijn aan die verleend in de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van de Natio
nale Arbeidsraad, doch enkel dat eerste 
verweerder niet kon genieten van de ge
noemde collectieve arbeidsovereenkomst 
voor het bouwbedrijf omdat hij niet val
deed aan de door deze overeenkomst op
gelegde ancienniteitsvoorwaarde en hier
uit besluit dat het vereiste van de 
gelijkwaardigheid van de vergoedingen 
werd geschonden; het arrest, enerzijds, 
door te beslissen dat bij collectieve ar
beidsovereenkomst gesloten in het Na
tionaal Paritair Comite voor het Bouwbe
drijf geen strengere toekenningscriteria 
voor het bekomen van de aanvullende 
vergoedingen kunnen worden opgelegd 
dan die bepaald in de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 17 op 19 december 
1974 gesloten in de Nationale Arbeids
raad, derhalve de door artikel 3 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 
juni 1980, gesloten in het Nationaal Pari
tair Comite voor het Bouwbedrijf, opge
legde ancienniteitsvoorwaarde nietig en 
niet aan eerste verweerder tegenstelbaar 
is, en daarom het hoger beroep van eiser 

ongegrond verklaart, de in dit middel 
vermelde wettelijke en conventionele be
palingen schendt, in het bijzonder artikel 
3 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17, waarin uitdrukkelijk bepaald 
wordt dat afwijkende toekenningscriteria 
kunnen worden opgelegd bij collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de werkne
mers die ressorteren onder het Nationaal 
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf, 
anderzijds, door te beslissen dat de door 
artikel 3 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 30 juni 1980, gesloten in 
het Nationaal Paritair Comite voor het 
Bouwbedrijf, opgelegde ancienniteits
voorwaarde in strijd is met artikel 3, 
laatste lid, van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 17, derhalve niet tegen
stelbaar is aan verweerder en het hoger 
beroep van eiser ongegrond is, eveneens 
de in dit middel vermelde wettelijke en 
conventionele bepalingen schendt, in het 
bijzonder het laatste lid van artikel 3 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, 
waarin enkel de gelijkwaardigheid van 
de vergoeding en niet de gelijkwaardig
heid van de toekenningscriteria wordt 
vereist: 

Overwegende dat artikel 3 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17, op 19 december 1974 gesloten 
in de Nationale Arbeidsraad, onder 
letter a voor de toekenning van het 
recht op de aanvullende vergoeding 
een minimumleeftijd bepaalt van 60 
jaar, bij collectieve arbeidsovereen
komsten op bedrijfsniveau vermin
derbaar tot 55 jaar, en onder letter 
b bepaalt : « Toekenningscriteria die 
van de in deze overeenkomst voor
ziene voorwaarden afwijken, kun
nen bij collectieve overeenkomst 
worden vastgesteld voor ( ... ) 4° de 
werknemers die ressorteren onder 
het Paritair Comite voor het Bouw
bedrijf », en vervolgt: « De vergoe
dingen die worden toegekend aan 
de werknemers die van deze over
eenkomsten genieten, moeten ten 
minste gelijkwaardig zijn aan de bij 
onderhavige overeenkomst voorzie
ne vergoedingen »; 

Overwegende dat de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 juni 

· 1980, gesloten in het Paritair Comite 
voor het Bouwbedrijf, onder arti
kel 3 bepaalt : « Om de bijzondere 
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tegemoetkoming te genieten, moe
ten de ( ... ) werklieden en werksters 
tegelijkertijd aan volgende voor
waarden voldoen : 1 o ten minste tien 
jaar van hun beroepsloopbaan door
gebracht hebben in dienst van een 
of meerdere van de ( ... ) ondernemin
gen (die onder het genoemde pari
tair comite ressorteren) »; 

Overwegende dat het arrest het 
evengenoemde bijkomende ancien
niteitsvereiste niet rechtsgeldig ver
klaart op grond dat het afwijkt van 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17, gesloten in de Nationale Ar
beidsraad, en derhalve hogere 
rechtsbron, op zulke wijze dat be
paalde werknemers, zoals eerste 
verweerder, zelfs helemaal geen 
recht hebben op enige aanvullende 
vergoeding, hetgeen in strijd komt 
met het vereiste van gelijkwaardig
heid der vergoedingen, gesteld in ar
tikel 3, b, in fine, van de C.A.O. 
nr. 17; 

Overwegende dat de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 
december 1974, nu zij bij artikel 3, 
b, toelaat, binnen de bedrijfstakken 
die daarin zijn bepaald, afwijkende 
toekenningscriteria bij collectieve 
arbeidsovereenkomst vast te stellen, 
niet uitsluit dat bepaalde werkne
mers, die krachtens de algemene re
geling tot de aanvullende vergoe
ding toegang zouden hebben, inge
volge afwijkende collectieve over
eenkomst van die vergoeding uitge
sloten zijn; 

Dat het arrest, dat anders oor
deelt, de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, behalve artikel 97 
van de Grondwet, schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt tot betaling aan eerste 
verweerder; verklaart het arrest bin
dend ten aanzien van tweede ver
weerder; beveelt dat van dit arrest 

melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; mede gelet op artikel 1017 
van het Gerechtelijk Wetboek, ver
oordeelt eiser in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

2 maart 1987 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat mr. Simont. 

Nr. 391 

3' KAMER - 2 maart 1987 

BETEKENING EN KENNISGEVING 
KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF - BE
GRIP. 

Onder de gelding van art. 46 Ger. W. v66r 
de wijziging door de wet van 24 mei 
1985, geschiedt de kennisgeving bij ge
rechtsbrief door terhandstelling aan de 
geadresseerde of aan een ander van de 
in § 1, tweede lid, van dit artikel be
doelde personen, overeenkomstig de 
artt. 33, 35, 37 en 39 Ger. W. (1). 

(MOREL T. AUTONOOM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5536) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 32, 2°, 48, 49, 
50, 52, 53, 1056, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 35 (oud) van de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de arbeidsovereen-

(1) Zie omtrent de kennisgeving bij aangete
kende brief : Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 
89); 24 jan. 1974 (A.C., 1974, 580); 5 jan. 1984, 
A.R. nr. 4055, 14 mei 1984, A.R. 4112, en 29 ju
ni 1984, A.R. nr. 3908 (A.C., 1983-84, nrs. 223, 
522 en 622). 
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komsten, 1bis, § 2, 3, 4, 5 en 7 van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werkne
mers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, gewijzigd 
door de wet van 17 februari 1971 en door 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, 

doordat het arrest de door eiseres ten 
laste van verweerster gevorderde vergoe
dingen van 776.765 frank en van 742.976 
frank afwijst op de volgende gronden: 
« De bepalingen van artikel1bis, § 2, van 
de wet van 10 juni 1952, gewijzigd door 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, treden niet i.n de plaats ter ver
vanging van het artikel 35 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten. De termijn van drie 
werkdagen, voorzien door het derde lid 
van dit artikel 35, om tot de afdanking 
op grand van dringende redenen te kun
nen overgaan, blijft bestaan en werd 
door geen enkele wettekst van de voor
ziene wet van 10 juni 1952 opgeheven. 
Alleen heeft de wetgever, ten overstaan 
van beschermde werknemers, bepaald 
dat voorafgaandelijk het ontslag om 
dringende redenen, deze redenen door 
de arbeidsgerechten moeten erkend en 
bekrachtigd worden. Aldus zal, gelet op 
de bepalingen van artikel lbis, § 2, van 
de wet van 10 juni 1952 en het artikel 35, 
alinea 3, van de wet van 3 juli 1978 
waarvan de toepassing niet werd uitge
sloten, de dringende redenen pas " be
kend " zijn aan de werkgever wannner 
hij zonder twijfel zal weten dat de beslis
sing van de arbeidsrechtbank, die de ge
grondheid van de ingeroepen dringende 
reden heeft erkend, niet meer kon wor
den aangevochten in hager beroep, met 
andere woorden, dat deze beslissing 
kracht van gewijsde heeft bekomen. 
Vanaf dit moment zal (verweerster) over 
drie werkdagen beschikken om tot de de
finitieve afdanking op grand van drin
gende redenen over te gaan. Het vertrek
punt voor deze berekening ligt bij de 
kennisgeving van het vonnis door de 
griffier van de arbeidsrechtbank, bij 
middel van een gerechtsbrief. De kennis
geving houdt niet alleen de verzending 
langs de post in, doch ook de ontvangst 
van de geadresseerde, of minstens de 
aanbieding ten huize, van de gerechts
brief door de post, opdat de geadresseer
de in de mogelijkheid zou kunnen ge
steld worden kennis te nemen van de 
inhoud van het hem toegezonden stuk 
( ... ). De termijn van hager beroep begint 
te !open de dag na deze waarop de ge
adresseerde de beslissing van de arbeids-

rechtbank heeft ontvangen. Ter zake 
blijkt dat door de griffier - weliswaar 
laattijdig - de gerechtsbrief inhoudende 
het vonnis van 5 december 1980, op 
13 januari 1981 werd verstuurd aan de 
beide partijen; logischerwijze ontvingen 
partijen deze gerechtsbrief daags nadien 
op 14 januari 1981. (Eiseres) beweert 
zelfs deze kennisgeving eerst op 15 ja
nuari te hebben ontvangen. Vanaf de 
dag na deze kennisgeving (14 januari 
1981 of zelfs 15 januari 1981) beschikte 
(eiseres) over een termijn van acht werk
dagen om tegen dit vonnis hager beroep 
in te stellen, hetzij terzake tot en met 
vrijdag 23 januari 1981 (of zaterdag 24 
januari 1981, de zaterdag nog steeds een 
werkdag zijnde). Krachtens artikel 1056, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek moet de 
griffier van het arbeidshof het ver
zoekschrift strekkende tot het instellen 
van hager beroep ter kennis brengen 
aan de tegenpartij uiterlijk de eerste 
werkdag nadat dit verzoekschrift is inge
diend. Krachtens artikel 53, 2e lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek moest dit ter 
zake geschieden op maandag 26 janua
ri 1981, zodat huidige (verweerster) eerst 
op dinsdag 27 januari 1981 er kennis kon 
van hebben dat (eiseres) geen hager be
roep had ingesteld tegen het vonnis van 
5 december 1980 dat de afdanking op 
grond van dringende reden toeliet. Vanaf 
deze datum van dinsdag 27 januari 1981, 
of volgens de stelling van eiseres vanaf 
woensdag 28 januari 1981, beschikte 
(verweerster) krachtens artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten over drie werkda
gen, hetzij 28, 29 en 30 januari 1981 of 
zelfs tot 31 januari, om definitief tot de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
op grand van dringende redenen over te 
gaan, zonder enig recht op vergoeding 
van (eiseres). Dit deed (verweerster) op 
30 januari 1981, dus tijdig », 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerster ten laste van eiseres aangevoer
de dringende reden erkend werd bij von
nis van de Arbeidsrechtbank te leper 
van 5 december 1980; van dit vonnis aan 
de partijen kennis werd gegeven bij ge
rechtsbrief van 13 januari 1981; deze ge
rechtsbrief de termijn om hager beroep 
in te stellen, deed !open vanaf de dag na 
de verzending, dus vc.maf 14 januari 1981, 
en niet vanaf de datum van ontvangst of 
aanbieding ten huize zoals het arrest ten 
onrechte beslist (schending van artikel 
32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek); de 
termijn van acht werkdagen, waarover 
eiseres beschikte om tegen dit vonnis ho-
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ger beroep in te stellen, derhalve ver
streek op 22 januari 1981, en niet op 23 
of 24 januari 1981 (schending van de ar
tikelen 48, 49, 50, 52, 53 van het Gerech
telijk Wetboek en 1bis, § 2, van de wet 
van 10 juni 1952); de griffier van het ar
beidshof het verzoekschrift strekkende 
tot hoger beroep ter kennis brengt van 
de gedaagde in beroep uiterlijk de eerste 
werkdag nadat dit verzoekschrift is inge
diend, dus ten laatste op vrijdag 23 ja
nuari 1981 in plaats van op maandag 26 
januari 1981, zoals ten onrechte beslist 
in het arrest (schending van artikel 1056, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek); ver
weerster bijgevolg reeds op maandag 26 
januari 1981 kon weten dat eiseres geen 
beroep had ingesteld tegen het vonnis 
van 5 decmeber 1980, zodat zij vanaf 
dinsdag 27 januari 1981 over drie werk
dagen beschikte, namelijk 27, 28 en 29 
januari 1981, om ontslag wegens drin
gende reden te geven, vermits de grond 
ter rechtvaardiging van dit ontslag reeds 
op 26 januari 1981 aan verweerster be
kend moest geweest zijn volgens de re
denering van het arrest, waarin derhalve 
ten onrechte geoordeeld wordt dat het 
ontslag nog tijdig op 30 januari 1981 was 
gegeven (schending van de artikelen 1, 
35 (oud) van de wet van 3 juii 1978, 1bis, 
§ 2, 3, 4, 5 en 7 van de wet van 10 juni 
1952); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit artikel 46, 

§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals het ten deze toepasselijk is, 
volgt dat de kennisgeving bij ge
rechtsbrief geschiedt door terhand
stelling aan de geadresseerde of een 
van de andere in het tweede lid be
doelde personen, zoals bepaald is in 
de artikelen 33, 35, 37 en 39 van het
zelfde wetboek, waarnaar artikel 46 
verwij st; dat de be paling van de 
term « kennisgeving » in artikel 32 
van het Gerechtelijk Wetboek hier
aan niets afdoet; 

derdeel aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

2 maart 1937 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelij.kluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 392 

3' KAMER - 2 maart 1987 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - INSCHRIJVING ALS 
WERKZOEKENDE - ONTZEGGEN VAN HET 
RECHT WEGENS NIET GELDIGE INSCHRIJVING 
- !NGANGSDATUM. 

De bepaling van art. 133, vierde lid, 
Werkloosheidsbesluit, die vaststelt van
a! wel.ke datum het recht op wer.kloos
heidsuit.kering op grand van dat arti
.kel wordt ontzegd wegens weigering 
van een passende dienstbetrelc.king, is 
niet toepasselijk wanneer het recht op 
uitkering op grand van art. 31, § 1, 
wordt ontzegd, omdat de wer.kloze niet 
geldig als werkzoelcende is ingeschre
ven (1). 

(R!JKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. SAMYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5540) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1985 

Overwegende dat het arrest, door 
zijn beslissing te gronden op de re
den dat een kennisgeving bij ge
rechtsbrief plaatsheeft, niet op de 
dag van de afgifte ter post, maar 
pas de dag nadien, waarop de ge
adresseerde hem ontving of er ken- 1---------------
nis van kon krijgen, de in het on- (1) Cass., 25 feb. 1976 (A.C., 1976, 741). 
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door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 131, § 1, 133 (als 
gewijzigd door de koninklijke besluiten 
van 26 januari 1967 en 7 december 1973), 
134, eerste en tweede lid, 3°, 135 (als ver
vangen bij koninklijk besluit van 25 juni 
1976), 139, eerste lid (als vervangen bij 
koninklijk besluit van 18 februari 1965 
en nadien gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 6 oktober 1978) en 150, tweede 
lid (als toegevoegd bij koninklijk besluit 
van 5 december 1979), van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
de arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerster noch de uitslui
ting, noch de dertien weken sanctie op 
grond van artikel 135 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betwist en 
dat eiser het integraal herstel van de ad
ministratieve beslissing van 14 juni 1982 
en dus ook van de zesentwintig weken 
uitsluiting wegens onbeschikbaarheid 
voor de algemene arbeidsmarkt vordert, 
beslist, enerzijds, dat, door een algemeen 
voorbehoud te maken van familiale aard 
en gezien er geen zwaar beletsel was, 
wat de kinderen betreft, vermits uit de 
stukken duidelijk blijkt dat verweerster 
weigerde haar kinderen toe te vertrou
wen aan derden, er onbeschikbaarheid 
was voor de algemene arbeidsmarkt en 
de uitsluiting van zesentwintig weken 
diende te worden toegepast, anderzijds, 
dat, wat betreft de uitwerkingsdatum 
van deze beslissing, deze laatste inder
daad niet genomen werd binnen 14 
werkdagen na het laatste onderhoor, zo
dat op grond van artikel 133, vierde lid, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, de beslissing uitwerking heeft 
de maandag volgend op de notificatie 
van de beslissing, hetzij dus vanaf 21 ju
ni 1982, en ten slotte het hoger beroep 
van verweerster en het incidenteel be
roep van eiser gegrond verklaart, 

terwijl, ... 
derde onderdeel, luidens artikel 131, 

§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, de werkloze, om 
op werkloosheidsuitkering aanspraak te 
hebben, geldig als werkzoekende moet 
ingeschreven zijn en blijven en de werk
loze, die niet bereid is elke passende 
dienstbetrekking te aanvaarden, deze 
voorwaarde niet vervult; het arrest vast
stelt dat de administratieve beslissing 

van eiser om verweerster uit te sluiten 
van het recht op werkloosheidsuitkering 
vanaf 14 januari 1982 gegrond werd op 
de overweging dat verweerster op die da
tum ongeldig heringeschreven werd als 
werkzoekende, vermits ze ook dan onbe
schikbaar zou geweest zijn wegens kin
derlast; het arrest hoger vermelde feite
lijke overwegingen waarop eiser zijn 
administratieve beslissing grondde om 
verweerster uit te sluiten van het recht 
op werkloosheidsuitkering vanaf 14 ja
nuari 1982, niet tegenspreekt; het arrest, 
in zoverre het zou hebben beslist dat ei
sers incidenteel beroep, waarin het inte
graal herstel van de administratieve be
slissing van 14 juni 1982 werd gevorderd, 
gegrond is met dien verstande dat de uit
sluiting slechts uitwerking heeft vanaf 21 
juni 1982, de in dit middel genoemde be
palingen van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 schendt omdat het, 
zonder tegen te spreken dat verweerster 
op 14 januari 1982 niet geldig als werk
zoekende werd ingeschreven, niettemin 
vanaf die datum en tot 20 juni 1982 aan 
verweerster werkloosheidsuitkeringen 
toekent: 

Overwegende dat, luidens artikel 
131, § 1, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963, de 
werkloze, om op werkloosheidsuitke
ring aanspraak te kunnen maken, 
geldig als werkzoekende moet inge
schreven zijn en blijven en dat aan 
die voorwaarde niet voldoet de 
werkloze die niet bereid is elke pas
sende dienstbetrekking te aanvaar
den; 

Dat, krachtens artikel 133, vierde 
lid, geacht wordt niet bereid te zijn 
elke passende dienstbetrekking te 
aanvaarden, de werkloze die voor de 
hervatting van de arbeid zulkdanig 
voorbehoud maakt dat hij onbe
schikbaar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt; 

Dat luidens hetzelfde vierde lid, 
indien de beslissing waarbij het 
recht op uitkering wordt ontzegd, 
niet wordt genomen binnen veertien 
werkdagen na de dag waarop de in
specteur kennis heeft van de toe
stand van onbeschikbaarheid, zij 
eerst uitwerking heeft vanaf de 
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maandag die volgt op de kenriisge
ving ervan; dat deze bepaling enkel 
het geval beoogt waarin de werkloze 
als werkzoekende is ingeschreven 
en hem een dienstbetrekking wordt 
aangeboden; 

Overwegende dat het arrest, door 
het vierde lid van artikel 133 van 
het Werkloosheidsbesluit toe te pas
sen, niet aileen op de administratie
ve beslissing waarbij verweerster 
onbeschikbaar voor de algemene ar
beidsmarkt werd bevonden ten ge
volge van een weigering om een 
aanbod van een passende dienstbe
trekking te aanvaarden, maar ook 
op de beslissing waarbij verweerster 
krachtens artikel 131 van hetzelfde 
besluit met ingang van 14 januari 
1982 van werkloosheidsuitkering 
werd uitgesloten, op grond dat uit 
nader onderzoek was gebleken dat 
zij van dan af niet regelmatig was 
ingeschreven, de genoemde wette
lijke bepalingen schendt; 

Dat het derde onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het de 
uitsluiting van verweerster uit de 
werkloosheidsuitkering, steunend op 
artikel131 van het Werkloosheidsbe
sluit, op 21 juni 1982 laat ingaan; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

2 maart 1987 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 393 

3• KAMER - 2 maart 1987 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK· 
LOOSHEIDSU!TKERING - TERUGVORDERING 
- BEPERKING - CUMULATIE MET SOCIALE· 
ZEKERHEIDSU!TKERING - RUSTPENSIOEN 
TOEGEKEND AAN HET PERSONEEL IN AFRI
KA. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - ALGEMEEN 
- U!TKERING KRACHTENS EEN REGELING 
VAN SOC!ALE ZEKERHEID- BEGRIP. 

1 o In geval van cumulatie van werkloos
heidsuitkering met een rustpensioen 
toegekend krachtens art. 9, § 2, wetten 
betreffende het personeel in Afrika, 
gecoordineerd op 21 mei 1964, kan de 
terugvordering van de onrechtmatig 
ontvangen werkloosheidsuitkering niet 
worden beperkt tot de laatste 150 da
gen van onverschuldigde toekenning. 
(Art. 210 Werkloosheidsbesluit.) 

2° Een rustpensioen toegekend krach
tens art. 9, § 2, wetten betreffende het 
personeel in Afrika, gecoordineerd op 
21 mei 1964, is een uitkering krachtens 
een regeling van sociale zekerheid, in 
de zin van art 210 Werkloosheidsbe
sluit. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VOORDECKERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5542) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 145, 146, 210 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, gewijzigd, wat artikel 146 
betreft, door de koninklijke besluiten 
van 24 oktober 1967, 1 december 1967, 11 
september 1969, 5 oktober 1973 en 26 
april 1976, en wat artikel 210 betreft door 
het koninklijk besluit van 1 december 
1967, 9, inzonderheid § 2, van het konink
lijk besluit van 21 mei 1964 tot coordina-
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tie van de wetten betreffende het perso
neel in Afrika en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt : dat ver
weerder wegens het verlies van zijn be
trekking in Belgisch Congo, sedert 1966 
een vergoeding genoot ten laste van de 
Openbare Schatkist, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9, § 2, van het ko
ninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coor
dinatie van de wetten betreffende het 
personeel in Afrika, welke vergoeding 
onbetwistbaar een pensioenvoordeel uit
maakt; dat verweerder « werkelijk een 
pensioen genoot » als bedoeld in artikel 
146 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid; dat dit rustpen
sioen derhalve slechts in de mate door 
artikel 146 bepaald, verenigbaar is met 
werkloosheidsuitkering en dat de werk
loosheidsinspecteur (en de eerste rech
ter) terecht tot terugvordering van het 
teveel uitgekeerde hadden besloten; het 
arrest vervolgens beslist dat, met toepas
sing van artikel 210 van genoemd ko
ninklijk besluit van 20 december 1963, de 
terugvordering voor het codeverschil kan 
worden beperkt tot de laatste 150 dagen 
omdat « uit de gegevens van het dossier 
wei voldoende gebleken is dat (verweer
der) te goeder trouw was, en het in dit 
geval niet gaat om een cumulatie met 
een andere uitkering toegekend krach
tens een regeling van sociale zeker
heid >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de vergoe
ding die aan verweerder werd toegekend 
op grond van artikel 9 van het konink
lijk besluit van 21 mei 1964 tot coordina
tie van de wetten betreffende het perso
neel in Afrika, overeenkomstig de uit
drukkelijk in § 2 van dit artikel gebruik
te bewoordingen, een « rustpensioen » is, 
derhalve « een uitkering krachtens een 
regeling van sociale zekerheid » uit
maakt als bedoeld in artikel 210 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
inzake arbeidsvoorziening en werkloos
heid, zodat het arrest ten onrechte stelt 
<< dat het in dit geval niet gaat om een 
cumulatie met een andere uitkering toe
gekend krachtens een regeling van so
dale zekerheid » (schending van de arti
kelen 9 van het koninklijk besluit van 21 
mei 1964, 210 en, voor zover nodig, 145 
en 146 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963) en het arrest eveneens 
ten onrechte besluit dat de terugvorde
ring van de door verweerder ten on
rechte genoten uitkeringen tot de laatste 
150 dagen beperkt blijven (schending 

van artikel 210 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 210, eer

ste lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid 
bepaalt : « Elke onrechtmatig ont
vangen som dient te worden terug
betaald. W anneer het evenwel vast
staat dat de werkloze te goeder 
trouw werkloosheidsuitkering ont
vangen heeft waarop hij geen recht 
had, wordt de terugvordering be
perkt tot de laatste honderd vijftig 
dagen van onverschuldigde toeken
ning. Deze beperking wordt niet in 
acht genomen in geval van ( ... ) cu
mulatie van werkloosheidsuitkering 
met een andere uitkering toegekend 
krachtens een regeling van sociale 
zekerheid »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder een rustpen
sioen geniet krachtens artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 21 mei 
1964 tot coordinatie van de wetten 
betreffende het personeel in Afrika, 
met aanvang op 28 mei 1966, en dat 
hij op 1 juli 1977 aanvraag deed om 
werkloosheidsuitkering zonder van 
dat pensioen aangifte te doen; 

Overwegende dat een pensioen als 
voormeld een uitkering is, toege
kend krachtens een regeling van so
ciale zekerheid in de zin van artikel 
210 van het Werkloosheidsbesluit; 
dat ingevolge deze bepaling onwetti
ge cumulatie van zodanig pensioen 
met werkloosheidsuitkering aanlei
ding geeft tot terugvordering, met 
uitsluiting van de beperking tot de 
laatste honderd vijftig dagen; 

Dat het arrest, door niettemin die 
beperking toe te staan, de genoemde 
wettelijke bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het 
principaal hoger beroep ongegrond 
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verklaart en de terugvordering, be
volen bij administratieve beslissing 
van 8 oktober 1981, beperkt tot de 
laatste honderd vijftig dagen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

2 maart 1987 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 394 

3' KAMER - 2 maart 1987 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - WERKLOOSHEID 
DOOR EIGEN SCHULD OF TOEDOEN - WERK
VERLATING - WE'ITIGE REDEN - BEOORDE
LING. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
werknemer voldoet aan het door art. 
150, eeTste lid, Werkloosheidsbesluit 
gestelde vemiste een passende dienst
betrekking te hebben verlaten, kan 
niet woTden afgeleid dat hij zijn weTk 
zonder wettige Teden heeft verlaten in 
de zin van art. 134, tweede lid, 1°, van 
hetzelfde besluit (1). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. ROTSAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5570) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1985 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 134, 135 en 150, in
zonderheid eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 inzake ar
beidsvoorziening en werkloosheid, gewij
zigd, wat artikel 135 betreft door het ko
ninklijk besluit van 25 juni 1976, en wat 
artikel 150 betreft, door de koninklijke 
besluiten van 28 juni 1968, 5 december 
1979 en 12 april 1979, en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld of aangenomen dat verweerder 
zijn tewerkstelling voor onbepaalde tijd 
verliest om een dienstbetrekking, waar
van hij wist of moest weten dat het om 
een contract van tewerkstelling voor een 
bepaalde tijd ging, te gaan bekleden bij 
een andere werkgever, waar hij werd 
ontslagen bij het verstrijken van die be
paalde tijd, en dat verweerder om die re
den terecht van het recht op werkloos
heidsuitkering werd uitgesloten op grond 
van artikel 150, § 1, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 inzake ar
beidsvoorziening en werkloosheid, beslist 
dat bij een verandering van dienstbe
trekking alleen artikel 150, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 van toepassing is en niet de ar
tikelen 134 en 135 van hetzelfde konink
lijk besluit; het arrest dientengevolge de 
administratieve beslissing van de gewes
telijke werkloosheidsinspecteur bevestigt 
in zoverre deze een sanctie oplegt aan 
verweerder, op grond van artikel 150, 
eerste lid, van genoemd koninklijk be
sluit van 20 december 1963, doch deze 
administratieve beslissing vernietigt in 
zoverre zij een sanctie oplegt op grond 
van de artikelen 134 en 135 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963, 

terwijl, overeenkomstig artikel 150, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 inzake arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, geen recht op 
werkloosheidsuitkering wordt toegekend 
gedurende vier weken te rekenen vanaf 
de verandering van dienstbetrekking aan 
de werknemer die, zonder werkloos
heidsuitkering aan te vragen, een pas
sende dienstbetrekking heeft verlaten 
om er een andere te gaan bekleden en 
die zijn nieuwe dienstbetrekking niet 
verliest ten gevolge van overmacht of die 
in de loop van deze vier weken niet ge
deeltelijk werkloos wordt gesteld; het ar
rest, nu het uitdrukkelijk aanvaardt dat 
verweerder terecht van het recht op 

---------------~-1 werkloosheidsuitkering werd uitgesloten 
(1) Zie Cass., 30 jan. 1984, A.R. nr. 4075 op grond van genoemd artikel 150, eerste 

(A.C., 1983-84, nr. 288). lid, zodoende op impliciete doch zekere 
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wijze aanneemt dat verweerder bij het 
verlaten van zijn tewerkstelling voor on
bepaalde tijd een dienstbetrekking heeft 
verlaten die passend was; uit artikel 134, 
tweede lid, 1", anderzijds blijkt dat er 
sprake is van « werkloosheid door eigen 
schuld of toedoen » wanneer de werk
loosheid het gevolg is van « werkverla
ting zonder wettige reden », en dat voor 
de beoordeling van de wettige reden re
kening wordt gehouden met de criteria 
van de passende dienstbetrekking; hier
uit volgt dat de werknemer, die werkloos 
wordt ten gevolge van het verlaten van 
een passende dienstbetrekking, werkloos 
wordt door eigen schuld of toedoen in de 
zin van artikel 134 van het koninklijk be
sluit; het arrest derhalve, nu het impli
ciet doch zeker vaststelt dat verweerder 
werkloos geworden was ten gevolge van 
het verlaten van een passende dienstbe
trekking, had moeten besluiten dat ver
weerder werkloos was geworden door ei
gen schuld of toedoen en dat de geweste
lijke werkloosheidsinspecteur terecht de 
op grond van de artikelen 134 en 135 ge
nomen sanctie had opgelegd en het ar
rest de beslissing van de werkloosheids
inspecteur ten onrechte op dit punt 
vernietigt (schending van de artikelen 
134, 135 en, voor zoveel nodig, 150, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963); het arrest aangetast is 
door een tegenstrijdigheid in de motive
ring nu het enerzijds, zoals hierboven 
werd aangetoond, impliciet doch zeker 
aanneemt dat verweerder werkloos werd 
door eigen schuld of toedoen, doch zulks 
anderzijds ontkent door te stellen dat de 
artikelen 134 en 135 geen toepassing vin
den op de werkverlating van verweerder 
en wegens deze tegenstrijdigheid noch 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) noch 
wettelijk gerechtvaardigd is (schending 
van alle overige in het middel vermelde 
bepalingen) : 

Overwegende dat het middel de 
stelling dat het arbeidshof ter zake 
de artikelen 134 en 135 van het 
Werkloosheidsbesluit van 20 decem
ber 1963 toepasselijk moest verkla
ren, enkel afleidt uit de beschou
wing dat het arrest ter zake artikel 
150, § 1, van hetzelfde besluit toe
passelijk heeft verklaard, hetgeen 
noodzakelijk zou insluiten dat ver
weerder een passende dienstbetrek
king heeft verlaten, hetgeen op zijn 
beurt zou insluiten dat hij zijn werk 

heeft verlaten zonder wettige reden 
en derhalve werkloos is geworden 
door eigen schuld of toedoen, in de 
zin van artikel 34 van het genoemde 
Werkloosheidsbesluit; 

Overwegende dat artikel 150, eer
ste lid, van het Werkloosheidsbesluit 
van 20 december 1963 toepassing 
vindt wanneer de werknemer een 
passende dienstbetrekking heeft 
verlaten om een andere te aanvaar
den, onverschillig of hij dat heeft 
gedaan om een wettige of om een 
onwettige reden; dat artikel 134, 
tweede lid, aanhef en onder 1 o, daar
entegen aileen kan worden toege
past wanneer de werknemer een 
passende dienstbetrekking heeft 
verlaten zonder wettige reden, wel
ke door de rechter wordt beoor
deeld, onder meer met inachtne
ming van het wettelijk begrip « pas
sende dienstbetrekking »; 

Dat uit de enkele omstandigheid 
dat de werknemer de vereisten voor 
toepassing van de in artikel 150, eer
ste lid, van het Werkloosheidsbesluit 
bepaalde maatregel vervult, derhal
ve niet kan worden afgeleid dat hij 
ook de vereisten voor toepassing 
van artikel 134, tweede lid, aanhef 
en onder 1 o, vervult; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2 maart 1987 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 395 

3• KAMER - 2 maart 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - VOORAF-
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GAANDE OPZEGGING - AAN DE OPZEGGING 
VOORAFGAANDE FElTEN. 

Wanneer de werknemer reeds was opge
zegd toen hij wegens dringende reden 
op staande voet werd ontslagen, kun
nen aan de opzegging voorafgaande 
feiten nag mede in aanmerking komen 
om de dringende reden te beoordelen. 
(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(WILLEMS T. TURPIJN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5571) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1986 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 35 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten van 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het boger beroep 
van eiser gedeeltelijk afwijst op de vol
gende gronden: « Wat de doorzending 
betreft. Ter zake dient men uit te gaan 
van volgende elementen : - het arbeids
reglement dat in het bezit is van (ver
weerster) en waarin voorzien is dat 
tweemaal te laat komen per maand kan 
leiden tot opzeg. Een boete van 10 frank 
bij te laat aanvangen wordt opgelegd en 
wordt genoteerd in een daartoe bestemd 
hoek ( ... ); - uit dit boekje ( ... ) blijkt dat 
sedert ze in dienst was als verkoopster
bediende (1 april 1980) ze 69 maal te laat 
kwam, wat uitermate veel is in vergelij
king met andere personeelsleden en in 
1981 57 maal, eveneens uitermate veel 
ten overstaan van de andere personeels
leden; - (verweerster) dan uiteindelijk 
werd afgedankt zonder opzegging na tus
sen 26 november 1981 en 30 november 
1981 weer een aantal minuten te laat te 
komen. Deze maatregel werd genomen 
op 30 november 1981 na twee verwittin
gen op 26 november en 27 november 
1981 ( ... ); - na haar terugkeer uit zwan
gerschapsverlof wilde men aan (verweer
ster) een andere zaak opdragen en dus 
niet meer de taak van verkoopster, zoals 
voorzien in de desbetreffende overeen
komst, wat een tussenkomst van haar 
syndicale organisatie had uitgelokt; 
- (verweerster) werd doorgezonden mits 

opzegging van zes maanden, ingaande 
op 1 december 1981, ondertekend op 26 
november 1981 en op hetzelfde ogenblik 
werd haar een aangetekend schrijven 
over het te laat komen toegestuurd en 
reeds op 27 november 1981 wordt ze om 
dringende reden ontslagen; - het feit nu 
dat er een opzegging werd gegeven op 26 
november 1981 maakt alle discussie, over 
het feit of de talrijke telaatkomingen 
vroeger een invoed kunnen uitoefenen 
op de afdanking om dringende reden, 
overbodig, vermits (eiser) een opzeg had 
gegeven, zodat we de paar minuten te 
laat komen op 26 en 27 november 1981 
slechts als gei:soleerde feiten kunnen be
schouwen, die slechts de aanleiding en 
niet de grond vormden voor de afdan
king. Terecht heeft de eerste rechter dan 
ook een opzeggingsvergoeding gelijk aan 
zes maanden loon toegekend of 27.767 
frank x zes maanden = 166.602 frank »• 

terwijl het feit dat het ontslag zonder 
opzegging in de zin van artikel 35 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet rechtvaar
digt, het feit is met inachtneming van al
le omstandigheden die daarvan een drin
gende reden maken, en de rechter reke
ning moet houden met de omstandighe
den die in de ontslagbrief zijn aange
voerd om de erin opgegeven dringende 
reden toe te lichten; ten deze uit de ont
slagbrief blijkt en door het arrest wordt 
vastgesteld dat eiser als dringende reden 
ter rechtvaardiging van het ontslag zon
der opzegging inriep : het, niettegen
staande twee ingebrekestellingen, voor 
de derde opeenvolgende keer te laat ko
men op het werk op 30 november 1981, 
na in de loop van het jaar 1981 reeds 54 
maal te laat te zijn gekomen; de opzeg
ging van de arbeidsovereenkomst door 
een van de partijen v66r de datum van 
het ontslag wegens dringende reden niet 
tot gevolg heeft dat de rechter, bij de be
oordeling van de ingeroepen dringende 
reden, geen rekening dient te houden 
met omstandigheden v66r de datum 
waarop de opzegging werd betekend, 
zodat, 

eerste onderdeel, het arrest, door te 
oordelen dat << (het feit) dat er een opzeg
ging werd gegeven op 26 november 1981, 
alle discussie over het feit of de talrijke 
telaatkomingen vroeger een invloed kun
nen uitmaken op de afdanking wegens 
dringende reden, overbodig maakt », 
geen rekening houdt met de omstandig
heden, namelijk de « talrijke telaatko
mingen vroeger », die in de ontslagbrief 
werden aangevoerd om de erin opgege
ven dringende reden toe te lichten, en al-
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dus artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
schendt, vermits, volgens deze bepaling, 
de rechter de dringende reden dient te 
beoordelen met inachtneming van alle 
omstandigheden zoals ze in de ontslag
brief zijn vermeld; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

van de appelrechters hierop neer
komt dat, omdat eiser verweerster 
reeds had opgezegd, aileen feiten 
die zich na de opzegging hebben 
voorgedaan, in beschouwing kunnen 
worden genomen ter beoordeling 
van de ernst van de door eiser aan
gevoerde dringende reden; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de werknemer reeds opge
zegd was op het tijdstip waarop de 
werkgever hem op staande voet ont
slagen heeft, niet wegneemt dat 
vroegere, aan de opzegging vooraf
gaande feiten van die a:~.rd kunnen 
zijn dat ze het mogP.lijk maken het 
dringend karakter te beoordelen van 
de feiten die worden aangevoerd om 
het ontslag op staande voet na de 
opzegging te rechtvaardigen; 

Dat het arrest, dat weigert de 
vroegere feiten in beschouwing te 
nemen omdat verweerster reeds was 
opgezegd v66r het ontslag op staan
de voet, artikel 35 van de Arbeids
overeenkomstenwet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser 
tot betaling van een opzeggingsver
goeding veroordeelt en uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

2 maart 1987 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 396 

3• KAMER - 2 maart 1987 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - KOSTWIN
NER VAN HET GEZIN- IN AANMERKING TE 
NEMEN INKOMEN - KINDERBIJSLAG. 

Het inkomen dat in aanmerking komt 
om te oordelen of een diensplichtige 
uitstel of vrijlating van dienst kan be
komen als kostwinner van vader en 
moeder, omvat a.m. de do01· dezen ont
vangen kinderbijslag (1). (Art. 10, § 1, 
1°, d8rde lid, Dienstplichtwet.) 

(DECOSTER) 

ARREST 

(A.R. nr. M 620 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 december 1986 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 10, § 1, 1°, van de 
Dienstplichtwet, 

doordat de Hoge Militieraad, om eisers 
aanvraag voor uitstel wegens kostwin
nerschap te verwerpen, ten onrechte bij 
het gezamenlijk belastbaar inkomen van 
315.182 frank het bedrag van de uitge
keerde kinderbijslag voegt, 

tezwijl uit de desbetreffende wettek
sten niet blijkt dat de kinderbijslag bij 
het inkomen moet worden gevoegd : 

Overwegende dat artikel 10, § 1, 
derde lid, onder meer vereist dat het 
samengevoegd inkomen van de va
der en de moeder of van de daar
mee gelijkgestelde personen niet 

(1) Cass., 2 feb. 1981 (A.C:, 1980-81, nr. 327). 
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meer bedraagt dan het wettelijk 
maximum, verhoogd met een vierde 
per persoon ten laste of met het be
drag van de bij de belasting vrijge
stelde kinderbijslag voor de perso
nen ten laste waarvoor dit bedrag 
het vierde overschrijdt; dat ingevol
ge het vierde lid de personen wier 
inkomen met dat van het gezins
hoofd wordt samengevoegd, steeds 
als ten laste van deze worden be
schouwd; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat, ter vergelijking van 
het maximuminkomen met het voor 
kostwinnerschap in aanmerking te 
nemen gezinsinkomen, de kinderbij
slag uitgekeerd voor personen ten 
laste van de vader of moeder van de 
ingeschrevene die uitstel vraagt, me
de in aanmerking moet worden ge
nomen voor het bepalen van het ge
zinsinkomen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

2 maart 1987 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 397 

2• KAMER - 3 maart 1987 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - ONTVANKELIJKHEID - POLITIE
EN CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING, DOOR DE BENA
DEELDE PARTIJ, VAN EEN MINDERJARIGE DIE 
DE VOLLE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR 
HAD BEREIKT TEN TIJDE VAN DE FElTEN. 

2° STRAFVORDERING- ONTVANKELIJK
HEID - POLITIE- EN CORRECTIONELE RECHT-

BANK - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING, 
DOOR DE BENADEELDE PARTU, VAN EEN 
MINDERJARIGE DIE DE VOLLE LEEFTIJD VAN 
ACHTTIEN JAAR HAD BEREIKT TEN TIJDE 
VAN DE FElTEN. 

3° MINDERJARIGHEID - BURGERLlJKE 
RECHTSVORDERlNG - STRAFVORDERlNG -
ONTVANKELIJKHEID- POLlTlE- EN CORREC
TlONELE RECHTBANK - RECHTSTREEKSE 
DAGVAARDING DOOR DE BENADEELDE PAR
TIJ VAN EEN MlNDERJARlGE DIE DE VOLLE 
LEEFTIJD VAN ACHTTlEN JAAR HAD BERElKT 
TEN TIJDE VAN DE FElTEN. 

1', 2' en 3' Geen enkele wetsbepaling ver
biedt de benadeelde een minderjarige, 
die ten tijde van de hem ten Jaste ge
Jegde feiten de voile leeftijd van acht
tien jaar had bereikt, bij wege van 
rechtstreekse dagvaarding voor de be
voegde politie- of correctionele recht
bank te dagen en zich zodoende voor 
die strafgerechten tegen die minderja
rige burgerlijke partij te stellen. (Artt. 
145, 182 en 183 Sv.) (1) 

(D'HALLUIN J.L., D'HALLUIN L. T. NUYTTEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 547) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1986 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te leper; 

I. Op de voorziening van Jean-Luc 
D'Halluin: 

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

Over het eerste middel, ... 

(1) Wat betreft de rechtstreekse dagvaarding 
wegens overtredingen van de wetten en veror
deningen betreffende het wegverkeer, begaan 
door een minderjarige van meer dan zestien 
jaar en minder dan achttien jaar oud ten tijde 
van de feiten : zie Cass., 30 nov. 1983, A.R. 
nr. 3060 (A.C., 1983-84, nr. 177). 

Wat betreft de burger!ijke-partijstelling te
gen een verkwister : zie art. 513 B.W.; Cass., 29 
dec. 1902 (Bull. en Pas., 1903, I, 65); 12 jan. 
1914 (ibid., 1914, I, 56); tegen een gefailleerde : 
zie Cass., 1 okt. 1974 (A.C., 1975, 145). 
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B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen hem : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 67, 145 van het Wetboek 
van Strafvordering, 450 en 488 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, op straf
gebied, de eiser Jean-Luc D'Halluin ver
oordeelt tot een geldboete van 30 frank 
en, op burgerlijk gebied, enerzijds recht
doende op de door de eisers ingestelde 
burgerlijke vorderingen, zegt dat wegens 
risicoaanvaarding de eiser Jean-Luc 
D'Halluin zelf zal moeten instaan voor 
drie vierde van de gevolgen die hem be
treffen, en de verweerders Nuytten en 
P.V.B.A. Hofkip veroordeelt om te beta
len aan de eisers in eigen naam 25.000 
frank te provisionelen titel en aan de 
eisers qualitate qua 12.500 frank te 
provisionelen titel met aanstelling van 
een gerechtelijke deskunriige om Jean
Luc D'Halluin te onderzof>ken en verslag 
te doen over de gevolgen van het onge
val, en anderzijds rechtdoende op de 
door de P.V.B.A. Hofkip tegen de eiser 
Jean-Luc D'Halluin ingestelde vordering, 
eiser veroordeelt om aan de verweerster 
Hofkip te provisionelen titel 1 frank te 
betalen op de gronden dat eiser Jean
Luc D'Halluin de onontvankelijkheid van 
de burgerlijke vordering, zoals vervat in 
de oorspronkelijke rechtstreekse dag
vaarding die uitgaat van de P.V.B.A. Hof
kip, opwerpt omdat hij « op de dag van 
de dagvaarding (21 mei 1985) nog min
derjarig was (geboren op 3 april 1965) en 
ongehuwd, zodat de burgerlijke vorde
ring tegen zijn ouders diende gericht. De 
rechtbank is ter zake bevoegd om kennis 
te nemen van de vordering van het open
baar ministerie jegens minderjarigen die 
meer dan 16 jaar zijn op het ogenblik 
van de feiten wegens overtredingen van 
de bepalingen en verordeningen betref
fende het wegverkeer (artikel 36, 4•, van 
de wet van 8 april 1965, gewijzigd bij de 
wet van 9 mei 1972, artikel 36bis). De 
burgerlijke rechtsvordering kan terzelf
der tijd en voor dezelfde rechters ver
volgd worden als de strafvordering », 

terwijl, eerste onderdeel, de bevoegd
heid van het strafgerecht om te beslissen 
over de burgerlijke vordering gericht te
gen een minderjarige van meer dan 16 
jaar, zich niet uitstrekt tot de vervolging 

van de minderjarige op rechtstreekse 
dagvaarding, zodat in onderhavig geval 
het bestreden vonnis ten onrechte de ei
ser Jean-Luc D'Halluin tot betaling van 
schadevergoeding aan de P.V.B.A. Hof
kip veroordeelt (schending van de artike
len 4 van de wet van 17 april 1878, 67, 
145 van het Wetboek van Strafvordering, 
450 en 488 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis constateert, zonder op dit 
punt te worden aangevochten, dat 
eiser op het tijdstip van de feiten en 
op het tijdstip waarop hij door de 
benadeelde rechtstreeks voor de po
litierechtbank werd gedagvaard, ou
der was dan achttien jaar; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling aan de benadeelde ver
biedt om een minderjarige, die de 
voile leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt op het tijdstip van de hem 
ten laste gelegd8 feiten, bij wege 
van rechtstreekse dagvaarding voor 
de politierechtbank of voor de cor
rectionele rechtbank te dagvaarden 
en zich zodoende tegen die minder
jarige voor die strafgerechten bur
gerlijke partij te stellen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

II. Op de voorzieningen van Louis 
D'Halluin en Liliane Haubourdin : 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstanden aan Jean-Luc 
D'Halluin en aan Louis D'Halluin en 
Liliane Haubourdin; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 

3 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge-
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Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 398 

2• KAMER - 4 maart 1987 

1° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL
LING VAN DE JURY - GEZWORENE - ZELFDE 
IDENTITEIT ALS EEN ANDERE IN DE ZAAK OP
GETREDEN PERSOON - MIDDEL GEGROND 
OP DIE IDENTITEIT - GEEN VASTSTELLING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- HOF VAN ASSISEN - GEZWORENE - ZELF
DE IDENTITEIT ALS EEN ANDERE IN DE ZAAK 
OPGETREDEN PERSOON - MIDDEL GEGROND 
OP DIE IDENTITEIT - GEEN VASTSTELLING 
DOOR DE FEITENRECHTER- ONTVANKELIJK
HEID. 

1o en 2° Niet ontvankelijk, omdat toetsing 
ervan het Hof ertoe zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan, is het 
middel gegrond op de niet door de fei
tenrechter vastgestelde omstandigheid 
dat een of meer gezworenen dezelfde 
identiteit zouden kunnen hebben als 
personen die in de zaak opdrachten 
van gerechtelijke politie hebben ver
vuld of deelgenomen hebben aan een 
daad van opsporing of onderzoek, of 
nog, als getuige, deskundige, aangever, 
klager of betrokken partij in de zaak 
zouden zijn opgetreden (1). 

(DANHIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5653) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1986 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Henegouwen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 127, 292 van het 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1920 (Bull. en 
Pas., 1921, I, 106). 

Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend op 4 november 195Q 
te Rome en goedgekeurd bij akte van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955, en 
97 van de Grondwet, 

doordat uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt, 
enerzijds, dat noch de magistraat die de 
assisen heeft voorgezeten noch zijn as-

. sessoren in de zaak als onderzoeksrech
ter of openbaar ministerie zijn opgetre
den, dat zij geen .uitspraak hebben 
gedaan over de regelmg van het onder
zoek en niet zijn opgetreden in de 
rechtspleging betreffende ~~ voorlopige 
hechtenis van eiser, anderzlJds, dat geen 
van de gezworenen in de zaak opdrach
ten van gerechtelijke politie heeft ver
vuld of deel heeft genomen aan een daad 
van ambtelijk onderzoek of van strafon
derzoek of getuige, deskundige, tolk, 
aangever of klager is geweest, 

terwijl, luidens artikel 292 van het .Ge
rechtelijk Wetboek dat krachte~s a~hkel 
2 van dat wetboek van toepassmg 1s op 
strafzaken, cumulatie van rechterlijke 
ambten verboden is, uitgenomen de ge
vallen die de wet bepaalt en nietig is het 
vonnis, gewezen door een rechter die 
vroeger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen heeft 
van de zaak; artikel 127 van dat wetboek 
de ambten opsomt die, op straffe van 
nietigheid van he.t arrest, in assisen~.a
ken niet vroeger m de zaak mogen ZlJn 
vervuld door de rechters en de gezwore
nen; een ieder tegen wie een strafvervol
ging is ingesteld, recht heeft op een eer
lijke behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie; de deelneming aan de be
slissing door gelijk welke rechter va~ 
wie wettig mag worden gevreesd dat hiJ 
niet onpartijdig zal zijn, indruist tegen 
een grondregel van de rechtsbedeling, 
zoals die is vastgelegd in artikel 6.1 van 
het in het middel vermelde Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens· dit onder meer het geval is wan
neer de veroordelende beslissing wordt 
gewezen door een strafgere.cht dat o_nd~r 
meer bestaat uit een magistraat d1e m 
de zaak reeds tijdens de rechtspleging 
over de voorlopige hechtenis zitting ge
nomen heeft; het Hof in de onmogelijk
heid verkeert na te gaan of de samen
stelling van het hof van assisen en de 
jury regelmatig was uit het oogpunt van 
de in die bepalingen opgesomde onver
enigbaarheden, zodat het arrest nietig is; 
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Overwegende dat, enerzijds, uit de 
gedingstukken blijkt dat noch de 
voorzitter van het hof van assisen, 
raadsheer Vereecke, noch de asses
soren, de rechters Plateau en Sohet, 
v66r de opening van de zitting van 
dat hof, van de zaak kennis geno
men hebben in de uitoefening van 
een ander rechterlijk ambt, hetzij 
als onderzoeksrechter of openbaar 
ministerie, hetzij bij de uitspraak 
over de regeling van de rechtsple
ging of tijdens de rechtspleging in
zake de voorlopige hechtenis; 

Dat het middel in dat opzicht fei
telijke grondslag mist; 

Overwegende dat, anderzijds, wat 
de gezworenen betreft, het Hof, bij 
ontstentenis van enige vaststelling 
dienaangaande door de feitenrech
ter, niet mag onderzoeken of na
gaan of een of meer gezworenen de
zelfden zijn als degenen die in de 
zaak opdrachten van gerechtelijke 
politie hebben vervuld of deel geno
men hebben aan een daad van amb
telijk onderzoek of van strafonder
zoek, of nog, getuige, deskundige, 
aangever, klager of betrokken partij 
zijn geweest; dat zodanig onderzoek 
naar de identiteit het Hof ertoe zou 
verplichten feiten na te gaan, waar
toe het niet bevoegd is; 

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 de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

4 maart 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 399 

2' KAMER - 4 maart 1987 

1° OMKOPING VAN AMBTENAREN
ART. 247 SW. - BESTANDDELEN. 

2° OMKOPING VAN AMBTENAREN -
ART. 247 SW. - VERRICHTEN VAN EEN ON
RECHTMATIGE HANDELING, DIE EEN MIS
DAAD OF WANBEDRIJF OPLEVERT - GEVOLG. 

3° STRAF - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- OMKOPING VAN AMBTENAREN- ART. 247 
SW.- VERRICHTEN VAN EEN ONRECHTMATI
GE HANDELING, DIE EEN MISDAAD OF WAN
BEDRIJF OPLEVERT - GEVOLG. 

4° OMKOPING VAN AMBTENAREN
ART. 246 SW. - BESTANDDELEN. 

1" Art. 247 Sw. betreffende de omkoping 
van openbare ambtenaren slaat met 
name op het verrichten van een on
rechtmatige handeling onder de in dat 
artikel aangegeven omstandigheden, 
onverschillig of die handeling al dan 
niet een misdaad of een wanbedrijf 
oplevert. 

2" en 3" Als de onrechtmatige handeling 
bedoeld in art. 247 Sw. betreffende om
koping van openbare ambtenaren een 
misdaad of een wanbedrijf oplevert, is 
er samenloop tussen die misdaad of 
dat wanbedrijf en het in dat art. 247 
omschreven misdrijf, in welk geval dat 
artikel en de wetsbepaling waarbij de 
misdaad of het wanbedrijf wordt straf
baar gesteld, beide van toepassing zijn 
en de samenlopende misdrijven moe
ten worden gestraft volgens de regels 
van de artt. 60 e. v. Sw. 

4" Het in art. 246 Sw. omschreven mis
drijf « omkoping van openbare amb
tenaren » is voltrokken zodra een aan
bod of beloften zijn aangenomen of 
giften of geschenken zijn ontvangen, 
ongeacht of die al dan niet gevolgen 
hebben gehad; overtreding van die 
wetsbepaling sluit niet uit dat de da
der ook art. 247 van genoemd wetboek 
overtreedt. 
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(BASTIAENSEN, TIMMERMANS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5654) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de veroordelende be
slissingen : 

I. Op de voorziening van Arthur 
Timmermans : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 247 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de telastlegging C 
ten laste van eiser bewezen verklaart op 
grand dat « de beklaagde zich bereid ver
klaard had om de inlichtingen te ver
strekken ( ... ) W(l.arvan hij kennis droeg 
in de uitoefening van zijn ambt ( ... ) >> en 
« dat hij die inlichtingen wel degelijk 
heeft verstrekt met schending van het 
beroepsgeheim ... », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 247 
van het Strafwetboek vereist dat de 
ambtenaar de onrechtmatige handeling 
heeft verricht in de uitoefening van zijn 
bediening; het arrest, door de telastleg
ging op de bovenaangehaalde gronden 
bewezen te verklaren, artikel 247 van het 
Strafwetboek schendt; de enkele vaststel
ling immers, volgens welke eiser in zijn 
hoedanigheid van inspecteur van de ge
rechtelijke politie vooraf kennis droeg 
van de litigieuze inlichtingen, geen af
doende bewijs kan opleveren van het feit 
dat de in de telastlegging C vermelde 
handelingen zijn gepleegd « in de uitoe
fening van zijn bediening », wat door ar
tikel 247 van het Strafwetboek wordt 
vereist; uit de in het arrest gegeven pre
cisering « dat een dergelijke handeling 
van een inspecteur van de gerechtelijke 
politie wiens opdracht precies bestaat in 
het opsporen van de misdrijven en het 
vereenzelvigen van de daders, wel bij
zonder afkeuringswaardig is », althans 
niet kan worden opgemaakt of het arrest 
beslist dat de in de telastlegging C orn
schreven feiten zijn gepleegd in de ver
vulling van zijn activiteiten als ambte
naar dan wel of ze onverenigbaar zijn 
met zijn hoedanigheid van ambtenaar en 
met de daaraan verbonden ambtsplich-

ten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest in dit laatste geval 
geen wettige toepassing zou hebben ge
maakt van artikel 247 van het Strafwet
boek; 

tweede onderdeel, artikel 24 7 van het 
Strafwetboek veronderstelt dat de on
rechtmatige handeling van de ambtenaar 
geen misdaad of wanbedrijf is; de on
rechtmatige handeling niet onder de toe
passing van artikel 24 7 valt als ze een 
misdaad of een wanbedrijf blijkt te zijn; 
het arrest, nu het vermeldt dat eiser de 
litigieuze inlichtingen heeft bekendge
maakt « met schending van het be
roepsgeheim », voor welk wanbedrijf hij 
trouwens eveneens vervolgd en veroor
deeld werd (telastlegging E), de telastleg
ging C niet tegen hem bewezen kon ver
klaren (schending van artikel 247 van 
het Strafwetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, nu 

het vaststelt dat de medebeklaagde 
Bastiaensen « aan (eiser) ... een be
drag van 75.000 frank heeft overge
maakt ter betaling van inlichtingen 
die hij van hem had verkregen over 
de stand van het tegen hem wegens 
verhandeling van cheques ingestelde 
onderzoek », dat eiser << een in
specteur van de gerechtelijke politie 
is wiens opdracht bestaat in het op
sporen van misdrijven en het ver
eenzelvigen van de daders » en dat 
eiser « in zijn hoedanigheid van in
specteur ... verbonden aan het bu
reau " cheques " » kennis droeg van 
die inlichtingen, op een wettige wij
ze, impliciet doch onmiskenbaar en 
zonder in de in dit onderdeel aange
klaagde dubbelzinnigheid te verval
len, beslist dat eiser de in artikel 
247 van het Strafwetboek omschre
ven feiten heeft gepleegd in de uit
oefening van zij n bediening; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 247 van 
het Strafwetboek met name het ver
richten van een onrechtmatige han
deling onder de in het artikel be
paalde voorwaarden strafbaar stelt, 
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ongeacht of die handeling al dan 
niet een misdaad of een wanbedrijf 
is; 

Dat er, in het geval dat de on
rechtmatige handeling van de omge
kochte ambtenaar een misdaad of 
een wanbedrijf is, samenloop ont
staat tussen dat misdrijf en het in 
voornoemd artikel 24 7 omschreven 
misdrijf, zodat dit artikel en de 
wetsbepaling waarbij de misdaad of 
het wanbedrijf strafbaar gesteld 
worden, beide van toepassing zijn 
en de samenlopende misdrijven 
moeten worden gestraft overeen
komstig de regels van de artikelen 
60 en volgende van het Strafwet
boek; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het vierde middel, afgeieid uit de 
schending van de artikeien 246, 247, 248 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de teiastieggingen 
B, C en D tegen eiser bewezen verkiaart 
op grond dat « bekiaagde niet betwist 
dat hij zelf of door tussenkomst van de 
bekiaagde Lukic het aanbod aanvaardde 
om aan de bekiaagden Beaudouin en 
Bastiaensen tegen betaling inlichtingen 
te verstrekken waarvan hij kennis droeg 
in zijn hoedanigheid van inspecteur van 
de gerechtelijke politie ( ... ); dat hij wei 
degelijk die inlichtingen verstrekt heeft 
met schending van het beroepsgeheim 
en voor zijn onrechtmatige handelingen 
een bedrag van in totaai 120.000 frank 
heeft opgestreken », weike inlichtingen 
het arrest ais voigt omschrijft « dat hij 
aan de bekiaagden Beaudouin en Bas
tiaensen de inhoud heeft medegedeeid 
van de verkiaringen van de personen die 
zijn ondervraagd in het kader van het te
gen hen en tegen derden, onder wie de 
heer Gruselle, ingesteid onderzoek, en 
hen tevens op de hoogte heeft gebracht 
van de door de gerechtelijke poiitie uit
gevoerde of door haar voorgenomen on
derzoeksopdrachten; dat hij Bastiaensen 
en Beaudouin gewaarschuwd heeft dat 
ze eventueei zouden worden aangehou
den bij hun terugkeer naar Beigie », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, het arrest door, 

enerzijds, de teiastieggingen B (artikeien 
246, tweede lid, van het Strafwetboek) en 
D (artikei 248 van het Strafwetboek), an-

derzijds, de teiastiegging C tegen eiser 
bewezen te verkiaren, tegenstrijdig en 
op zijn rninst dubbeizinnig is (schending 
van artikei 97 van de Grondwet); uit de 
samengevoegde artikeien niet kan wor
den opgemaakt of het hof van beroep 
oordeeit dat eiser de hem verweten han
delingen heeft verricht (artikei 247 van 
het Strafwetboek) dan wei of hij met het 
oog daarop aileen giften heeft aangeno
men zonder evenwei die handelingen 
werkelijk te hebben verricht (artikeien 
246, tweede lid, en 248 van het Strafwet
boek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat er geen tegen
strijdigheid of dubbelzinnigheid 
schuilt in de beslissing dat dezelfde 
feiten enerzijds een overtreding zijn 
van de artikelen 246, tweede lid, en 
248 van het Strafwetboek en, ander
zijds, van artikel 247 van dat wet
hoek; 

Dat immers de in voornoemd arti
kel 246 bedoelde omkoping voltooid 
is zodra een aanbod of een belofte is 
aangenomen en giften of geschen
ken in ontvangst genomen zijn, zon
der dat moet worden nagegaan of 
die giften al dan niet gevolgen heb
ben teweeggebracht; dat een over
treding van die wetsbepaling niet 
uitsluit dat de dader ook artikel 247 
van dat wetboek overtreedt; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze vermeldt dat eiser « het aan
bod heeft aanvaard om ... tegen be
taling inlichtingen te verstrekken 
waarvan hij kennis droeg in zijn 
hoedanigheid van inspecteur van de 
gerechtelijke politie bij het bureau 
« cheques »; dat het aldus vaststelt 
dat eiser een aanbod of belofte heeft 
aangenomen om in de uitoefening 
van zijn ambt een onrechtmatige 
handeling te verrichten; 

Dat het arrest, na vervolgens te 
hebben beslist dat eiser « wel dege
lijk die inlichtingen verstrekt had 
met schending van het beroepsge
heim en ... voor zijn onrechtmatige 
handelingen een bedrag van in to

'taal 120.000 frank had opgestre
ken », zonder door tegenstrijdigheid 
of dubbelzinnigheid te zijn aange-
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tast, beslist dat eiser gevolg gegeven 
heeft aan het aanbod of de belofte 
door de onrechtmatige handeling te 
verrichten waarvoor hij ze had aan
genomen; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste onderdeel van het vier
de middel en over het eerste, derde en 
vijfde middel samen, 

het eerste, ... 
terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, ... 
het derde (middel), ... 
het vijfde middel, ... 

Overwegende dat eiser wegens de 
hem sub B, C, D en E ten laste ge
legde feiten is veroordeeld tot een 
enkele straf van twee jaar gevange
nis en 500 frank geldboete alsook 
voor de duur van vijf jaar ontzet 
werd van de in artikel 31, sub 1, 3, 4 
en 5, van het Strafwetboek opge
somde rechten; 

Overwegende dat, zelfs al waren 
de in het eerste onderdeel van het 
vierde middel en in het eerste, der
de en vijfde middel aangevoerde 
grieven gegrond, de straf naar recht 
verantwoord zou blijven door de te
lastlegging C waaraan eiser schuldig 
verklaard is; 

Dat het eerste onderdeel van het 
vierde middel, het eerste, derde en 
vijfde middel niet tot cassatie kun
nen leiden en derhalve niet ontvan
kelijk zijn; 

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; 

2. Op de voorziening van Charles 
Bastiaensen : 

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

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de bevelen tot on
middellijke aanhouding: 

Overwegende dat de veroordelen
de beslissingen ingevolge de verwer
ping van de ertegen gerichte voor
zieningen kracht van gewij sde ver
krijgen; dat derhalve de tegen de 
bevelen tot onmiddellijke aanhou
ding ingestelde voorzieningen geen 
bestaansreden meer hebben en niet 
ontvankelijk zijn; 

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

4 maart 1987 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie (1) van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Mandoux, 
Brussel. 

Nr. 400 

2• KAMER - 4 maart 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VERMELDINGEN ZONDER 
VERBAND MET HET ARREST OF HET VONNIS 
- ONTBREKEN VAN HANDTEKENING -
GEVOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- ONNAUWKEURIG M!DDEL - ONTVANKE
LIJKHE!D. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.3, 
D, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - DRAAGWIJDTE. 

1 o De omstandigheid dat in een hoek op 
een van de bladzijden van een arrest 
of een vonnis vermeldingen zijn aan
gebracht die niet voor gezien zijn gete-

(1) Zie de conclusie van het openbaar mi
nisterie in Bull. en Pas., 1987, I, nr. 399. 
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kend of ondertekend, heeft geen in
vloed op de regelmatigheid van dat 
arrest of vonnis, wanneer de niet on
dertekende of niet voor gezien gete
kende vermeldingen geen verband 
houden met die rechterlijke beslissing. 

2° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waarin tegen de bestreden 
beslissing wordt aangevoerd dat niet 
geantwoord is op een conclusie, maar 
waarin niet gepreciseerd wordt op wei
lee eis, weer of exceptie de beslissing 
het antwoord schuldig is gebleven (1). 

3° Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens kent aan de beklaagde 
het recht toe getuigen op te roepen en 
ze onder dezelfde voorwaarden te doen 
ondervragen als de getuigen a charge, 
maar belet niet dat de rechter op on
aantastbare wijze oordeelt of een bij
komende onderzoeksmaatregel noodza
kelijk is om tot zijn overtuiging te 
komen, met name of een getuige zowel 
a decharge als a charge moet worden 
gehoord (2). 

(SUMER, NOKHOUDIAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5664) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

nr. 1714, parketnotitienummer 534/W/86 
(bestreden arrest), reeds v66r of op zijn 
minst sinds 27 augustus 1986 was opge
maakt; immers de op de rechterkant van 
het eerste blad van het arrest aange
brachte data, 27 augustus 1986, sine die, 
9 oktober 1986, R. 20 november 1986, PD 
19 december 1986, niet voor gezien zijn 
geparafeerd of rnedeondertekend door de 
rechters of de griffier die aile zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond; zulks 
in strijd is met de wetten ter zake; het 
bij ontstentenis van nadere gegevens 
niet mogelijk is vast te stellen of wel de
gelijk alle rechters of dan toch dezelfde 
rechters die zaak hebben behandeld na 
27 augustus 1986 >>; 

tweede onderdeel, « het arrest niet met 
redenen is omkleed naar het vereiste 
van artikel 97 van de Grondwet; het hof 
(van beroep), immers niet geantwoord 
heeft op alle argumenten die (eiser) en 
diens raadslieden naar voren gebracht 
hebben, hetzij in hun conclusie, hetzij in 
de bij de conclusie gevoegde en daarvan 
deel uitmakende stukken », 

derde onderdeel, << het hof van beroep 
al evenmin ingegaan is op het uitdrukke
lijke verzoek om bepaalde getuigen te 
ondervragen; de rechten van de mens en 
meer in het bijzonder artikel 6.3, d, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundarnen
tele Vrijheden zijn geschonden »; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het onder

zoek van het eerste blad van het ar
rest blijkt dat de in de rechter bo
venhoek aangebrachte vermeldingen 

I. Op de voorziening van Mesut geen verband houden met de beslis-
Sumer, beklaagde : sing van het hof van beroep, maar 

Overwegende dat de substanW~le dat het hier enkel gaat om een over
of op straffe van nietigheid voorge- tollige herhaling van de data waar
schreven rechtsvormen in acht zijn op de zaak van eiser voor het hof 
genomen en de beslissing overeen- van beroep is opgeroepen; dat op elk 
komstig de wet is gewezen; van de genoemde data de door de 

griffier ondertekende inventaris 
II. Op de voorziening van Noubar melding maakt van een proces-ver-

Nokhoudian : baal van de openbare terechtzitting; 
dat die verschillende, in het dossier 

Over het middel, hieruit afgeleid dat, gebundelde, door de voorzitter als-
eerste onderdeel, « men wei moet tot mede door de griffier ondertekende 

de conclusie komen dat het uiteindelijk processen-verbaal de authentieke 
_do_o_r_h_e_t_h_o_f_v_a_n_b_e_r_o_ep_g_e_w_e_z_e_n_a_rr_e_s~t-J vaststelling bevatten dat de zaak op 

(1) Cass., 26 maart 1985, A.R. nr. 9212 
(A.C., 1984-85, nr. 453). 

(2) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326). 

27 augustus 1986 werd uitgesteld 
sine die, dat zij op 9 oktober 1986 
werd verdaagd op 20 november 1986, 
en dat zij op die dag werd behan-
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deld door de 12e correctionele ka
mer van het hof van beroep, be
staande uit de heer de Biseau 
d'Hauteville, raadsheer die het ambt 
van voorzitter waarnam, de heer 
Wezel en mevr. Beaupain, raadshe
ren, en vervolgens in beraad gehou
den werd tot 19 december 1986; dat 
blijkens het proces-verbaal van 
laatstgenoemde terechtzitting het 
arrest op die datum werd gewezen 
door het uit dezelfde raadsheren sa
mengesteld hof van beroep; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat dit onderdeel 
niet aangeeft op welke vordering, 
verweer of exceptie het hof van be
roep niet heeft geantwoord; 

Dat het bij gebrek aan nauwkeu
righeid niet ontvankelijk is; 

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

meldt « dat het door artikel 6 van 
het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
aan de beklaagde toegekende recht 
om getuigen te ondervragen of te 
doen ondervragen, niet onbeperkt is 
en de feitenrechter de bevoegdheid 
niet ontneemt om te oordelen, mits 
het recht van verdediging wordt 
geeerbiedigd, of de ondervraging 
van een getuige a charge of a de
charge wel nodig is om tot zijn over
tuiging te komen »; 

Dat het aldus antwoordt op de in 
dit onderdeel bedoelde verzoek; 

Overwegende voor het overige dat 
de feitenrechter in feite oordeelt 
over de noodzaak of de wenselijk
heid om getuigen ter zitting te on
dervragen; dat artikel 6.3, d, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden van die regel niet 
afwijkt; dat bovendien geen scherr
ding van die bepaling kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat het hof van beroep heeft 
beslist dat de gevorderde onder-

zoeksmaatregel niet nodig was om 
tot zijn overtuiging te komen; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, ongeacht de me
marie van de eiser Nokhoudian, die 
op de griffie van het Hof is ingeko
men op 24 februari 1987, dat is bui
ten de bij artikel 420bis, eerste lid, 
van het W etboek van Strafvordering 
gestelde termijn, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers, ie
der van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

4 maart 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Saels, Brussel. 

Nr. 401 

2' KAMER - 4 maart 1987 

1° CASSATIE- VOORZIENING VAN DE PRO
CUREUR-GENERAAL - STRAFZAKEN - ART. 
441 SV. - WEGVERKEER - WEGVERKEERS
WET - VERVAL VAN HET RECHT TOT STU
REN, UITGESPROKEN ALS STRAF - AANGIF
TE TOT HET VERVAL BEPERKT- GEVOLG. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET -
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN, UITGE
SPROKEN ALS STRAF - BESTANDDEEL VAN 
DE STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE STRAF 
- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENE
RAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE- ART. 441 
SV.- AANGIFTE TOT HET VERVAL BEPERKT 
- GEVOLG. 
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VERVAL VAN HET RECHT TOT 
STUREN, UITGESPROKEN ALS STRAF - BE
STANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN AFZON
DERLIJKE STRAF - VOORZIENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE - ART. 441 SV. - AANGIFTE TOT 
HET VERVAL BEPERKT- GEVOLG. 

4" CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN- VERVAL VAN HET RECHT 
TOT STUREN, UITGESPROKEN ALS STRAF -
VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENE
RAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ART. 441 
SV.- AANGIFTE TOT HET VERVAL BEPERKT 
- GEVOLG. 

1°, 2", 3" en 4" Ofschoon de onwettigheid 
van het als straf uitgesproken verval 
van het recht tot sturen de gehele ver
oordeling aantast die is uitgesproken 
wegens het misdrijf waarvoor het ver
val is uitgesproken (1), vernietigt het 
Hoi, op de door de procureur-generaal, 
met toepassing van art. 441 Sv. inge
stelde voorziening, alleen de beschik
king van het aangegeven arrest of von
nis waarbij zodanig verval op onwetti
ge wijze is uitgesproken, wanneer de 
aangifte tot die onwettigheid beperkt 
is; de vernietiging geschiedt zonder 
verwijzing (2). 

(1) Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5385 
(A.C., 1986-87, supra, nr. 273). 

(2) De aangifte, bedoeld in art. 441 Sv., staat 
niet in aile opzichten gelijk met een voorzie
ning; het toepassingsgebied ervan kan ruimer 
of beperkter zijn. Zo kan, enerzijds, de aangif
te worden gedaan van rechterlijke handelin
gen die geen vonnissen zijn en waartegen 
geen cassatieberoep openstaat, zoals bijvoor
beeld het advies van de kamer van inbeschul
digingstelling inzake uitlevering of uitloting 
van een assisenjury (zie << Les pourvois dans 
l'interet de Ia loi et les denonciations sur ordre 
du ministre de Ia justice », rede door procu
reur-generaal Hayoit de Termicourt uitgespro
ken op de plechtige openingszitting van het 
Hof van Cassatie op 1 september 1964, inz. 
nr. 13) en, anderzijds, enkel kritiek uitoefenen 
op een grond van een arrest of vonnis (zelfde 
verwijzing). 

Aangezien het doen van aangifte een daad 
van de uitvoerende macht is en enkel mag ge
beuren door de minister van Justitie, mag een 
door de minister niet aangegeven onwettigheid 
niet door de procureur-generaal voorgedragen 
of door het Hof opgeworpen worden (zelfde re
de, nr. 24). 

Ten deze stond het dus de minister vrij te 
bepalen of de aangifte voor de gehele straf 
gold, op grond dat de onwettigheid van de ver
vallenverklaring de gehele veroordeling onwet
tig maakt dan wel of ze beperkt was tot het 
verval. De keuze van de eerste mogelijkheid 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5681) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal in 
het Hof van Cassatie, luidend als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 22 december 
1986, Bestuur Burgerlijke en Crimi
nele Zaken, nr. 7/130.836/575/AP/ 
CIC- PL/JD, bevel heeft gegeven bij 
het Hof, overeenkomstig artikel 441 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, aangifte te doen van het op 29 
januari 1986 door de Politierecht
bank te Namen gewezen vonnis, in 
zoverre daarbij Albert Herlinvaux, 
geboren op 14 mei 1924 te Hanzinel
le, voor de duur van twee jaar ver
vallen verklaard wordt van het recht 
tot sturen wegens het feit dat hij op 
8 juni 1985 te Namen « niettegen
staande het opgelopen rijverbod, 
verzuimd heeft binnen vier dagen 
na de door het openbaar ministerie 
gedane kennisgeving zijn rijbewijs 
of het als zodanig geldend bewijs 
dat voor het besturen van dat voer
tuig vereist was, in te leveren of te 
doen toekomen bij de griffier van 
het gerecht dat de beslissing heeft 
uitgesproken ». 

Dat feit is een overtreding van ar
tikel46, § 1, van de Wegverkeerswet; 

zou geleid hebben tot vernietiging met verwij
zing. De keuze van de tweede mogelijkheid -
hetgeen hier het geval was - heeft geleid tot 
een vernietiging zonder verwijzing, zodat de 
veroordeling tot de geldboete gehandhaafd 
werd. 

De beperking van de aangifte tot het verval 
is verantwoord door het feit dat de rechtsple
ging van art. 441 Sv. een uitzonderingsproce
dure is. Die beperking berokkent de veroor
deelde geen schade; zelfs als ze beperkt is, 
komt de aangifte hem ten goede en is ze vol
doende om de met de wet strijdige beschik
king uit het aangegeven vonnis te doen ver
dwijnen. 
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het wordt overeenkomstig § 8 van 
dat artikel gestraft met een gevan
genisstraf van een dag tot een 
maand en met een geldboete van 
tien frank tot vijfhonderd frank of 
met een van die straffen alleen. 

De wet maakt de rechter niet be
voegd om voor dat feit ook nog een
rijverbod op te leggen, tenzij in het 
bij artikel 38, § 1, 2°, van bovenge
.noemde wet bepaalde geval, dat zich 
ten deze niet voordoet, namelijk 
wanneer de schuldige binnen een 
jaar v66r het misdrijf driemaal ver
oordeeld is wegens enige overtre
ding van de reglementen betreffen
de de politie over het wegverkeer. 

Het aangegeven vonnis veroor
deelt Albert Herlinvaux tot een geld
boete van vijfhonderd frank, ver
hoogd met 590 opdeciemen of tot 
een vervangende gevangenisstraf 
van dertig dagen, met uitstel voor 
de duur van een jaar " doch enkel 
tot beloop van het bedrag van 200 
frank x 60 of een daarmee overeen
stemmende gevangenisstraf van 12 
dagen "; wat dat betreft is de beslis
sing in overeenstemming met de 
wet. Het vonnis legt echter naast de 
geldboete ook een rijverbod op voor 
de duur van twee jaar en in dat op
zicht is het onwettig. 

Enkel die onwettigheid vormt het 
voorwerp van de aangifte. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen, in 
zoverre het Albert Herlinvaux voor 
de duur van twee jaar vervallen ver
klaart van het recht tot sturen, te 
bevelen dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis 
en te zeggen dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

Brussel, 20 januari 1987, 
Voor de procureur-generaal : 

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

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van die vorde
ring, vernietigt het op 29 januari 
1986 door de Politierechtbank te Na
men gewezen vonnis, in zoverre het 
Albert Herlinvaux voor de duur van 
twee jaar vervallen verklaart van 
het recht tot sturen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

4 maart 1987 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 402 

2• KAMER - 4 maart 1987 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS- EN 
VONNISGERECHT - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WORDT VERWEZEN WEGENS MISDADEN EN 
WANBEDRIJVEN - GEEN OPGAVE VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE 
MISDADEN - BESLISSING VAN RET VONNIS
GERECHT DAT DE MISDRIJVEN SAMENHAN
GEND ZIJN EN DAT RET ONBEVOEGD IS VOOR 
DE ZAAK IN HAAR GEHEEL - BESLISSINGEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE- REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - BESLISSING VAN ONBE
VOEGDVERKLARING VERANTWOORD LIJKEND 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - CORREC
TIONELE RECHTBANK - GECORRECTIONALI
SEERDE MISDAAD - CORRECTIONALISERING 
DOOR RET ONDERZOEKSGERECHT - AANNE
MING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN- OPGAVE VAN DIE OMSTANDIGHEDEN 
- BEGRIP. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - VER
WIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE COR-
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RECTIONELE RECHTBANK WEGENS EEN MIS
DAAD - CORRECTIONALISERING VAN DIE 
MISDAAD - AANNEMING VAN VERZACHTEN
DE OMSTANDIGHEDEN - OPGAVE YAN DIE 
OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP. 

1" Wanneer de raadkamer van verdachte 
wegens misdaden en wanbedrijven, 
zonder opgave van verzachtende om
standigheden voor de misdaden, naar 
de correctionele I'echtbank heeft ver
wezen, en het vonnisgerecht, na te heb
ben geoordeeld dat de misdrijven sa
menhangend zijn, zich onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen 
van de zaak in haar gel1eel, en de be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, vernietigt het Hoi, bij de rege
ling van het rechtsgebied, de beschik
ldng van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling (1). 

2" en 3" De correctionele rechtbank is 
niet bevoegd om een beklaagde te be
rechten die wegens een misdaad door 
het onderzoeksgerecht naar haar is 
verwezen, dan indien die misdaad 
overeenkomstig de wet van 4 okt. 1867 
op de verzachtende omstandigheden 
door aanneming van verzachtende om
standigheden is gecorrectionaliseerd; 
het onderzoeksgerecht kan niet vol
staan met het vaststellen van het be
staan van die omstandigheden; regel
matige opgave ervan vereist bovendien 
dat het die nader bepaalt (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK IN ZAKE 
WOLFS, CEREXHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5691) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 12 januari 1987 ingediend door de 
procureur des Konings te Luik; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, bij beschikking van 5 
mei 1986: 1) Wolfs Roger Jean Jules 
Joseph, geboren op 12 april 1959 te 
Rocourt, 2) Cerexhe Christian Jean 
Marcel, geboren op 28 juni 1960 te 

(1) en (2) Cass., 25 sept. 1985, A.R. nr. 4621 
(A.C., 1985-86, nr. 48). 

Rocourt, verwezen heeft naar de 
correctionele rechtbank, eerstge
noemde wegens diefstal bij nacht 
gepleegd door middel van geweld of 
bedreigingen (telastlegging A1) en, 
heiden te zamen, wegens diefstal 
door middel van braak, inklimming 
of valse sleutels (telastlegging B2); 
dat de beschikking geen melding 
maakt van verzachtende omstandig
heden, doch zich ertoe beperkt het 
bestaan ervan vast te stellen zonder 
nadere aanduiding; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik zich bij vonnis 
van 30 oktober 1986 niet bevoegd 
verklaard heeft, op grond dat de 
raadkamer « geen melding gemaakt 
heeft van verzachtende omstandig
heden » voor de telastleggingen Al 
en B2, en dat de overige telastleg
gingen samenhangend zijn; 

Overwegende dat de beschikking 
van 5 mei 1986 en het vonnis van 30 
oktober 1986 in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit de strijdig
heid ervan een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de procesgang 
belemmert; dat er derhalve grond 
bestaat tot regeling van rechtsge
bied; 

Overwegende dat uit de aan het 
Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
de sub Al en B2 ten laste gelegde 
feiten, zoals ze zijn omschreven, res
pectievelijk de door de artikelen 468 
en 471 van het Stra..~etboek met 
dwangarbeid van 10 tot 15 jaar ge
strafte misdaad en de door artikel 
467 van dat wetboek met opsluiting 
gestrafte misdaad schijnen op te le
veren; 

Dat de feiten van de overige te
lastleggingen, zoals ze zijn omschre
ven, samenhangend schijnen te zijn 
met die van de telastlegging Al en 
B2; 

Overwegende dat, nu de raadka
mer in haar beschikking niet regel
matig het bestaan van verzachtende 
omstandigheden had vastgesteld 
voor de telastleggingen Al en B2, de 
Correctionele Rechtbank te Luik 
niet bevoegd was om van de zaak 
kennis te nemen; 
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Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 5 mei 1986 door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik gewezen beschikking; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beschikking; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

4 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 403 

1" KAMER - 5 maart 1987 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
STOFFELIJKE SCHADE DOOR GESTOLEN 
VOERTUIG VEROORZAAKT - DEKKING DOOR 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS. 

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds betaalt de niet vergoede stoffe
lijke schade, door een gestolen voer
tuig veroorzaakt, ten belope van het 
bedrag dat 10.000 frank overschrijdt. 
(Artt. 16, laatste lid, en 19, § 2, K.B. 16 
dec. 1981.) (1) 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. KENIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5041) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1984 in 

(1) Zie J.M. HAUFERTIN, « Nouvelles attribu
tions du fonds commun de garantie automobi
le ''• Bull. Ass., 1982, 487 (504). 

H. CousY, « Enkele beschouwingen over het 
mechanisme van de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering motorrijtuigen "• Jura Falco
nis, vol. XX, 1983-84, 401 (411). 

R. ANDRE, Loi sur ]'assurance R.C. Automo
bile obligatoire -Art. 16- Le fonds commun de 
garantie, fiches nrs. 2, 3, 4 en 9. 

laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter van het kanton Bras
schaat; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, 16, in het bij
zonder het laatste lid, en 19, § 2, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoe
ring van artikel 50 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen, van laatstbedoeld 
artikel en van de artikelen 22 van de 
verzekeringswet van 11 juni 1874, opge
nomen onder de titels X en XI van het 
Wetboek van Koophandel, 1250 en 1252 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, na te hebben vast
gesteld dat verweerder, getroffen door 
een verkeersongeval waarvoor een der
de, wiens identiteit niet werd vastgesteld 
en die zich door diefstal van het motor
rijtuig meester had gemaakt, aansprake
lijk werd gesteld, van eiser de vergoe
ding vordert van 8.600 frank, zijnde het 
verschil tussen de totale door verweerder 
ingevolge het ongeval geleden materiele 
schade van 57.876 frank en het bedrag 
van 49.276 frank dat hem door zijn ver
zekeraar eigen schade werd betaald, de
ze vordering gegrond verklaart en daar
toe steunt op de overwegingen : dat de 
artikelen 16, laatste lid, en 19, § 2, van 
het koninklijk besluit van 16 december 
1981 moeten samen gelezen worden, wat 
betekent: 1" dat de benadeelde de scha
de vergoed krijgt die 10.000 frank over
schrijdt, met andere woorden dat eiser 
in casu voor maximaal 57.876 - 10.000 
= 47.876 frank kan aangesproken wor
den, en 2" dat eiser tevens gehouden is 
tot betaling van de schade die de tussen
komst van de verzekeraar eigen schade 
overtreft, hetzij in casu 8.600 frank; dat 
ten overstaan van de verzekeraar eigen 
schade, contractueel gesubrogeerd in de 
rechten van verweerder ten belope van 
49.276 frank, artikel 1252 van het Burger
lijk Wetboek speelt en dat als gevolg 
hiervan door eiser aan de derde betaler 
de excepties zullen kunnen worden opge
worpen, voorzien door onder meer arti
kel 19 van het geciteerde koninklijk be
sluit; dat de franchise voorzien in artikel 
19 van dit koninklijk besluit ten laste zal 
val~en van de verzekeraar eigen schade; 
dat zich enkel gebeurlijk nog het pro
bleem zou kunnen stellen of het geciteer
de koninklijk besluit gewild heeft dat 
schadeverzekeraars van aanspraken uit
gesloten worden, probleem dat ter zake 
niet aan de orde is, 



894 HOF VAN CASSATIE Nr. 404 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 14 van het koninklijk besluit 
van 16 december 1981, elke benadeelde 
persoon van het Fonds (eiser) de. vergoe
ding kan bekomen van de schade veroor
zaakt door motorrijtuigen in de gevallen 
bedoeld bij artikel 50, § 1, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen, onder 
de voorwaarden en volgens de nadere re
gels bepaald in hoofdstuk IV van boven
vermeld koninklijk besluit; overeenkom
stig artikel 16, laatste lid, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981, 
het Fonds (eiser) aan de benadeelde 
slechts schadevergoeding verschuldigd is 
in zoverre de schade groter is dan de 
schadeloosstelling die aan de benadeelde 
toekomt bij toepassing van een schade
en aansprakelijkheidsverzekering; over
eenkomstig artikel 19, § 2, van hetzelfde 
besluit, de door het Fonds vergoede stof
felijke schade per ongeval en per bena
deelde persoon beperkt wordt tot het be
drag van de schade boven 10.000 frank; 
het Fonds jegens de benadeelde cumula
tief het verweermiddel geput uit ge
noemd artikel 16, laatste lid, en, vervol
gens, de vrijstelling voorzien in genoemd 
artikel19, § 2, kan inroepen, derwijze dat 
het Fonds jegens de benadeelde slechts 
tot schadeloosstelling van materiEHe 
schade gehouden is voor zover en in de 
mate dat het niet door een schade- of 
aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte 
deel van deze schade het bedrag van de 
in artikel 19, § 2, voorziene vrijstelling 
overschrijdt; zodat het vonnis, nu het 
vaststelt dat de totale door verweerder 
geleden materiele schade van 57.876 
frank ten belope van 49.276 frank door 
diens eigen schadeverzekeraar was ver
goed en dat de resterende schade van 
8.600 frank het bedrag van de door arti
kel 19, § 2, voorziene vrijstelling niet 
overtrof, ten onrechte, dit is. met misken
ning van de in dit onderdeel ingeroepen 
wetsbepalingen, de vordering van ver
weerder ten belope van dit bedrag ge
grond verklaart (schending van de arti
kelen 14, 16, laatste lid, 19, § 2, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981, 
en 50 van de wet van 9 juli 1975); 

tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat in de artikelen 

16, laatste lid, en 19, § 2, van het ko
ninklijk besluit van 16 december 
1981 houdende inwerkingstelling en 
uitvoering van de artikelen 49 en 50 
van de wet van 9 juli 1975 betreffen-

de de controle der verzekeringson
dernemingen, de last van eiser be
perkt wordt, eensdeels door enkel in 
aanmerking te nemen de schade die 
de gelaedeerde uiteindelijk werke
lijk lijdt spijt een schadeloosstelling 
door de schadeverzekeraar, en an
derdeels door de werkelijk resteren
de stoffelijke schade niet te vergoe

. den tot aan 10.000 frank; 
Overwegende dat ten deze de stof

felijke schade aanvankelijk 57.876 
frank bedroeg, maar dan ingevolge 
de schadeloosstelling door de scha
deverzekeraar in werkelijkheid 
werd herleid tot 8.600 frank, zijnde 
een bedrag dat lager ligt dan 10.000 
frank; 

Dat het vonnis derhalve de artike
len 16, laatste lid, en 19, § 2, schendt 
door te beslissen dat eiser die 8.600 
frank verschuldigd is; 

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 Vrederechter van het eerste 
kanton Antwerpen. 

5 maart 1987 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 404 

1 • KAMER - 6 maart 1987 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR

GERLIJKE ZAKEN - GESCHILLEN INZAKE BE
VOEGDHEID - ARRONDISSEMENTSRECHT
BANK- ONDERWERP VAN DE VORDERING. 
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De arrondissementsrechtbank dient de 
bevoegdheid van de rechter die van de 
vordering kennis moet nemen, te bepa
Jen naar het onderwerp van de vorde
ring zoals het in de dagvaarding is om
schreven (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT IN ZAKE BATSELEER, TEER

LINCK T. POLLET E., POLLET M.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5671) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1986 
door de Arrondissementsrechtbank 
te Brugge gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 565, 1° en 5°, 574, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 62ter 
(lees 63ter) van de Vennootschappenwet, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de rechtbank van koophandel zich te
recht onbevoegd had verklaard en daar
toe overweegt : « Zoals de vordering ge
steld werd, gaat het enerzijds om de 
aansprakelijkheid wegens fouten, ge
pleegd door de zaakvoerders in de uitoe
fening van hun burgerlijke lastgeving, 
en anderzijds om de terugbetaling van 
sommen die zij uit de kas der vennoot
schap hadden opgenomen. Gelet op het 
gevorderde bedrag en op de woonplaats 
der verweerders (Eduard en Michel Pol
let) is dit burgerlijk geschil van de be
voegdheid van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge », 

terwijl uit de in de dagvaarding gege
ven uiteenzetting van de feiten duidelijk 
volgt dat zij dienen te worden gekwalifi
ceerd zoals voorzien in artikel 63 ter van 
de Vennootschappenwet; bij het faillisse
ment van de P.V.B.A. J. Pollet-Serry & 
kinderen de schulden de baten overtrof
fen en de zaakvoerders, Pollet Eduard en 
Pollet Michel, die werkelijk bestuursbe
voegdheden hadden, een kennelijk grove 
fout hebben begaan, die bijgedragen 
heeft tot het faillissement : zij hebben 
door het afromen van de niet geboekte 
meerwinst de likwiditeitsproblemen ge
schapen die het faillissement tot gevolg 
hadden; men er niet aan kan twijfelen 
dat het verduisteren van zulk een hoog 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1985, A.R. nr. 7396 
(A.C., 1985-86, nr. 271); zie ook de cone!. van 
het O.M. in Bull. en Pas., 1986, I, 511. 

bedrag aan activa, met likwiditeitspro
blemen als gevolg, een grove fout kan 
uitmaken die heeft bijgedragen tot het 
faillissement, zo het al niet dit faillisse
ment rechtstreeks heeft veroorzaakt; het 
hier dus gaat om een aansprakelijk
heidsvordering die staat of valt met het 
antwoord op de vraag of er een grove 
fout was die tot het faillissement bij
droeg; de gegevens om hierover te oorde
len, zich bevinden in het bijzonder recht 
dat het stelsel van het faillissement be
heerst; het Hof van Cassatie op 7 maart 
1986 (nr. 5129) besliste : dat de vordering 
ex artikel 123, 7°, van de Vennootschap
penwet een aansprakelijkheidsvordering 
is « die uitsluitend wegens het faillisse
ment van de vennootschap » kan worden 
ingesteld; dat die vordering rechtstreeks 
ontstaat uit het faillissement van de ven
nootschap en buiten het faillissement 
niet kan bestaan; dat ze ter kennis van 
de rechter moet worden gebracht binnen 
het kader van de faillissementsprocedu
re, zodat de gegevens voor de oplossing 
zich bevinden in het bijzonder recht dat 
het stelsel van het faillissement be
heerst; dat derhalve de faillissements
rechter uitsluitend bevoegd is om er ken
nis van te nemen; hier ter zake de 
vordering ex artikel 63ter van de Ven
nootschappenwet eveneens een gelijkaar
dige aansprakelijkheidsvordering is « die 
uitsluitend wegens het faillissement van 
de vennootschap » kan worden ingesteld; 
de arrondissementsrechtbank dus de 
zaak had moeten terugwijzen naar de 
bevoegde faillissementsrechter : de 
Rechtbank van Koophandel te Brugge 
(afdeling Oostende): 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt : « De rechtbank van 
koophandel twijfelde terecht aan 
haar bevoegdheid ratione materiae. 
De verweerders zijn immers geen 
handelaars en het betreft ook geen 
geschil dat vermeld wordt in de arti
kelen 574, 1°, of 574, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek »; dat daarop de 
motieven volgen die in het middel 
zijn weergegeven; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat, als de uitlegging aan
genomen wordt die het bestreden 
vonnis aldus van de dagvaarding 
geeft, het beschikkende gedeelte 
niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel hierop berust dat 
uit de in de dagvaarding gegeven 
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uiteenzetting van de feiten volgt dat 
zij dienen te worden gekwalificeerd 
zoals bepaald in artikel 63 ter van de 
Vennootschappenwet; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, om de volstrekte bevoegd
heid van de rechter die van de vor
dering kennis moest nemen, te be
palen naar het onderwerp van de 
vordering, de dagvaarding niet uit
legt zoals het middel het doet; 

Dat het middel neerkomt op de 
aanvoering dat het bestreden vonnis 
van de dagvaarding een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan; 

Dat het middel echter niet de wet
telijke bepalingen vermeldt die ge
schonden zouden zijn doordat het 
bestreden vonnis van de dagvaar
ding een uitlegging geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen er
van; 

Dat het middel derhalve niet ont
vank~li.ik is; 

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

6 maart 1987 - 1." kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Olivier 
Hendrick, Brugge. 

Nr. 405 

1" KAMER - 6 maart 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BE
LASTINGZAKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -
EINDBESLISSING - BEGRIP 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - ALGEMENE BE
GRIPPEN - EINDBESLISSING - BEGRIP 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - ON
ROERENDE VOORHEFFING - ART. 8 W.I.B. -
VOORDELEN UIT EEN ONROEREND GOED, 
DOOR EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOG
MERK BEHAALD - AANWENDING VAN DIE 
VOORDELEN DOOR DE VERENIGING - BEPER
KING. 

1 o en zo Een eindbeslissing in een geschil 
tussen de partijen is het arrest dat ten 
aanzien van de aanspraak van een van 
de partijen in rechte de draagwijdte 
van de toe te passen wet bepaalt; de 
voorziening tegen die beslissing ge
richt, is ontvankelijk (1). 

3° Uit het doe] en de strekking van art. 8 
W.I.B. volgt dat, oak al houdt het enke
le feit dat de belastingschuldige door 
de aanwending van zijn onroerend 
goed voordelen verkrijgt, niet in dat 
hij een winstoogmerk nastreeft, voor 
de aanspraak op vrijstelling van belas
ting vereist is dat die voordelen uitslui
tend worden gebruikt voor de instand
bouding en uitbreiding van bet doe] 
waartoe het onroerend goed wordt 
aang( wend (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. BISDOM BRUGGE V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1333 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1985 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 3 mei 1983 (3); 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 en 157 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, niet betwist zijnde het feit dat 
verweerster het bewijs moet leveren van 
de besteding verleend aan de gebruiks-

(1) ygL Cass., 19 dec. 1973 (A.C., 1974, 448); 
4 apnl 1975 (A.C., 1975, 849); 1 juni 1979, 
(A.C., 1978-79, 1153). 

(2) Vgl. Cass., 13 feb. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 350); 17 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 600) en 
3 mei 1983 (ibid., 1982-83, nr. 482). 

(3) A.R. nrs. F 1032 N en F 1033 N, A.C., 
1982-83, nr. 482. 
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vergoedingen welke zij geniet ingevolge 
de terbeschikkingstelling van haar on
roerend goed aan een derde die er on
derwijs inricht, het arrest beslist dat ver
weerster de vrijstelling van onroerende 
voorheffing op grand van artikel 8 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen kan genieten indien zij bewijst dat 
voormelde vergoedingen aangewend wor
den tot verwezenlijking van een of meer 
van de doeleinden in die wettelijke bepa
ling aangeduid en de toepassing hiervan 
derhalve niet mag beperkt worden tot 
onderwij sdoeleinden, 

terwijl de afwezigheid van winstoog
merk, die als vrijstellingsvoorwaarde in
zake onroerende voorheffing wordt ge
steld in de artikelen 8 en 157 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
weliswaar niet noodzakelijk wordt uitge
sloten door de omstandigheid dat de be
lastingplichtige, die zijn onroerend goed 
besteedt - zoals ten deze - aan onder
wijsdoeleinden, een voordeel geniet in de 
vorm van een gebruiksvergoeding, zelfs 
zo die vergoeding niet slechts kostendek
kend is, de a:fwezigheid van winstoog
merk en, bijgevolg, de vrijstelling van 
onroerende voorheffing niettemin afhan
kelijk is van het bewijs, te leveren door 
de belastingplichtige, dat die gebruiks
vergoeding uitsluitend het in stand hou
den en het uitbreiden van dit onderwijs 
of van die onderwijsdoeleinden beoogt 
en geen verdoken winst uitmaakt; zodat 
het arrest, met miskenning van de arti
kelen 8 en 157 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, beslist dat de vrij
stelling van onroerende voorheffing we
gens besteding door de eigenaar van zijn 
onroerend goed voor onderwijsdoelein
den toepasselijk is, ook wanneer de door 
hem genoten gebruiksvergoeding wordt 
aangewend tot andere dan onderwijs
doeleinden - zelfs al worden die andere 
doeleinden in voormelde wetsbepaling 
vermeld -; het arrest derhalve de op
dracht van de aangestelde deskundige op 
foutieve wijze bepaalt: 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
verweerster afgeleid uit artikel 1077 
van het Gerechtelijk W etboek onder 
aanvoering dat het arrest een von
nis alvorens recht te doen is : 

Overwegende dat het arrest een 
eindbeslissing in het geschil tussen 
de partijen uitspreekt in zoverre het 
ten aanzien van de aanspraak van 
verweerster op vrijstelling van be-

lasting op de inkomsten uit onroe
rende goederen in rechte de draag
wijdte van artikel 8 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalt; 

Dat de voorziening tegen die be
slissing is gericht; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 8 van het W etboek van de In
komstenbelastingen, « belastingvrij
dom geniet » het kadastraal inko

. men van onroerende goederen of 
delen van onroerende goederen wel-
ke een belastingplichtige die geen 
winstoogmerken nastreeft, zal heb
ben « besteed » aan een van de be
stemmingen van openbaar belang 
die bedoeld artikel opsomt; 

Dat uit het doel en de strekking 
van voormeld artikel 8 volgt dat, 
ook al houdt het enkele feit dat de 
belastingplichtige voor de aanwen
ding van zijn onroerend goed voor
delen verkrijgt, niet in dat hij een 
winstoogmerk nastreeft, voor de 
aanspraak op vrijstelling van belas
ting is vereist dat die voordelen uit
sluitend worden gebruikt voor de in
standhouding en uitbreiding van het 
doeleinde waarvoor het onroerend 
goed wordt aangewend; 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat het geschil be
trekking heeft op een onroerend ei
gendom van verweerster dat aange
wend wordt voor onderwijsdoelein
den, en dat zij voor die aanwending 
een forfaitaire gebruiksvergoeding 
ontvangt; 

Dat het arrest beslist dat verweer
ster ook aanspraak heeft op de in 
artikel 8 van het W etboek van de In
komstenbelastingen bedoelde vrij
stelling van belasting, indien zij de 
gebruiksvergoeding die zij ontvangt, 
niet uitsluitend aanwendt voor het 
in stand houden en uitbreiden van 
het onderwijs, maar dat het vol
doende is dat de vergoeding dient 
voor de verwezenlijking van een of 
meer van de doeleinden die artikel 8 
opsomt; 
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Dat het arrest aldus de genoemde 
wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

6 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal Advocaat: mr. K. 
Moors, Gent. 

Nr. 406 

1 e KAMER - 6 maart 1987 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIALE BE
LASTINGEN - WET VAN 5 JULI 1871, ART. 
8 - VERWITTIGINGUITTREKSEL - AFLEVE
RING - BEGRIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIALE BE
LASTINGEN - RECHTSPLEGING - BE
Z:WAAR INZAKE DIRECTE GEMEENTEBELAS
TINGEN - INDIENEN VAN HET BEZ:WAAR -
TERMIJN- AANVANG. 

1" In de context van art. 8 wet van 5 juli 
1871 betekent het woord « afgeleverd » 
overhandigd aan de geadresseerde of 
aangeboden aan diens woonplaats (1). 

2" De bezwaren inzake directe gemeente
belastingen dienen aan de bestendige 
deputatie van de provincieraad te wor
den gericht binnen drie maanden na 
het « afleveren » {afgeven) (2) van het 

(1) Vgl. Cass., 26 sept. 1975 (A.C., 1976, 124); 
29 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 590). 

(2) " Afleveren » moet zijn afgeven. 

« verwittigingsuittreksel » uit de rol 
aan de belastingschuldige, dit is de 
overhandiging aan de geadresseerde of 
de aanbieding aan diens woonplaats. 

(SEMPELS T. GEMEENTE ELSENE) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1362 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 februari 1986 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur-· 
gerlijk Wetboek: 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie het bezwaarschrift, dat ei
seres op 4 oktober 1985 indiende te
gen een aanslag in de belasting op 
het meubilair geheven door de ge
meente Elsene over het jaar 1981, 
wegens tardiviteit niet ontvankelijk 
verklaart op grond « dat krachtens 
artikel 8 van de wet van 5 juli 1871 
de bezwaren inzake rechtstreekse 
gemeentebelastingen tot de besten
dige deputatie dienen gericht binnen 
de drie maanden volgend op het af
leveren van het verwittiginguittrek
sel uit de rol; ( ... ) dat uit de stukken 
van het dossier blijkt dat bedoeld 
verwittiginguittreksel uit de rol van 
de gemeente Elsene aan de be
zwaarindienster werd afgeleverd op 
22 maart 1982; dat zij dit niet be
twist »; 

Overwegende dat in deze context 
het woord « afgeleverd » betekent 
« overhandigd » aan of« aangeboden 
aan de woonplaats » van de belang
hebbende; 

Overwegende dat een der stukken 
van het dossier vermeldt dat de ge
meente Elsene met betrekking tot 
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de bedoelde belasting op naam van 
eiseres een « vragenlijst » heeft ver
zonden aan het adres « Avenue de 
!'Hippodrome 15, te 1050 Brussel »; 
dat in geen van die stukken is ver
meld dat op 22 maart 1982 een « ver
wittiginguittreksel » uit de rol aan 
eiseres werd overhandigd of aan 
haar woonplaats werd aangeboden; 

Overwegende dat eiseres in het 
bezwaarschrift opwierp dat zij 
slechts tot 9 juli 1981 in de gemeen
te Elsene woonde, dat zij sedert die 
datum te Heverlee gehuisvest is en 
dat zij eerst op 23 september 1985 
door een aangetekende brief, gericht 
aan haar woonplaats te Heverlee, 
aangemaand werd om de belasting 
te betalen; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, door vast te stellen dat 
uit de stukken van het dossier blijkt 
dat een « verwittinguittreksel » uit 
de rol aan de bezwaarindienster 
werd afgeleverd op 22 maart 1982, 
en dat eiseres dit niet betwist, van 
die stukken en van het bezwaar
schrift een uitlegging geeft die met 
de bewoordingen ervan niet verenig
baar is en derhalve de bewijskracht 
ervan miskent; 

Om die redenen, en ongeacht het 
door eiseres opgeworpen middel, 
vernietigt de bestreden beslissing; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster in de kosten; ver
wijst de zaak naar de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Antwerpen. 

6 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal. 

Nr. 407 

3• KAMER - 9 maart 1987 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EI"DE 
- ONTSLAG OM EEN DRINGENDE REDEN -
TEKORTKOMING DIE DE VOORTZETTING VAN 
ELKE PROFESSIONELE SAMENWERKING ON
MOGELIJK MAAKT - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EI"DE 
- ONTSLAG OM EEN DRINGENDE REDEN -
TEKORTKOMING DIE DE VOORTZETTING VAN 
ELKE PROFESSIONELE SAMENWERKING ON
MOGELIJK MAAKT- VASTSTELLING VAN DE 
RECHTER DAT HET AANGEVOERDE FElT EEN 
DAAD UIT HET PRIVE-LEVEN IS - GEVOLG. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- ONTSLAG OM EEN DRINGENDE REDEN -
TEKORTKOMING DIE DE VOORTZETTING VAN 
ELKE PROFESSIONELE SAMENWERKING ON
MOGELIJK MAAKT - AANGEVOERD FElT ZON
DER SCHADELIJK GEVOLG VOOR DE PARTIJ 
DIE HET HEEFT AANGEVOERD - GEVOLG. 

1 o Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet be
paalt niet dat de tekortkoming die 
door een werkgever als rechtvaardi
ging wordt aangevoerd om een werk
nemer om een dringende reden te ont
slaan, van contractuele aard moet zijn. 
(Tweede zaak, A.R. nr. 7769.) 

2° Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat beslist dat de door een werk
gever aangevoerde grief ter rechtvaar
diging van het ontslag van een werk
nemer om een dringende reden, te 
weten zijn deelneming aan diefstallen, 
niet als een dringende reden in aan
merking kan worden genomen « aan
gezien het een daad is uit het prive-le
ven », zonder na te gaan of door dat 
feit de voortzetting van de contractuele 
betrekkingen al dan niet onmogelijk 
was geworden. (Art. 35 wet 3 juli 1978.) 
(Eerste zaak, A.R. nr. 7733.) 

3° Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet 
stelt niet als vereiste dat de tekortko
ming die door de werkgever als recht
vaardiging wordt aangevoerd om een 
werknemer om een dringende reden te 
ontslaan, voor die werkgever een scha
delijk gevolg moet hebben gehad. 
(Tweede zaak, A.R. nr. 7769.) 
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(Eerste zaak) 

(• MONSIEUR DE » N.V. T. NOPENS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7733) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1986 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 35 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiseres ter rechtvaardiging 
van de beiHndiging om een dringende re
den van de tussen haar en verweerder 
gesloten overeenkomst als grief aanvoer
de « dat (verweerder) had deelgenomen 
aan diefstallen >>, eiseres, met wijziging 
van het beroepen vonnis, veroordeelt om 
verweerder 206.450 frank als compensa
toire vergoeding van vier maanden op
zegging te betalen, op grond : « Dat die 
grief niet als een dringende reden in de 
zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 kan worden beschouwd, daar het 
gaat om een daad uit het prive-leven; 
dat, volgens dit artikel, onder dringende 
reden wordt verstaan een tekortkoming 
aan een contractuele verplichting, zodat 
de daden en gedragingen van de loon
trekkende of van de werkgever uit hun 
prive-leven niet in aanmerking kunnen 
worden genomen, daar ze niets te maken 
hebben met de arbeidsverhouding; dat, 
enerzijds, (eiseres) niet bewijst, en zelfs 
niet betoogt, dat (verweerder) jegens 
haar bij overeenkomst bijzondere ver
plichtingen zou hebben aangegaan boven 
de arbeidsprestatie sensu stricto en dat 
in het contract van 1 april 1981 niet een 
dergelijke clausule voorkomt volgens 
welke het litigieuze gedrag deel uit
maakt van de sfeer van de beroepswerk
zaamheid; dat, anderzijds, (eiseres) niet 
als een dringende reden aanvoert dat 
(verweerder) tijdens zijn voorlopige 
hechtenis niet is komen werken ( ... ); dat 
bijgevolg de stelling van (eiseres) niet 
kan worden aangenomen ( ... ); dat daaruit 
ook volgt dat niet impertinent is (lees 
dat evenmin pertinent is) het betoog van 
(eiseres) dat aan de (verweerder) verwe
ten feiten de handhaving van de profes
sionele betrekkingen onmogelijk maak
ten, " daar de deelneming van (verweer-

der) aan grote en georganiseerde dief
stallen een weerslag had op de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst door 
het verdwijnen van het beetje vertrou
wen dat (eiseres) mocht hebben in een 
van haar bedienden die noodzakelijk 
over de sleutel van de winkel beschikte 
en steeds toegang had tot de kassa en de 
koopwaar "; dat een dergelijk betoog mis
leidend is en ertoe leidt het vereiste van 
de contractuele tekortkoming te omzei
len en aileen de morele onmogelijkheid 
om de contractuele betrekkingen voort te 
zetten of het verlies van vertrouwen als 
een dringende reden te beschouwen, ter
wijl het voor de toepassing van artikel 
35 van de wet van 3 juli 1978 noodzake
lijk is eerst een contractuele tekortko
ming vast te stellen om de dringende re
den aan te nemen ( ... ) », 

terwijl, in de zin van artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978, de dringende reden, 
die de onmiddellijke beeindiging zonder 
opzegging van de overeenkomst kan 
rechtvaardigen, bestaat in elke tekortko
ming die tot gevolg heeft de voortzetting 
van de contractuele betrekkingen onmo
gelijk te maken, zodat het arrest, door 
zich niet te willen uitspreken over het 
gevolg van de ernstige tekortkoming, na
melijk de weerslag ervan op het vertrou
wen van de werkgever en op de klanten, 
op grond dat de tekortkoming zelf geen 
contractuele tekortkoming is, die bepa
ling schendt; het arrest bovendien, door 
in geen enkele overweging te antwoor
den op de conclusie waarin eiseres be
toogde dat de gepleegde feiten niet enkel 
een verlies van vertrouwen in de betrek
kingen tussen de werkgever en de werk
nemer tot gevolg hadden, maar een 
rechtstreekse weerslag hadden op het 
vertrouwen van de klanten, en aanvoer
de « dat nu verschillende klanten, die 
door de kranten goed op de hoogte wa
ren gebracht van de aan (verweerder) 
verweten feiten, reeds onaangename 
commentaar hadden gegeven, (eiseres) 
heeft geoordeeld dat zij (verweerder) 
niet in contact kon laten met de klanten 
ten einde het geroddel te doen ophouden 
en de goede naam van haar zaak te vrij
waren », niet regelmatig met redenen is 
omkleed; het arrest bijgevolg artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten bepaalt 
dat onder dringende reden wordt 
verstaan de ernstige tekortkomin
gen die elke professionele samen-
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werking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en defini
tief onmogelijk maakt; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de door eiseres aan
gevoerde grief, namelijk de deelne
ming van verweerder aan diefstal
len, « niet als een dringende reden 
in de zin van artikel 35 van de wet 
van 3 juli 1978 kan worden be
schouwd, daar het gaat om een daad 
uit het prive-leven », zonder te on
derzoeken of die feiten de voortzet
ting van de contractuele betrekkin
gen al dan niet onmogelijk maak
ten, voormeld artikel 35 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

9 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Draps. 

(Tweede zaak) 

(DEISSER T. < THE ROYAL BANK OF CANADA 
(BELGIUM) , N.V.} 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7769) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 32, 3°, en 35 
(oud) van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
rechtsvordering van eiser strekkende tot 
veroordeling van verweerster om hem 
een opzeggingsvergoeding van 1.177.251 
frank te betalen, niet gegrond verklaart, 
op grond : dat, volgens de ontslagbrief, 
aan eiser wordt verweten dat hij che
ques zonder dekking heeft uitgegeven, 
dat hij de zogenaamde « wisselruiterij » 
heeft toegepast om tijdelijk voordeel te 
blijven hebben van de uitgifte van de 
cheques zonder dekking; dat het arbeids
hof de volgende vaststellingen heeft ge
daan: 1° op het moment van de litigieu
ze feiten is eiser houder van ten minste 
zes rekeningen in verschillende bankin
stellingen waaronder verweerster, de 
Franse bank Neuflize (zetel te Rijsel) en 
de bank Nagelmaekers; 2° op 18 juli 1983 
laat hij op zijn rekening bij verweerster 
een cheque van 6.000 Franse frank hoe
ken die getrokken is op zijn rekening bij 
de bank Neuflize. Op 27 juli 1983 doet hij 
hetzelfde met een cheque van 8.000 Fran
se frank. Dan nog eens op 2 augustus 
1983 met een cheque van 14.000 Franse 
frank die nog altijd is getrokken op zijn 
rekening bij de bank Neuflize en niet bij 
de bank Nagelmaekers, zoals de eerste 
rechter ten onrechte zegt. Verweerster 
crediteert zijn rekening voor die drie 
cheques, onder het gewone voorbehoud; 
3' bij telex van 4 augustus 1983 deelt de 
bank Neuflize aan verweerster mee dat 
de eerste twee cheques niet worden be
taald bij gebrek aan toereikende dek
king. Op 10 augustus 1983 dekt de bank 
Neuflize echter die twee cheques, daar 
eiser haar op die datum tot dekking 14 
Eurocheques van elk 1.000 Franse frank 
heeft overhandigd die getrokken zijn op 
zijn rekening bij de bank Nagelmaekers. 
Bij gebrek aan dekldng worden die che
ques niet gehonoreerd door laatstge
noemde bank en verweerster verklaart 
zulks te hebben vernomen de dag waar
op zij de beslissing tot ontslag nam. In 
een brief van 10 oktober 1985 verklaart 
de bank Neuflize : « Wij hebben die Eu
roc.!leques in september onbetaald terug
gekregen met de mededeling dat de bij 
die verrichting getoonde Eurocheque
lmart zeker vals was ». Ten gevolge van 
die verrichting is de bank Neuflize 
schuldeiser van eiser; 4o op 27 augustus 
1983 verklaart verweerster dat de bank 
Neuflize haar heeft meegedeeld dat de 
cheque van 14.000 Franse frank van (2) 
augustus 1983 (3e cheque) niet was ge
dekt en onbetaald werd teruggezonden, 
wat bevestigd wordt door de debitering 
van de rekening van eiser bij verweer-
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ster op 29 augustus 1983 voor een bedrag 
van 94.085 frank; 5" eiser voorts op 25 ju
li 1983 aan de bank Neuflize een op 18 
juli 1983 gedateerde cheque van 5.000 
Franse frank overhandigt die op zijn re
kening bij verweerster is getrokken. Hij 
wordt daarvoor gecrediteerd door de 
bank Neuflize en, op 5 augustus 1983, ge
debiteerd door verweerster. Deze cheque 
was ongedekt, omdat hij werd gedekt 
door op de bank Neuflize getrokken che
ques die zelf ongedekt waren. Eiser geeft 
bovendien van 22 juli 1983 tot eind au
gustus 1983 een reeks op verweerster ge
trokken cheques van elk 1.000 Franse 
frank uit om aanspraak te kunnen rna
ken op het waarborgsysteem van de 
bankkaart. Dit systeem is niet regelma
tig als de trekker, zoals in het onderhavi
ge geval, weet dat die cheques enkel 
dankzij de bankkaart zullen worden ge
honoreerd, niettegenstaande de ontoerei
kende dekking; dat onbetwistbaar blijkt 
dat eiser cheques zonder dekking heeft 
uitgegeven, met zijn bankrekening heeft 
« gejongleerd » om tijdelijk een debet te 
dekken met een credit dat kunstmatig 
was tot stand gekomen door de overhan
diging van cheques waarvan hij wist dat 
ze niet of niet toereikend waren gedekt; 
dat zo een gedrag van een kaderlid van 
de bank (diensthoofd), wiens functies on
der meer hierin bestonden « door zijn 
controletaak de algemene directie van de 
bank op de hoogte te houden van elke 
overschrijding van de kredietlijnen van 
de bank », door verweerster niet kon 
worden aanvaard en het vertrouwen on
dermijnde dat noodzakelijk moet be
staan tussen een bankinstelling en een 
personeelslid, vooral wanneer dat perso
neelslid met zeer verantwoordelijke ta
ken is belast, en aldus elke voortzetting 
van de contractuele betrekkingen onmo
gelijk maakte; ( ... ) dat het zonder belang 
is dat ten slotte aileen de bank Neuflize 
(zonder hier te spreken van de Credit du 
Nord) werd benadeeld door de verrichtin
gen van eiser, nu die daarom voor ver
weerster niet minder onaanvaardbaar 
waren; dat er in dat opzicht op dient te 
worden gewezen dat zo verweerster uit
eindelijk geen materii:He schade heeft ge
leden, zulks is toe te schrijven aan de 
afkoopwaarde van het werkgevers- en 
van het persoonlijke contract van de 
groepsverzekering ( ... ); dat het ontslag 
gerechtvaardigd was en er derhalve geen 
enkele opzeggingsvergoeding is verschul
digd, 

terwijl, ... 

vierde onderdeel, onder dringende re
den wordt verstaan de ernstige tekortko
ming die elke professionele samenwer
king tussen de werkgever en de werkne
mer onmiddellijk en definitief onmoge
lijk maakt; de rechter, om de dringende 
reden in de zin van de wet aan te ne
men, noodzakelijk en in de eerste plaats 
het bestaan van een contractuele fout 
moet vaststeilen; ten deze het arrest ai
leen maar rekening heeft gehouden met 
het ander bestanddeel van het wettelijk 
begrip dringende reden, namelijk de on
mogelijkheid om de contractuele betrek
kingen voort te zetten, en niet met het 
essentieel bestanddeel van de contractu
ele tekortkoming; derhalve de beslissing 
van het arrest, volgens welke het ontslag 
van eiser om een dringende reden ge
rechtvaardigd was en geen enkele opzeg
gingsvergoeding is verschuldigd, derhal
ve niet wettig met redenen is omkleed 
(schending van de artikelen 32, 3", en 35 
(oud) van de wet van 3 juli 1978); 

vijfde onderdeel, gelet op het wettelijk 
begrip dringende reden, enkel de daden 
en gedragingen van de loontrekkende (of 
van de werkgever) die betrekking heb
ben op de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen in aanmerking kunnen 
worden genomen bij de beoordeling over 
het al dan niet bestaan van een dringen
de reden; feiten uit het niet-professionele 
of uit het prive-leven van de werknemer 
als zodanig dus niet de dringende reden 
tot beeindiging kunnen vormen; het ar
rest in dit opzicht niet wettig heeft kun
nen beslissen dat het gedrag van eiser, 
dat onbetwistbaar betrekking heeft op 
zijn prive-leven, nu de uitgifte van che
ques en de bankverrichtingen de eigen 
bankrekeningen van eiser betroffen, zijn 
ontslag om een dringende reden heeft 
gerechtvaardigd (schending van de arti
kelen 32, 3", en 35 (oud) van de wet van 3 
juli 1978); 

zesde onderdeel, opdat de feiten uit 
het niet-professionele !even invloed zou
den kunnen hebben op de contractuele 
betrekkingen tussen de werkgever en de 
werknemer en als een dringende reden 
tot ontslag zouden kunnen worden be
schouwd, vereist is dat die feiten een na
delige weerslag hebben op de onderne
ming; ten deze het arrest nergens vast
stelt dat de door eiser gepleegde litigieu
ze feiten verweerster zouden hebben 
benadeeld; het arrest integendeel uit
drukkelijk oordeelt dat aileen de bank 
Neuflize werd benadeeld door de verrich
tingen van eiser; in dit opzicht de moti
vering van het arrest evenmin wettig is 
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(schending van de artikelen a2, a•, en 35 
(oud) van de wet betreffende de arbeids
overeenkomsten); het arrest aldus de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Wat het vierde, vijfde en zesde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 35 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten bepaalt 
dat onder dringende reden wordt 
verstaan de ernstige tekortkoming 
die elke professionele samenwer
king tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en defini
tief onmogelijk maakt; 

Overwegende dat die bepaling 
niet vereist dat de ernstige tekortko
ming een contractuele tekortkoming 
is of dat de werkgever nadeel heeft 
geleden; dat het voldoende is dat het 
gedrag van de werknemer een zoda
nig ernstige tekortkoming is dat ze 
de voortzetting van de professionele 
betrekkingen onmiddellijk en defini
tief onmogelijk maakt; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

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

9 maart 1987 - a• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en Draps. 

Nr. 408 

2" KAMER - 10 maart 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT, ART. 12.4.1 - MANEUVER - VERPL!CH
TING VOORRANG TE VERLENEN- OMVANG. 

Aan de verplichting van de bestuurder 
die een maneuver wil uitvoeren, voor
rang te verlenen aan de andere wegge
bruikers, lean voldaan worden tijdens 
de uitvoering zelf van het maneuver 
(1). 

(MARTENS, BROUWERIJ MARTENS N.V. 
T. PELLENS) 

ARREST 

(A.R. nr. a22) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 januari 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

C. In zoverre de voorziening van 
eiseres, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op haar civiel
rechtelijke vordering tegen verweer
der: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 12.4 van het Wegverkeers
reglement, en luidend als volgt : « Artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement be
paalt dat de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren, voorrang dient te ver
lenen aan de andere weggebruikers. 
Deze voorrangsplicht van de maneuvre
rende bestuurder situeert zich niet ai
leen bij de aanvang van het maneuver, 
maar blijft voortduren tijdens de uitvoe
ring van het maneuver, tot op het ogen
blik dat de maneuvrerende bestuurder 
zijn normale plaats in het verkeer terug 
heeft ingenomen (zie daarvoor : Cassatie 
2a december 1975, R. W., 1976, kol. 1780, 
met noot; Cassatie, 27 september 1976, 
Pas., 1977, I, 106-108; Cassatie, 24 mei 
1971, Pas., 1971, I, 874; Cassatie, 24 sep
tember 1980, Pas., 1981, 85-86, en Cassa
tie 25 september 1980, Pas., 1981, I, 91). 
Deze voorrangsplicht is daarenboven on
afhankelijk van de rijwijze van de ande
re weggebruikers en houdt geen verband 
met het feit of deze anderen de verkeers
voorschriften al dan niet in acht nemen, 
tenzij zij op een niet te voorziene manier 

(1) Cass., 29 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 322); 
22 maart 1984, A.R. nr. 7035 (A.C., 1983-84, 
nr. 422). 
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zouden zijn opgedaagd (zie daarvoor: 
Cassatie, 27 oktober 1981, R. W., 1982, kol. 
2480, en Cassatie, 29 januari 1980, Pa~., 
1980, I, 608). In casu kan er geen betwis
ting zijn omtrent het volgende : - het 
feit dat verweerder een maneuver uit
voerde : dat wordt bevestigd door alle 
elementen van het strafdossier en ook 
aanvaard door de Rechtbank te Hasselt; 
- het feit dat verweerder zijn normale 
plaats in het verkeer nog niet terug had 
ingenomen : inderdaad uit de schets der 
rijkswacht en uit de verklaring van be
trokkene dient onvermijdelijk afgeleid 
dat verweerder zijn maneuver enige 
ogenblikken v66r de aanrijding was be
gonnen en dat het maneuver juist nog in 
voile uitvoering was. De rechtbank te 
Hasselt aanvaardt enerzijds wel dat ver
weerder een maneuver uitvoert, maar 
trekt er niet de onvermijdelijke konse
kwentie uit, namelijk dat verweerder in 
die omstandigheden voorrang diende te 
verlenen aan de andere weggebruikers, 
in casu aan eiser. Zelfs indien eiser aan 
een niet aangepaste snelheid zou hebben 
gereden, quod non, dan nog bleef de 
voorrangsplicht in hoofde van verweer
der bestaan. Er kan immers niet gesteld 
worden dat eerste eiser op een voor ver
weerder niet te voorziene manier is ko
men opdagen : uit het dossier dient im
mers afgeleid dat het een rechte weg 
betrof zonder enige bocht, zodat het na
deren van het voertuig van eiser voor 
verweerder op grotere afstand zichtbaar 
moet geweest zijn. Daarenboven had ver
weerder bij het uitvoeren van een derge
lijk maneuver zijn voorzorgen moeten 
nemen, zeker indien hij kon verwachten 
dat het achteruitrijden enige tijd in be
slag zou nemen gezien de aanwezigheid 
van de aanhangwagen. Die mogelijkheid 
had verweerder in ieder geval, daar er in 
zijn voertuig een inzittende had plaatsge
nomen, namelijk de heer Custers, zijnde 
de schoonbroer van verweerder; dit blijkt 
uit de eigen handgeschreven verklaring 
van verweerder aan zijn verzekerings
maatschappij. Omdat de rechtbank wei 
aanvaardt dat verweerder een maneuver 
uitvoert, maar niet de gevolgtrekking 
maakt dat hij voorrang diende te verle
nen aan eiser en dienvolgens in overtre
ding is met artikel 12.4 van het Wegver
keersreglement, doch hem integendeel 
vrijsprak voor deze betichting, is het 
vonnis niet wettig gemotiveerd. Theore
tisch gezien dan had de rechtbank de 
mogelijkheid om verweerder wel te ver
oordelen op strafgebied wegens overtre
ding van artikel 12.4 van het Wegver
keersreglement, maar op burgerlijk ge-

hied te stellen dat deze overtreding niet 
in oorzakelijk verband stond met het on
geval, om zo nog de volledige aansprake
lijkheid voor het ongeval te weerhouden 
in hoofde van eiser. Er wordt evenwel 
niet ingezien hoe zulks in de praktijk 
mogelijk zou zijn, vermits de rechtbank 
enkel op burgerlijk gebied de strafrech
telijke veroordeling van verweerder zon
der oorzakelijk verband met het ongeval 
kan verklaren indien zij eerst vaststelt 
dat het ongeval zich eveneens zou heb
ben voorgedaan indien verweerder deze 
overtreding niet had begaan. Dat laatste 
lijkt praktisch evenwel totaal onmoge
lijk, gezien de rijbaan voor eiser totaal 
vrij zou geweest zijn zonder deze over
treding van verweerder » : 

Overwegende dat artikel 12.4, eer
ste lid, van het Wegverkeersregle
ment aan de bestuurder die een 
maneuver wil uitvoeren, de verplich
ting oplegt voorrang te verlenen aan 
de andere weggebruikers; dat die 
verplichting niet beperkt is tot het 
ogenblik waarop het maneuver be
gonnen is, maar voortduurt tot wan
neer het maneuver beeindigd is; dat 
de regel betreffende die verplichting 
algemeen is en geen verband houdt 
met het in acht nemen van de voor
schriften van het Wegverkeersregle
ment door de andere bestuurders, 
voor zover het plotseling opdagen 
van die bestuurders niet onvoorzien
baar is; 

Overwegende dat zulks niet weg
neemt dat in feite aan de verplich
ting om voorrang te verlenen, kan 
voldaan worden in de loop van de 
uitvoering van het maneuver; 

Overwegende dat de rechter, aan 
de hand van de feitelijke vaststellin
gen die hij doet en die zulke ge
volgtrekking mogelijk maken, ver
mag af te leiden dat de voorrang in 
de loop van de uitvoering van het 
maneuver in werkelijkheid is ver
leend; 

Overwegende dat ten deze de 
appelrechters, na te hebben vastge
steld dat verweerder op de gelijk
grondse berm ter hoogte van de ach
terste linkerdeur werd aangereden, 
« hetgeen inhoudt dat (hij) op dat 
ogenblik zich nog minstens 1 meter 
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op de rijbaan bevond », en dat eiser 
« over een ruim voldoende weg
breedte beschikte om (verweerder) 
zonder enige hinder voorbij te rij
den », zonder schending van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement 
uit de beoordeling van de feitelijke 
gegevens, waarbij zij oordelen dat 
enkel de onaangepaste snelheid van 
eiser hem niet toeliet van die ruim 
voldoende wegbreedte gebruik te 
maken om verweerder zonder enige 
hinder voorbij te rijden, vermochten 
af te leiden « dat niet bewezen is 
dat (verweerder) bij het uitvoeren 
van zijn maneuver verzuimd heeft 
(eiser) te 1aten voorgaan »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 maart 1987 - 2' kamer ·- Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
G. Eerdekens, Tongeren. 

Nr. 409 

2' KAMER - 10 maart 1987 

1° WEGVERKEER - OVERTREDING -
PROCESSEN-VERBAAL MET BEWIJSWAARDE 

leveren, behoudens bewijs van het te
gendeel, bewijs op van de materiele 
vaststellingen die de verba.lisanten bin
nen de perken van hun wettelijke op
dracht hebben gedaan; de gevolgtrek
kingen of vermoedens die de verbali
santen uit die vaststellingen afleiden, 
hebben niet die bewijswaarde, even
min a.ls de inlichtingen die zij buiten 
die vaststellingen hebben verzameld 
(1). 

(HUYS GEBROEDERS P.V.B.A. 
T. VEREECKE, NAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 434) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 februari 1986 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154, 189 van het 
Wetboek van Strafvordering, 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383, 1384 van het Burgerli]k 
Wetboek, 62 van de Wegverkeerswet, 3 
en 7.1 van het Wegverkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis, na de 
verweerders van de hun ten laste geleg
de feiten vrijgesproken te hebben, de 
rechtbank onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de vordering van de 
burgerlijke partij, op de gronden dat: 
« de verbalisanten nagingen wiens grand 
er in die bocht was gelegen en alzo kwa
men ze bij de verweerders. Roger Ver
eecke verklaart dat het nu ongeveer 
veertien dagen geleden is dat zijn dieren 
op en a£ de weide hebben gelopen en dat 
een deel van de modder op de rijbaan 
van hem kan afkomstig zijn, daar hij de
zelfde op- en uitrit gebruikt als zijn ge
buur Daniel Naert. Deze laatste ver
klaart dat hij bijna dagelijks met een 
traktor de uitrit gebruikt en ook om zijn 

TOT OP BEWIJS VAN HET TEGENDEEL F----------------------------------
GRENZEN VAN DIE BEWIJSWAARDE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE VAN EEN PROCES-VERBAAL 
- GRENZEN VAN DIE BEWIJSWAARDE. 

1' en 2° De processen-verbaal die over
eenkomstig art. 62 Wegverkeerswet 
door bevoegde ambtenaren of beamb
ten van de overheid zijn opgema.akt, 

(1) Cass., 27 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 604); 
12 maart 1986, A.R. nr. 4684 (A.C., 1985-86, 
nr. 443). 

Zie de plechtige openingsrede van procu
reur-generaal F. Dumon, toen eerste advocaat
generaal, voor het Hof, van 1 september 1978, 
« De motivering van de vonnissen en arresten 
bij de bewijskracht van de akten "• nrs. 35 e.v.; 
D. HOLSTERS, « De bewijswaarde van het pro
ces-verbaal betreffende de vaststelling van 
misdrijven », R. W., 1980-31, 1353, nrs. 64 e.v. 
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dieren in en uit de weide te laten en dat 
de madder voor een gedeelte van hem 
kan afkomstig zijn. Bij het lezen van het 
tweede punt van de "inlichtingen" (stuk 
1/b) kan de rechtbank zich niet van de 
indruk ontdoen dat de verbalisanten 
sterk bevooroordeeld waren. Het is niet 
de taak van de verbalisanten conclusies 
te trekken, maar integendeel van de 
rechtbank om zulks te doen. Zij hebben 
als taak vast te stellen en niets meer. De 
rechtbank kan dan ook bezwaarlijk de 
verklaringen van Vereecke en Naert 
voor waarheid nemen, waar ze zeggen 
dat de madder wel voor een gedeelte van 
hen afkomstig kan zijn. Zij heeft de nei
ging te geloven, zoals Daniel Naert aan 
de procureur des Konings heeft geschre
ven, dat hun die verklaringen door de 
verbalisanten in de mond werden gelegd, 
zoals tevens de laatste zin van de verkla
ring van Gilbert Huys. Bovendien stel
den de verbalisanten vast : " over de gan
se breedte van de rijbaan lag een laag 
madder van minstens drie centimeter 
dikte ". Dit kan enkel teweeggebracht 
worden door landbouwtraktoren of ande
re landbouwmachines die op en af rijden 
naar landbouwgrond ... Op de weilanden 
lopen enkel dieren en wordt er met land
bouwmachines niet gewerkt. De recht
bank kan zich dan oak moeilijk voorstel
len dat het afvallen van aarde van de 
dieren, die naar die weilanden toegaan 
of ervan komen, een laag madder van 
minstens 3 centimeter dikte kan veroor
zaken over de gehele breedte van de 
rijbaan. In die omstandigheden bestaat 
er twijfel dat de door de verbalisanten 
vastgestelde laag madder afkomstig is 
van verweerders, die dienen vrijgespro
ken te worden », 

terwijl, eerste onderdeel, de verbali
santen in het proces-verbaal nr. 1154 van 
12 december 1984 (stuk nr. 1, a, van de 
politiebundel) vermeld hebben : « ter 
plaatse kunnen wij vaststellen dat de 
moddersporen afkomstig zijn van de uit
rit van een naburig stuk landbouwgrond. 
Uit inlichtingen kunnen wij nagaan dat 
die uitweg gebruikt wordt door de land
bouwers Vereecke Roger en Naert Da
niel »; dat het bestreden vonnis, door te 
oordelen dat in het proces-verbaal betref
fende de herkomst van de op de weg 
aanwezige madder de verbalisanten geen 
vaststellingen hadden gedaan maar wel 
conclusies hadden getrokken, hetgeen 
hun taak niet is, de bewijskracht van dit 
proces-verbaal miskent; dat immers het 
nagaan van de afkomst der sporen uit de 
uitrit van een naburig stuk landbouw-

grand gebruikt door Vereecke en Naert 
wel vaststellingen zijn, hetgeen tot de 
taak der verbalisanten behoort (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de materiele vast
stellingen, vervat in het proces-verbaal 
nr. 1154 van 12 december 1984 (stuk nr. 
1, a, van de politiebundel) volgens dewel
ke ter plaatse vastgesteld werd dat de 
moddersporen afkomstig waren van de 
uitrit van een naburig stuk landbouw
grond, gebruikt door Vereecke en Naert, 
gelden zolang er geen betichting van 
valsheid is; dat dientengevolge het be
streden vonnis ten onrechte deze vast
stellingen op grand van verklaringen van 
getuigen en brieven heeft verworpen, zo
dat de afwijzing van de vordering van ei
seres niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van de artikelen 154, 189 van 
het Wetboek van Strafvordering, 3, 7.1 
van het Wegverkeersreglement en 62 van 
de Wegverkeerswet); 

derde onderdeel, het bestreden vonnis, 
ook al ware de madder niet over de ge
hele breedte noch over de gehele dikte 
afkomstig van de weide en de dieren van 
de verweerders, ten onrechte de verweer
ders niet verantwoordelijk heeft ver
klaard voor het ongeval; dat immers oak 
in het geval, waar de madder slechts ge
deeltelijk van de weide en van de dieren 
van de verweerders zou afkomstig zijn, 
zij verantwoordelijk zouden blijven we
gens de vastgestelde en bedreven fout 
(schending van de artikelen 7.1 van het 
Wegverkeersreglement, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at de drie onderdelen betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 62 van de Wegverkeerswet, 
de processen-verbaal, opgesteld door 
de ambtenaren of beambten van de 
overheid door de regering aange
steld om toezicht te houden op de 
uitvoering van de wegverkeerswet, 
het bewijs van de daarin vastgestel
de overtredingen van die wet en van 
de reglementen betreffende de poli
tie over het wegverkeer opleveren 
zolang het tegendeel niet bewezen 
is; dat die processen-verbaal niet 
gelden tot inschrijving wegens vals
heid, zoals in het middel wordt be
toogd; 

Overwegende dat de bijzondere 
bewijswaarde van die processen-ver-
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baal enkel de door de verbalisant 
persoonlijk, binnen de perken van 
zijn wettelijke opdracht, gedane ma
teriiHe vaststellingen betreft en niet 
de deducties of vermoedens die de 
verbalisant uit die vaststellingen 
haalt en evenmin de inlichtingen die 
hij buiten die vaststellingen krijgt; 

Overwegende dat ten deze het 
proces-verbaal nr. 1154, opgesteld 
door de rijkswacht te Nevele, tot be
wijs van het tegendeel vaststelt dat: 
(1} over de ganse breedte van de 
rijbaan een laag madder van min
stens drie centimeter dikte lag en 
dat daardoor de rijbaan glad lag, 
(2} de moddersporen afkomstig zijn 
van de uitweg gebruikt door de ver
weerders, (3} de verweerders ver
klaard hebben aan de verbalisanten 
dat de madder gedeeltelijk van hen 
kan afkomstig zijn; 

Overwegende dat de rechters die 
constataties niet tegenspreken, doch 
enkel oordelen, om de redenen die 
het bestreden vonnis vermeldt, dat 
uit die vaststellingen niet kan wor
den afgeleid dat de modderlaag op 
de baan door de verweerders of 
door een van hen werd veroorzaakt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis aldus, zonder miskenning 
van de bewijskracht van het voor
meld proces-verbaal noch van de 
wettelijke bewijswaarde ervan, de 
beslissing dat er twijfel bestaat om
trent de verantwoordelijkheid van 
de verweerders voor de aan eiseres 
veroorzaakte schade naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 410 

2• KAMER - 10 maart 1987 

1° OPENBAAR MINISTERIE - BEOOR
DELING VAN DE WENSELIJKHEID VAN VER
VOLGING - GW., ART. 6 - GELIJKHEID VAN 
DE BELGEN VOOR DE WET. 

2° GRONDWET - ARTIKEL 6 - GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OPEN
BAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
WENSELIJKHEID VAN VERVOLGING. 

3° STRAFVORDERING - OPENBAAR MI
NISTERIE - BEOORDELING VAN DE WENSE
LIJKHEID VAN VERVOLGING. 

1°, 2° en 3° Uit het enkele feit dat het 
openbaar ministerie voor elk geval af
zonderlijk oordeelt of het wenselijk is 
vervolging in te stellen, valt geen 
schending van de grondwetsregel van 
de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet af te Jeiden. (Gw., art. 6.) (1) 

(STORMS) 

ARREST 

(A.R. nr. 719) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de wet en luidende als 
volgt: 

(( ··············· 
tweede onderdeel: Schending van arti

kel 6 Grondwet. Luidens verscheiden ar
resten van het Hof van Cassatie bete
kent het in artikel 6 van de Grondwet 
vastgelegde beginsel dat alle Belgen zich 

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

Zie ook : HAYOIT DE TERM!COURT, « Propos sur 
le ministere public », R.D.P., 1936, 961; J. 
MATTHYS, « Openbaar Ministerie », in A.P.R., 
(1983), nrs. 229 e.v.; J. DU JARDIN, « La politique 
criminelle du ministere public », in Liber Ami
corum Frederic Duman, (Kluwer 1983), I, 437. 
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gelijkerwijze aan de voorschriften van 
de wet moeten onderwerpen, zoals zij al
len hetzelfde recht hebben om de be
scherming ervan in te roepen (Cass., 24 
januari 1973, Arr. Cass., 1973, 533; Cass., 
2 mei 1973, Arr. Cass., 1973, 836; Cass., 9 
mei 1973, Arr. Cass., 1973, 1854); dat ad
vocaat-generaal Velu stelt (Pas., 1976, I, 
347) : "De nombreux arrets precisent, en 
outre, que ce principe implique que tous 
ceux qui se trouvent dans une meme si
tuation de fait, doivent etre traltes egale
ment "; recentelijk heeft het Hof van 
Cassatie nog beslist dat men dient na te 
gaan of de indeling van Belgen in be
paalde categorieen van personen, die dus 
op een andere wijze kunnen behandeld 
worden, al dan niet willekeurig is, dit wil 
zeggen kan verantwoord worden; slechts 
wanneer het onderscheid in verscheide
ne categorieen kan verantwoord worden, 
dit wil zeggen niet willekeurig is, is dit 
onderscheid verenigbaar met het gelijk
heidsbeginsel, vervat in artikel 6 van de 
Grondwet (Cass., 24 januari 19'73, Pas., 
1973, I, 509; Cass., 2 m.ei 1973, Pas., 1973, 
I, 808; Cass., 9 mei 1973, Pas., 1973, I, 
825); de grondslag van artikel 6 der 
Grondwet berust dus op het willekeurig 
of subjectief karakter van het gemaakte 
onderscheid bij toepassing van de wet op 
de burgers van het land; het aldus ver
volgen, zonder enig objectief criterium, 
van bepaalde categorieen van burgers, 
wegens het exploiteren van " kansspe
len ", terwijl door de overheid getole
reerd wordt dat ancleren vrijuit gaan, 
maakt een schending uit van de Grand
wet; 

derde onderdeel, ... » : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat geen schending 
van de grondwetsregel inzake gelijk
heid van de Belgen voor de wet kan 
worden afgeleid uit het enkele feit 
dat het openbaar ministerie voor elk 
geval afzonderlijk oordeelt of het 
wenselijk is een vervolging in te 
stellen; 

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

10 maart 1987 -- 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets, - Ge
Jijkluide11de conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
J. Calewaert, Antwerpen. 

Nl'. 411 

2' KAMER - Jl1 J!11a!U1 1987 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGR!PPEN -
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - RECHTSVORDERING VAN DE BENA
DEELDE PARTIJ TEGEN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE - BEWIJS VAN DE VER
VANGING VAN HET OMSCHREVEN VOERTUIG 
- BEWIJSMIDDELEN. 

2° CASSAT1E - RECHTSPLEGING IN HET 
ALGEMEEN - STRAPZAKEN - OMVANG -
BESCHIKKEND GEDEELTE DAT T.O.V. DE VER
NIETIGING GEEN AFSCHEIDBARE BESLISSING 
IS - CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKE
RAAR VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE 
DOOR DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
GEDEKT BLIJFT - VERNIETIGING DIE LEIDT 
TOT DE VERNIETIGING VAN HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE WAARBIJ HET GEMEEN
SCHAPPELIJK MQTORWAARBORGFONDS BUI
TEN DE ZAAK WORDT GESTELD EN WAARTE
GEN GEEN VAN DE VOOR DE FEITENRECHTER 
BIJ DE ZAAK BETROKKEN PARTIJEN EEN 
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP KON IN
STELLEN. 

1° De regels betreffende de bewijsmidde
Jen in burgerlijke zaken worden mis
kend door de strafrechter die de bur
gerlijke rec11tsvora'ering van de be11a
deelde tegen de verzekeraar va11 de 
beklaagde gegrond verklaart, op grand 
dat de vervanging van het omschreven 
voertuig in de bij de verzekeli.ngspolis 
bepaalde voorwaarden bewezen wordt 
door de enkele verklaring van de be
klaagde op wie volgens de rechter de 
bewijslast rust. (Artt. 1315 e.v. B.W.) 

2° Wanneer, op het cassatieberoep van 
de verzekeraar van de beklaagde, de 
beslissingen op de tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvorderi11gen ver
nietigd worden, strekt die vernietiging 
zich uit tot de beslissing die het Ge-
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meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten de zaak stelt en die, wat de ver
nietiging betreft, geen afscheidbare be
slissing is, nu geen van de voor de fei
tenrechter bij de zaak betrokken par
tijen daartegen een ontvankelijlc cas
satieberoep kon instellen (1). 

(GROEP JOSI N.V. T. GERARD, GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS, FIEVET, DEL
FOSSE, ROUZE, DE BELGISCHE BIJSTAND N.V., 

COGN!OUL, LE FOYER N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5412) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 september 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

OvenJ~regende dat eiseres enkel 
een voorziening instelt tegen de be
schikkingen van het vonnis die op 
haar betrekking hebben; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiseres, gedwongen tussengekomen 
partij, gericht is tegen de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen die tegen haar zijn ingesteld 
door Jean Fievet, Pierre Delfosse, 
Pol Rouze, naamloze vennootschap 
De Belgische Bijstand, Michel Cog
nioul, naamloze vennootschap Le 
Foyer: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1316, 1349, 
1353, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat eiseres in haar conclusie on
der meer betoogde dat « volgens het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds be
klaagde de dag zelf van het ongeval, 
om 15 uur, een defect aan de motor 
kreeg (warmgelopen drijfstang); dat 
zulks nochtans nergens blijkt uit het 
strafdossier of uit enig overgelegd stuk; 
... dat beklaagde geen van de door arti
kel 33 van de modelpolis opgelegde ver
plichtingen is nagekomen; dat immers 
noch beklaagde noch het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds het overtui-

gend bewijs leveren dat de bestelwagen 
Volkswagen werkelijk buiten gebruik 
was de dag van het ongeval; dat derhal
ve de niet-nakoming van de door artikel 
33 opgelegde verplichtingen de schorsing 
van de overeenkomst tot gevolg heeft en 
dat die schorsing tegen de slachtoffers 
kan worden opgeworpen »; dat eiseres 
daaruit afleidde dat eerstgenomede ver
weerder niet geldig verzekerd was op de 
dag van het ongeval, zodat zij niet ge
houden kon zijn tot schadeloosstelling 
van de burgerlijke partijen; dat de cor
rectionele rechtbank hierop, met aanne
ming van de gronden van de eerste 
rechter, antwoordt dat << beklaagde en 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds betogen dat de door de polis 
29729-00/M94867 gedekte bestelwagen 
Volkswagen op 6 januari 1984 om 15 uur 
defect is geraakt - warmgelopen drijf
stang -; dat beklaagde reeds bij zijn on
dervraging door de verbalisanten gewag 
gemaakt heeft van het defect aan zijn 
Volkswagen; dat derhalve beklaagde het 
afdoende bewijs levert van het feit dat 
het gebruik van een vervangingsvoertuig 
noodzakelijk gemaakt heeft; dat beklaag
de binnen acht dagen aan de naamloze 
vennootschap Groep Josi mededeling 
heeft gedaan van de overdracht, dat hij 
aldus zijn verpichtingen is nagekomen, 
zodat de Groep Josi gehouden is tot dek
king van de schade >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het bewijs in 
burgerlijke zaken wordt geleverd, over
eenkomstig de artikelen 1315 en volgen
de van het Burgerlijk Wetboek; de recht
bank derhalve, na te hebben beslist dat 
de bewijslast ten deze op de verweerder 
Guy Gerard rustte, geen genoegen kon 
nemen met een eenvoudige, voor de ver
baliserende agenten afgelegde eenzijdige 
verklaring, die niet voorkomt onder de in 
artikel 1316 van het Burgerlijk Wetboek 
op beperkende wijze opgesomde bewijs
middelen (schending van die bepaling): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, op grond van de enkele vast
stelling dat « verweerder reeds bij 
zijn ondervraging door de verbali
santen gewag gemaakt heeft van 
het defect aan zijn Volkswagen », 
beslist dat de verweerder Guy Ge
rard << het afdoende bewij s levert ----------------1 van het feit dat het gebruik van een 

(1) Cass., 26 juni 1985, A.R. nr. 4193 
(A.C., 1984-85, nr. 649). 

vervangingsvoertuig noodzakelijk 
gemaakt heeft »; dat het aldus de in 
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dit onderdeel opgegeven wetsbepa
ling schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de verweer
ders Guy Gerard, beklaagde, en het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

Overwegende dat tussen eiseres 
en de voornoemde verweerders geen 
geding is aangegaan voor de feiten
rechter en dat het vonnis tegen haar 
geen veroordeling uitspreekt die hen 
ten goede komt; 

Dat de voorziening in dat opzicht 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissingen op de 
rechtsvorderingen van de verweer
ders Fievet, Rouze, naamloze ven
nootschap De Belgische Bij stand, 
Cognioul, naamloze vennootschap 
Le Foyer, burgerlijke partijen, tegen 
eiseres zich moet uitstrekken tot de 
beslissing op de rechtsvorderingen 
van die verweerders tegen de ver
weerder Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussenge
komen partij, waarbij die partij 
buiten het geding is gesteld, nu te
gen laatstgenoemde beslissing door 
die partijen geen ontvankelijke 
voorziening kon worden ingesteld 
en die beslissing derhalve niet los 
staat van het beschikkende gedeelte 
dat wordt bestreden; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het eerste 
middel en de overige middelen die 
niet tot een ruimere cassatie kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet over de rechtsvorderingen van 
de verweerders, burgerlijke partijen, 
tegen eiseres, naamloze vennoot
schap Groep Josi, gedaagde tot tus
senkomst, haar in de kosten ver-

wijst en de verweerder Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, 
vrijwillig tussengekomen partij, bui
ten het geding stelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt de verweerders Jean Fievet, 
Pierre Delfosse, Pol Rouze, naamlo
ze vennootschap De Belgische Bij
stand, naamloze vennootschap Le 
Foyer, Michel Cognioul, burgerlijke 
partijen, in een achtste van de kos
ten en verwij st eiseres in de overige 
twee achtste; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

11 maart 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. P. Van Ommeslaghe. 
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1o en 2° Wanneer eiser aanvoert dat er, 
wat de samenstelling van het rechts
college betreft, tegenstrijdigheid be
staat tussen de vermeldingen van het 
vonnis en die van het proces-verbaal 
van de terechtzitting, doordat de door
haling van de naam van een rechter in 
dat proces-verbaal niet is goedgekeurd, 
en wanneer uit de vermeldingen van 
dat proces-verbaal niet met zekerheid 
valt af te Jeiden dat die doorhaling niet 
is goedgekeurd, gaat het Hof aan de 
hand van de uitgifte van het vonnis na 
of dat vonnis voldoet aan de vereisten 
van artikel 779, eerste lid, Ger. W. (1). 

3° De uitgifte van het vonnis, die eens
Juidend verklaard is door de griffier 
van het rechtscollege dat de beslissing 
gewezen heeft, ]evert bewijs op van de 
erin vervatte vermeldingen tot het 
stuk van valsheid wordt beticht (2). 

{PIRONT T. SANNE, SOCIETE DES TRANSPORTS 
INTERCOMMUNAUX LIEGEOIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5471) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 oktober 1986 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening, in zoverre 
het bestreden vonnis de tegen hem 
ingestelde strafvordering verjaard 
verklaart en uitspraak doet over de 
tegen de verweerder Sanna ingestel
de strafvordering; 

gerrechtelijk aansprakelijke partij 
voor een medebeklaagde in de zaak 
is betrokken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. Op het overige van de voorzie
ning: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 92, § 1, 3°, 779 
van het Gerechtelijk Wetboek, 78 van 
het Wetboek van Strafvordering en, voor 
zoveel nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat, enerzijds, het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 6 oktober 1986 
waarop de voorzitter het bestreden von
nis heeft uitgesproken, vermeldt dat de 
doorhaling van vier regels en van twee 
nietige- woorden wordt goedgekeurd, of
schoon er vijf woorden zijn doorgehaald; 
luidens artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat van toepassing is op 
aile authentieke akten van de straf
rechtspleging, de niet goedgekeurde 
doorhalingen voor niet bestaande war·· 
den gehouden; dat eruit kan worden af
geleid dat het rechtscollege was samen
gesteld uit de heren Simonis, Pirenne 
(tweemaal), Coumanne en Michotte, en 
doordat, anderzijds, het door de griffier 
eensluidend verklaarde afschrift ver
meldt dat het vonnis is gewezen door de 
rechtbank die was « samengesteld uit de 
heren Simonis, rechter die het ambt van 
voorzitter (verslaggever) waarnam, Pi
renne en Coumanne, rechters, ( ... ), en 
dat de heer Simonis voor de uitspraak 
krachtens de door de voorzitter op die 
dag gewezen beschikking was vervangen 
door de heer Michotte, plaatsvervangend 
rechter (artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek) », 

terwijl artikel 92, § 1, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalt dat de hogere 

A. In zoverre de voorziening van beroepen tegen de vonnissen van de poli
eiser, beklaagde, gericht is tegen tierechtbanken moeten worden toegewe
verweerster, die voor verweerder zen aan de kamers met drie rechters; ar
burgerrechtelijk aansprakelijk is : tikel 779, eerste lid, van dat wetboek 

bepaalt dat het vonnis, op straffe van 
Overwegende dat eiser geen hoe- nietigheid, enkel door het voorgeschre

danigheid heeft om zich in cassatie ven aantal rechters kan worden gewe
te voorzien tegen de beslissing ten zen; het Hof, ten gevolge van de tegen
aanzien van de persoon die als bur- strijdige vermeldingen van het proces------------------l verbaal van de terechtzitting en van het 

eensluidend verklaard afschrift van het 
bestreden vonnis, onmogelijk kan nag
aan of het rechtscollege regelmatig was 
samengesteld en met name of het von
nis, naar het vereiste van artikel 779 van 
het Burgerlijk Wetboek, is gewezen door 

(1) Zie Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 9862 
(A.C., 1986-87, nr. 114) en 22 okt. 1986, A.R. 
nrs. 5112 en 5218 (ibid., 1986-87, nr. 116). 

(2) Cass., 22 okt. 1986, A.R. nrs. 5112 en 5218 
(A.C., 1986-87, nr. 116). 
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het voorgeschreven aantal rechters; het 
vonnis derhalve nietig is (schending van 
alle in het middel aangewezen bepalin
gen): 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
omstandigheid dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 6 ok
tober 1986 waarop het bestreden 
vonnis is uitgesproken, gewag 
maakt van de goedkeuring van de 
doorhaling van twee woorden terwijl 
er vijf woorden waren geschrapt, 
niet noodzakelijk volgt dat de door
haling van de naam « Simonis » niet 
is goedgekeurd; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
uitgifte van het vonnis op grond 
waarvan het Hof uitspraak moet 
doen, de letterlijke weergave is van 
de beslissing, dat ze eensluidend 
verklaard is door de griffier van de 
rechtbank die de beslissing gewezen 
heeft en door hem is ondertekend; 
dat de bij het dossier gevoegde uit
gifte van het bestreden vonnis ver
melift rlat het is uitgesoroken door 
de rechters Pirenne, Coumanne en 
Michotte, en dat de rechter Simonis 
v66r de uitspraak is vervangen door 
plaatsvervangend rechter Michotte 
krachtens de door de voorzitter 
overeenkomstig artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek op die dag ge
wezen beschikking; dat die uitgifte 
tevens, benevens de handtekening 
van de griffier Piron, de handteke
ningen draagt van de rechters Pi
renne, Coumanne en Michotte; 

Overwegende dat die authentieke 
vermeldingen bewijs opleveren tot 
betichting van valsheid en dat eiser 
de uitgifte van het bestreden vonnis 
niet van valsheid heeft beticht; dat 
derhalve vaststaat dat het vonnis 
werd gewezen in de voorwaarden 
als bepaald in artikel 779 van het 
Gerechtelijk W etboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 

in zoverre ze gericht is tegen de be
slissing waarbij de verjaring van de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
wordt vastgesteld en tegen de beslis
sing op de tegen de verweerder San
na ingestelde strafvordering; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 maart 1987 - z• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 413 

2' KAMER - 11 maart 1987 
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DRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECH
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1• De regel van de rechtspraak in twee 
instanties is geen algemeen rechtsbe
ginsel (1). 

2• Art. 14.5 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechte~ is niet van toepassing op de 
besiissmg van de kamer van inbe
schuldigingstelling die, op het hager 
beroep van de procureur des Konings 
tegen de beschikking van de raadka
mer waarbij wordt beslist dat er geen 
grand bestaat tot internering en waar
bij wordt bevole11 dat de stukken, over
eenkomstig art. 133 Sv., zullen worden 
toegestuurd met het oog op de inbe
schuldigingstelling van de verdachte, 
voor het eerst diens internering gelast 
op grand van art. 7 Wet Bescherming 
Maatschappij; die beslissing ]evert 
geen schuldigverklaring wegens een 
strafbaar feit noch een strafuitspraak 
op (2). 

3• Uit de omstandigheid dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, op het ha
ger beroep van de procureur des Ko
nings tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij wordt beslist dat 
er geen grand is tot internering en 
waarbij wordt bevolen dat de stukken 
overeenkomstig artikel 133 Sv., zulle~ 
worden toegestuurd met het oog op de 
inbeschuldigingstelling van de ver
dachte, voor het eerst diens interne
ring beveelt, volgt niet dat de zaak 
niet eerlijk behandeld is (3). 

4• De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze, in feite, of de verdachte dan wei 
de beklaagde al dan niet verkeert in 
een staat van krankzinnigheid, in een 
ernst1ge staat van geestesstoornis of 
van zwakzinnigheid die l1em onge
schikt maakt tot het controle1'en van 
zijn daden (4). (Artt. 1 en 7 Wet Be
scherming Maatschappij.) 

5• en 6• De rechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, in feite, de bewijswaar
de van een deskundigenverslag, mits 
hij de bewijskracht van dat verslag 
niet miskent (5). 

7• Uit I1et enkele feit dat de rechter an
ders beslist dan de deskundige advi-

(1) (2) en (3) Cass., 9 sept. 1986, A.R. nr. 656 
(A.C., 1986-87, nr. 16). 

(4) (5) en (6) Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3437 
(A.C., 1983-84, nr. 311). 

seert, kan niet worden afgeleid dat de 
bewijskracht van het deskundigenver
slag is miskend (6). 

(DEBUNNE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5690) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1986 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14.5 van het 
Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten en 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

doordat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, door de op 3 no
vember 1986 gewezen beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel bij arrest van 
23 december 1986 teniet te doen en bij 
wege van een nieuwe beschikking uit
spraak te doen, het eerste rechtscollege 
is dat vaststelt dat eiser de door de pro
cureur-generaal in zijn vordering aange
geven feiten heeft gepleegd, dat hij ten 
tijde van de feiten verkeerde in een van 
de bij artikel 1 van de wet van 9 april 
1930 bepaalde staten, dat hij een gevaar 
voor de maatschappij oplevert en dat 
zijn internering beveelt; 

terwijl artikel 14.5 van het Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten bepaalt dat een ieder 
die wegens een strafbaar feit is veroor
deeld, het recht heeft zijn veroordeling 
en vonnis opnieuw te doen beoordelen 
door een hoger rechtscollege, overeen
komstig de wet; de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
ten deze in haar beschikking van 3 no
vember 1986 oordeelt dat de feiten straf
baar zijn met criminele straffen, dat de 
aan de verdachte ten laste gelegde feiten 
voldoende bewezen zijn, en derhalve be
slist, overeenkomstig artikel 133 van het 
Wetboek van Strafvordering, dat de stuk
ken van het onderzoek, het proces-ver
baal waarbij het bestaan van het mis
drijf wordt vastgesteld, en een staat van 
de overtuigingsstukken onverwijld zullen 
worden toegestuurd aan de procureur-ge-
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neraal bij het hof van beroep; het op 23 
december 1986 gewezen arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling, de eerste en wel 
in laatste aanleg gewezen beslissing is 
waarbij een strafgerecht de aan eiser ten 
laste gelegde feiten bewezen verklaart, 
vaststelt dat hij ten tijde van de feiten 
verkeerde in een van de bij artikel 1 van 
de wet van 9 april 1930 bepaalde staten, 
dat hij een gevaar oplevert voor de 
maatschappij, en bijgevolg de interne
ring van eiser gelast; zodanige beslissing 
volgens de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie een eindbeslissing op de straf
vordering is, van dezelfde aard is als de 
beslissingen van de vonnisgerechten en 
enkel door cassatieberoep kan worden 
bestreden; uit de artikelen 9.3 en 14.1 
van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, en 
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden onder meer volgt dat 
het begrip « veroordeling , moet worden 
beschouwd als een eindbeslissing over 
de strafvordering en derhalve van toe
passing is op het bestreden arrest; eiser 
tevens doet opmerken d&t. artikel 14.5 
van dat Verdrag van NPw York niet 
spreekt van een veroordeling tot een 
straf; de vraag derhalve of de interne
ring als een straf moet worden aange
merkt, niet rijst; het Verdrag van New 
York enkel gewag maakt van een schul
digverklaring, in welk geval de betrokke
ne het recht heeft zijn zaak opnieuw te 
doen beoordelen door een hoger rechts
college; zulks ten deze niet het geval is; 
eiser door het Hof van Beroep te Brussel 
in kamer van inbeschuldigingstelling, bij 
beslissing van 23 december 1986, schul
dig is verklaard aan de hem ten laste ge
legde feiten en de mogelijkheid niet 
meer heeft om die beslissing opnieuw te 
doen beoordelen door een hoger rechts
college; dergelijke handelwijze in strijd 
is met de in dat middel aangegeven wet
telijke bepalingen en indruist tegen de 
algemene rechtsbeginselen van de recht
spraak in twee instanties en van de eer
lijke behandeling van de zaak; het Inter
nationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten ten slotte is goedge
keurd bij akte van de Belgische wetge
vende macht van 15 mei 1981 en derhal
ve integraal deel uitmaakt van onze 
nationale wetgeving : 

Overwegende dat er geen alge
meen rechtsbeginsel bestaat dat 
rechtspraak in twee instanties voor
schrijft; 

Overwegende dat de beslissing 
van het onderzoeksgerecht, waarbij 
de internering van een verdachte 
wordt gelast op grond van artikel 7 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, geen schuldigverkla
ring aan een misdrijf en geen ver
oordeling tot een straf inhoudt; 

Dat bijgevolg artikel 14.5 van het 
Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten op 
zodanige beslissing niet van toepas
sing is; 

Overwegende dat voor het overige 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel door 
de procureur des Konings is gevor
derd om de internering van eiser te 
bevelen op grond dat laatstgenoem
de ten tijde van de feiten verkeerde 
in een van de bij artikel 1 van de 
wet tot bescherming van de maat
schappij bepaalde staten, met name 
dat hij verkeerde in een ernstige 
staat van geestesstoornis of van 
zwa'k dnnigheid, die hem ongeschikt 
maakte tot het controleren van zijn 
daden; dat de raadkamer bij be
schikking van 3 november 1986 
heeft beslist dat er geen grond be
stand tot internering en dat de be
schikking te zamen met de geding
stukken, waaronder het proces-ver
baal waarbij het bestaan van het 
misdrijf werd vastgesteld, en een 
staat van de overtuigingsstukken 
onverwijld aan de procureur-gene
raal bij het hof van beroep zullen 
worden toegezonden; 

Overwegende dat de procureur 
des Konings tegen die beschikking 
hoger beroep heeft ingesteld, in zo
verre hierbij de internering van de 
verdachte werd geweigerd; 

Overwegende dat luidens artikel 8 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij het openbaar ministe
rie en de verdachte of zijn advocaat 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling hoger beroep kunnen instel
len tegen de beschikkingen van de 
raadkamer, waarbij de internering 
wordt gelast of geweigerd; 

Overwegende dat ingevolge het 
hoger beroep van het openbaar mi-
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nisterie de zaak in haar geheel aan
hangig werd gemaakt bij het hof 
van beroep, dat bij wege van een 
nieuwe beschikking over de zaak 
zelf uitspraak heeft gedaan, na de 
beroepen beschikking te hebben 
vernietigd; 

Overwegende dat uit die omstan
digheden niet blijkt dat de zaak van 
eiser niet op een eerlijke wijze is 
behandeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 en 7 van 
de wet van 9 april 1930 tot bescherming 
van de maatschappij tegen de abnorma
len en de gewoontemisdadigers, 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen be
ginsel van de bewijskracht van de akten, 

doordat het arrest vaststelt dat eiser 
ten tijde van de feiten verkeerde in een 
van de bij artikel 1 van de wet van 9 
april 1930 bepaalde staten; dat hij thans 
nog in dezelfde staat verkeert en gevaar 
oplevert voor de maatschappij; 

terwijl artikel 7 van de wet van 9 april 
1930 bepaalt dat de onderzoeksgerechten 
de internering kunnen gelasten van de 
verdachte die een feit, misdaad of wan
bedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich 
in een van de in artikel 1 bepaalde sta
ten bevindt; artikel 1 van de wet van 9 
april 1930 bepaalt dat de verdachte moet 
verkeren, hetzij in staat van krankzin
nigheid, hetzij in een ernstige staat van 
geestesstoornis of van zwakzinnigheid 
die hem ongeschikt maakt tot het contro
leren van zijn daden; de deskundigen 
Delattre en Crochelet, na een uitvoerige 
uiteenzetting in hun verslag van 4 fe
bruari 1985, tot de conclusie komen dat 
eiser ten tijde van de feiten niet verkeer
de in een staat van krankzinnigheid, 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem ongeschikt maakte tot het 
controleren van zijn daden; de door eiser 
aangesproken deskundige Dumont, na 
een uitvoerige uiteenzetting in zijn ver
slag, tot de bevinding komt dat eiser op 
het ogenblik van de feiten niet verkeerde 
en ook thans niet verkeert in een staat 
van krankzinnigheid of in een staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem ongeschikt maakte tot het 
controleren van zijn daden; volgens een 
vaste rechtspraak van het Hof van Cas
satie de rechter niet gebonden is door 
het deskundigenverslag en op onaantast
bare wijze oordeelt of de beklaagde zich 

bevond en zich nog bevindt in een van 
de bij artikel 1 van de wet van 9 april 
1930 bepaalde staten; eiser nochtans op
merkt dat het hof van beroep de bevin
dingen van de in deze zaak opgetreden 
deskundigen in zijn arrest van 23 decem
ber 1986 overneemt, maar tot een heel 
andere conclusie komt : « dat de gerech
telijke deskundigen Delattre en Croche
let in hun verslag van 4 februari 1985 on
derstrepen dat het afwijkend gedrag van 
verdachte hoofdzakelijk te wijten was 
aan zijn alcoholverslaving; dat het alco
holisme bij de verdachte bovendien ge
heugenstoornissen, een uitgesproken im
pulsiviteit, kenmerkend voor een psycho
patische persoonlijkheid, en abnormale 
grafieken in het electro-encefalogram 
schijnt te hebben veroorzaakt, die nog 
aanwezig waren verschillende maanden 
na de feiten en ofschoon hij gedurende 
die tijd van alcohol verstoken was; dat 
volgens die deskundigen tevens blijkt 
dat verdachte paranoi:de trekken ver
toont; dat uit al die vaststellingen samen
genomen overduidelijk blijkt dat ver
dachte lijdt aan zodanig ernstige her
senstoornissen dat zijn vermogen om 
zijn daden te controleren is aangetast; 
dat het advies van de door de verdedi
ging van verdachte aangewezen deskun
dige, dokter Dumont, die vaststellingen 
geenszins tegenspreekt; dat die vaststel
lingen het hof (van beroep), kamer van 
inbeschuldigingstelling, in staat stellen 
te bevestigen, en zulks in strijd met de 
bevindingen van de deskundigen, dat 
verdachte op het ogenblik van de feiten, 
die eveneens getuigen van een zeer ern
stige verstoring van zijn oordeelsvermo
gen, toen, ofschoon hij niet onder in
vloed van de drank was, in een ernstige 
staat van geestesstoornis verkeerde; dat 
verdachte ook thans nog in die staat ver
keert »; het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, nu het de door 
de deskundigen in hun verslag neerge
legde bevindingen in zijn arrest van 23 
december 1986 overneemt, maar tot een 
heel andere conclusie komt, het beginsel 
van de bewijskracht van de akten mis
kent en tegenstrijdige gronden opgeeft: 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat de vaststellingen die het 
aanhaalt « het hof (van beroep), ka
mer van inbeschuldigingstelling, in 
staat stellen te bevestigen, en zulks 
in strijd met de bevindingen van de 
deskundigen, dat verdachte op het 
ogenblik van de feiten, die eveneens 
getuigen van een zeer ernstig ge-
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stoord oordeelsvermogen bij de ver
dachte, toen, ofschoon hij niet onder 
de invloed van de drank was, in een 
ernstige staat van geestesstoornis 
verkeerde; ... dat verdachte ook 
thans nog in die staat verkeert; dat 
het hof (van beroep) dienaangaande 
erop wijst dat de gerechtelijke des
kundigen Delattre en Crochelet wel
iswaar een verbetering vaststellen 
in het gedrag van verdachte, maar 
niettemin verklaren dat hij nog al
tijd waarneembare tekenen van een 
verstoorde hersenwerking vertoont, 
welke vaststelling door dokter Du
mont niet wordt tegengesproken in 
zijn verslag van 21 mei 1986 ... dat 
het hof (van beroep), kamer van in
beschuldigingstelling, ten slotte 
vaststelt dat verdachte een gevaar 
betekent voor de maatschappij »; 

Overwegende dat de rechter in 
feite oordeelt, enerzijds, of de ver
dachte ten tijde van de feiten ver
keerde en ook op het huidig ogen
blik nog verkeert in een ernstige 
staat van geestesstoornis of zwak
zinnigheid die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn 
daden, anderzijds, welke de bewijs
waarde is van deskundigenversla
gen, mits hij de bewijskracht ervan 
niet miskent; 

Dat de miskenning van de bewijs
kracht van een deskundigenverslag 
of de aangevoerde tegenstrijdigheid 
in de redengeving niet kunnen wor
den afgeleid uit het enkele feit dat 
de beslissing van de rechter ingaat 
tegen het advies van de deskundige 
dat erin wordt vermeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, 

Over het vierde middel, ... 

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 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. 
Leclercq, Brussel. 

Nr. 414 

1 • KAMER - 12 maart 1987 

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

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA

KEN - OORZAAK VAN DE VORDERING -
AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING - BUR
GERLIJKE ZAKEN- OORZAAK VAN DEVOR
DERING- AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE 
RECHTER - SCHENDING VAN HET ALGE
MEEN BEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

1", 2° en 3° Art. 807 Ger. W. en het alge
meen beginsel inzake het recht van 
verdediging worden geschonden door 
de beslissing die de oorzaak van de 
vordering ambtshalve wijzigt doordat 
ze een op een contractuele fout ge
gronde vordering vervangt door een 
vordering op grond van een onrecht
matige daad buiten overeenkomst (1). 

{1) Cass., 29 feb. 1980 {A.C., 1979-80, nr. 412); 
20 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 458) met 
cone!. proc.-gen. Krings, toen eerste adv.-gen.; 
29 april 1982 (ibid., 1981-82, nr. 509); 20 jan. 
1983, A.R. nr. 6714 {ibid., 1982-83, nr. 292); 3 
dec. 1984, A.R. nr. 4331 {ibid., 1984-85, nr. 208), 
en 21 maart 1986, A.R. nr. 4878 {ibid., 1985-86, 
nr. 460); zie oak de cone!. van proc.-gen. 
Krings, toen adv.-gen., bij Cass., 24 nov. 1978 
(A.C., 1978-79, 341), evenals « Het ambt van de 
rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding » : 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Krings, 
voor het Hof van 1 sept. 1983, nrs. 13 e.v. 
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(STAD VERVIERS T. BREPOELS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7573) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van de autonomie van de proces
partijen, dat de rechter verbiedt de oor
zaak van de vordering ambtshalve te 
wijzigen, en van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, 

doordat het arrest, hoewel het vaststelt 
dat de verweerders hun rechtsvordering 
strekkende tot een vermindering van de 
prijs van het water dat hun door eiseres 
wordt geleverd, tot veroordeling van ei
seres om hun een dwangsom te betalen 
bij levering van ondrinkbaar water, met 
miskenning van de te wijzen beslissing 
en tot het opleggen van een verbod aan 
eiseres om voorschotten te vragen voor 
de watervoorziening, hadden ingesteld in 
het contractuele kader van het abonne
mentscontract dat ieder van hen met ei
seres had gesloten, en dat eiseres ook 
haar verdediging had gevoerd in dat 
door de verweerders gekozen contractu
ele kader, met verwijzing naar het regle
ment op de watervoorziening waarnaar 
ook de abonnementscontracten verwij
zen, overweegt « dat, met name inzake 
watervoorziening, er geen sprake kan 
zijn van een contractuele toestand tus
sen de overheid die energie levert en de 
verbruikers, maar dat er een wettelijke 
en reglementaire toestand bestaat aange
zien het een verhouding betreft tussen 
de gebruiker van een openbare dienst en 
de overheid die het monopolie van de ex
ploitatie van die dienst bezit >> en dat, 
« wat de rechtsvordering quanti minoris 
( ... ) betreft, de aard van de juridische be
trekkingen die in het geding zijn, onver
enigbaar is met de uitoefening, door de 
gebruiker van de openbare dienst, van 
die rechtsvordering als zodanig; dat zij 
trouwens, in het " contractuele " kader 
waarin zij door de appellanten (thans 
verweerders) wordt geplaatst, niet ont
vankelijk zou zijn, aangezien de voor
waarden gesteld in die bepalingen niet 
vervuld zijn; aldus bijvoorbeeld de korte 
termijn opgelegd bij artikel 1648 van het 
Burgerlijk Wetboek >>; het arrest oordeelt 
« dat de rechter evenwel de oorzaak van 

de vordering moet omschrijven, gelet op 
de voorgelegde feiten; dat de (verweer
ders) aanvoeren dat de gemeente ver
plicht was hun drinkbaar water te leve
ren, hetgeen zij niet doet, waardoor zij 
zware schade lijden; dat het aldus wel 
degelijk een rechtsvordering inzake bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid betreft, 
nu hun rechten door de fout van de over
heid worden miskend >>; en doordat het 
arrest beslist dat de aldus heromschre
ven rechtsvordering van de (verweer
ders) ontvankelijk en in beginsel ge
grond is, aangezien eiseres « in beginsel 
schuld heeft >>, onder voorbehoud dat zij 
het bestaan aantoont van een onoverko
melijke dwaling of van een andere grond 
van vrijstelling, waarover een herope
ning van het debat wordt bevolen, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter, 
wanneer de partijen, die meester zijn 
van hun rechten, de tot staving van hun 
vordering of verweer aangevoerde feiten 
zelf juridisch hebben omschreven, die 
omschrijving niet ambtshalve mag wijzi
gen, daargelaten de naleving van bepa
lingen van dwingend recht of van open
bare orde; ten deze de verweerders, zoals 
het arrest overigens beklemtoont, een 
vermindering vroegen van de prijs van 
het water dat hun door eiseres wordt ge
leverd, en de veroordeling van eiseres, 
op straffe van een dwangsom, tot leve
ring van drinkbaar water, waarbij zij be
wust hebben gekozen voor het kader van 
het abonnementscontract dat ieder van 
hen met eiseres heeft gesloten; de ver
weerders in hun conclusie voor het hof 
van beroep immers duidelijk hebben ge
zegd dat zij « niet voor een administra
tieve actie hebben gekozen, maar voor 
een actie in het louter burgerlijk kader 
van het leveringscontract dat ge!ntimeer
de (thans eiseres) met elk verbruikersge
zin heeft gesloten (toetredingscontract); 
dat de (verweerders) in dat kader ener
zijds een vermindering vorderen van de 
verkoopprijs tot 7 frank per kubieke me
ter, wegens de slechte kwaliteit van het 
geleverde water, en anderzijds voor 
recht willen doen zeggen dat (eiseres) 
water moet leveren dat drinkbaar is in 
de wettelijke betekenis, en ten slotte de 
veroordeling vragen tot een dwangsom 
ten belope van 7 frank per kubieke me
ter water die in strijd met de te wijzen 
beslissing wordt geleverd >>; nu de ver
weerders bewust hebben gekozen voor 
het aanvoeren van de mogelijke contrac
tuele aansprakelijkheid van eiseres we
gens de verbintenissen die zij jegens elk 
van hen door het abonnementscontract 
had aangegaan, en de aldus gekozen 
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rechtsvordering niet gegrond is op bepa
lingen van openbare orde of van dwin
gend recht, het arrest, dat beslist dat 
<< die vordering, in het contractuele kader 
waarin ze door de (verweerders) is ge
plaatst, niet ontvankelijk zou zijn "• 
maar dat, met wijziging van het door de 
verweerders gekozen contractuele kader 
door ambtshalve die rechtsvordering te 
omschrijven als een aansprakelijkheids
vordering op buitencontractuele grond
slag, die rechtsvordering in beginsel aan
neemt, artikel 807 van het Gerechtelijk 
W etboek schendt en het algemeen 
rechtsbeginsel van de autonomie van de 
procespartijen miskent, dat de rechter 
verbiedt ambtshalve de oorzaak van de 
vordering te wijzigen; 

tweede onderdeel, de rechter in geen 
geval een rechtsvordering mag aanne
men op een andere grondslag dan de 
door de eisende partij voorgestelde, zon
der de tegenpartij in staat te stellen 
haar verweer op grond van de nieuwe 
omschrijving te voeren; de verweerders 
ten deze de rechtsvordering tot vermin
dering van de prijs voor het door eiseres 
geleverde water en tot veroordeling van 
laatstgenoemde om hun, op straffe van 
een dwangsom, drinkbaar water te leve
ren, hebben willen plaatsen in het kader 
van de contracten inzake verkoop van 
water, die tussen eiseres en ieder van 
hen waren gesloten; eiseres het debat in 
het vlak van haar contractuele aanspra
kelijkheid had aanvaard, en betoogde 
dat de rechtsvordering van de verweer
ders in dat kader noch ontvankelijk noch 
gegrond was; zij in haar appelconclusie 
helemaal geen rekening had gehouden 
met de kwalificatie als reglement, die 
door het arrest aan de verhoudingen tus
sen haar en de verweerders wordt gege
ven en met de gevolgen die het daaruit 
afleidt, te weten dat de door de verweer
ders tot staving van hun vordering aan
gevoerde grief (de « ondrinkbaarheid » 
van het geleverde water) als een quasi
delictuele font tegen haar in aanmerking 
zou kunnen worden genomen, zodat zij 
buiten het door de verweerders gekozen 
contractuele kader verplicht zou kunnen 
worden een vergoeding te betalen; eise
res dus niet alle verweermiddelen heeft 
kunnen aanvoeren die zij nuttig kon ach
ten, zowel met betrekking tot de ontvan
kelijkheid als tot de gegrondheid van de 
aldus heromschreven en in een ander ju
ridisch kader geplaatste rechtsvordering; 
het arrest, dat zonder een heropening 
van het debat te bevelen over de nieuwe 
kwalificatie die het aan de door de ver
weerders ingestelde vordering geeft, be-

slist dat de vordering zoals zij door hem 
is voorgesteld, niet ontvankelijk is, maar 
dat zij, anders omschreven, ontvankelijk 
en in beginsel gegrond is, het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
miskent: 

W at beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat de verweerders, 
luidens de dagvaarding, hun vorde
ring grondden op de abonnements
contracten waarbij de stad Verviers 
(thans eiseres) zich had verbonden 
om hun water voor huishoudelijk 
gebruik te leveren; dat zij ingevolge 
die contracten aanspraak meenden 
te kunnen maken op drinkwater en 
vroegen dat eiseres zou worden ver
oordeeld tot vermindering van de 
prijs van het << in de gegeven om
standigheden » geleverde water, tot 
levering, op straffe van een dwang
som, van drinkwater en om te horen 
zeggen dat de door haar gevraagde 
voorschotten niet gerechtvaardigd 
waren; dat de verweerders zich in 
hun conclusie voor het hof van be
roep hebben beperkt tot een aan
sprakelijkheidsvordering gegrond op 
het leveringscontract, met de preci
sering dat zij « in dat kader » de 
vermindering vroegen van de prijs 
van het water, « wegens de slechte 
kwaliteit van het geleverde » en de 
veroordeling, op straffe van een 
dwangsom, van eiseres tot het leve
ren van drinkwater; 

Overwegende dat het arrest zegt 
<< dat thans vaststaat dater, met na
me inzake watervoorziening, geen 
sprake kan zijn van een contractu
ele toestand tussen de overheid die 
energie !evert en de verbruikers ( ... ); 
dat de rechter ... de oorzaak van de 
vordering moet omschrijven, gelet 
op de hem voorgelegde feiten; dat 
de (verweerders) erop wijzen dat de 
gemeente verplicht was hun drink
water te leveren, hetgeen zij niet 
doet, waardoor zij zware schade lij
den; dat het aldus wel degelijk een 
rechtsvordering inzake burgerrech
telijke aansprakelijkheid betreft, nu 
hun rechten door de fout van de 
overheid worden miskend; ( ... ) dat 
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de fout van (eiseres) gelijkstaat met 
onwettigheid " onder voorbehoud 
van het bestaan van een onoverko
melijke dwaling of van een andere 
grond van vrijstelling" »; 

Dat het arrest derhalve steunt op 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek om, onder het vermelde voor
behoud, te beslissen dat eiseres 
schuld heeft; 

Dat het arrest, door ambtshalve 
de oorzaak van de vordering te wij
zigen, de wetsbepaling schendt en 
de algemene rechtsbeginselen mis
kent die in het middel worden aan
gewezen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

12 maart 1987 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 415 

1 • KAMER - 12 maart 1987 

van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen 
wordt ingesteld door een gemachtigde, 
zelfs als die advocaat is maar geen ad
vocaat bij het Hof van Cassatie, moet 
de volmacht worden gevoegd bij de 
verklaring van cassatieberoep of ter 
griffie van het Hof worden neergelegd 
binnen de bij art. 420bis, tweede lid, 
Sv. gestelde termijn (1); in dit laatste 
geval zal uit de bewoordingen van de 
volmacht moeten blijken dat de ge
machtigde van die volmacht voorzien 
was op de dag van de verklaring van 
cassatieberoep. (Art. 4 wet van 22 jan. 
1849; art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 13 
wet van 5 juli 1871; art. 16 wet van 22 
juni 1877.) (2) (3) 

(CREPPE T. STAD LUIK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 777 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 december 1984 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de Provincieraad van Luik, 
uitspraak doende inzake directe ge
meentebelastingen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849, dat toepasselijk is in zaken 
van directe provincie- en gemeente
belastingen ingevolge de artikelen 2 
van de wet van 22 juni 1865, 13 van 
de wet van 5 juli 1871 en 16 van de 
wet van 22 juni 1977, de verklaring 
van cassatieberoep gedaan wordt 
« in persoon of door een gevolmach
tigde »; 

Overwegende dat de lasthebber 
van zijn volmacht moet doen blijken 
en te dien einde de volmacht, indien 
ze niet aan de verklaring is gehecht, 
ter griffie van het Hof moet indie-

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 1--------------
_ GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN -
DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - CASSAT!EBEROEP INGESTELD 
DOOR EEN GEMACHTIGDE, ADVOCAAT, TEGEN 
EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN EEN PROVINCIERAAD. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 

(1) Cass., 25 okt. 1984, A.R. nr. F 675 F 
(A.C., 1984-85, nr. 145}. 

(2) Cass., 17 dec. 1982, A.R. nr. F 1072 N 
(A.C., 1982-83, nr. 237). 

(3) De wet van 23 dec. 1986 betreffende de 
invordering en de geschillen ter zake van pro
vinciale en plaatselijke heffingen was niet toe
passelijk op het geschil dat tot het geannoteer
de arrest heeft geleid. 
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nen binnen de bij artikel 420 bis, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, ten 
einde het Hof in de mogelijkheid te 
stellen de geldigheid en de draag
wijdte ervan te beoordelen; 

Overwegende dat ten deze de ver
klaring van cassatieberoep op 9 ja
nuari 1985 is gedaan door mr. Andre 
Bernard, raadsman van eiser, die 
geen advocaat bij het Hof is; 

Dat het dossier van de rechtsple
ging een volmacht van 12 januari 
1985 bevat, waarbij eiser zijn raads
man, mr. Andre Bernard,<< bijzonde
re volmacht » heeft gegeven << om el
ke dienstige voorziening in te stel
len en te pleiten tegen een belasting 
die door de stad Luik, met bt;!trek
king tot de exploitatie van (zijn) 
handel, te (zijnen) name is vastge
steld », maar dat die volmacht na de 
verklaring van cassatieberoep is ge
geven en de bewoordingen ervan 
derhalve niet aantonen dat mr. An
dre Bernard op 9 januari 1985, da
tum van die verklaring, houder was 
van een dergelijke volmacht; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van eiser, die 
geen verband houdt met de ontvan
kelijkheid van het cassatieberoep, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

12 maart 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Bernard, Luik. 

Nr. 416 

1' KAMER - 13 maart 1987 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BT.JZONDERE AAN-

SPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - SCHA
DE AAN EEN GEBOUW DOOR WERKEN AAN 
EEN NABURIG GEBOUW - FOUT VAN DE AR
CHITECT - AANSPRAKELIJKHEID VAN DEAR
CHITECT EN VAN DE EIGENAAR VAN HET NA
BURIG GEBOUW. 

Wanneer aan een gebouw schade is ver
oorzaakt door werken aan een naburig 
gebouw, kan de rechter de vergoeding 
van die schade opleggen zowel aan de 
eigenaar van het naburig gebouw, uit 
lwofde van hinder die de grens van de 
gewone ongemakken van nabuurschap 
overschrijdt, als aan de architect die 
door zijn fout de schade heeft verooz-
zaakt, onverminderd het verhaal van 
de eigenaar tegen de architect (1). 
(Artt. 554 en 1382 B.W.) 

(GLIBERT T. CLAES) 

ARREST 

(A.R. nrs. 5163 en 5208) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de onder de 
nummers 5163 en 5208 op de alge
mene rol ingeschreven voorzienin
gen gericht zijn tegen hetzelfde ar
rest; dat ze dienen te worden ge
voegd; 

I. Op de voorziening van Denise 
Glibert: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet, 544, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

dooz-dat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de door het gebouw van ver
weerder geleden schade te wijten is aan 
de fout van de architect Adolf Lauwe
reins (rechtsvoorganger van eerste tot 
bindendverklaring van arrest opgeroepen 
partij), eiseres aansprakelijk stelt voor 

(1) Zie Cass., 14 juni 1968 (A.C., 1968, 1247); 
DERINE en HAMELINCK, « Overzicht van recht
spraak, Zakenrecht, 1973-1979 "• Tijdschrift 
voor privaatrecht, 1981, blz, 152, nr. 24; HER
BOTS, B~jzondere overeenkomsten, 1980, 
blz. 247, nr. 40. 
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de hinder die de maat van gewone bu
renlast overschrijdt, ook al komt de door 
verweerder geleden schade voort uit de 
foutieve daad van een derde persoon die 
geen nabuur is en al heeft eiseres zelf 
geen enkele fout begaan, 

terwijl de vergoedingsplicht van de ge
buur wegens overmatige burenhinder en
kel kan steunen op de niet foutieve han
deling van de gebuur die de oorzaak is 
van de overmatige hinder, en de oorza
kelijkheidsband tussen de handeling en 
de hinder niet bestaat wanneer de hin
der uitsluitend veroorzaakt werd door de 
foutieve handeling van een derde : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de schade aan de woning 
van verweerder veroorzaakt is « en 
door het optreden van belangrijke 
zettingen onder en naast de funde
ringsplaat van het gebouw Glibert 
en doordat het gebouw Glibert niet 
geheel onafhankelijk is opgetrokken 
van het gebouw Claes »; dat het be
slist dat eiseres krachtens artikel 
544 van het Burgerlijk Wetboek aan
sprakelijk is « voor de hinder die de 
maat van de gewone burenlast over
schrijdt »; 

Dat het arrest ook oordeelt dat de 
architect Adolf Lauwereins, die het 
gebouw van eiseres oprichtte, te kort 
schoot in de zorgvuldigheidsplicht 
die aan elke architect wordt opge
legd, hetgeen meebrengt dat hij 
aansprakelijk is voor de schade door 
verweerder geleden ten gevolge van 
die fout; 

Dat het arrest de vordering door 
verweerder ingesteld bij dagvaar
ding van 21 februari 1969 gegrond 
verklaart voor zover ze gericht is te
gen eiseres en tegen Marcella Van
hee, rechtsopvolgster van Adolf Lau
wereins, en beiden veroordeelt, elk 
voor het geheel, om schadevergoe
ding te betalen aan verweerder; 

Overwegende dat de artikelen 544 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
elkaar niet uitsluiten; dat de op
drachtgever kan worden veroordeeld 
wegens verbreking van het even
wicht en een derde, te dezen de ar
chitect, wegens een onrechtmatige 
daad; 

Dat het arrest, nu het feiten vast
stelt waaruit het afleidt dat eiseres 
aan haar nabuur, verweerder, hin
der berokkende die de grens van de 
gewone ongemakken van nabuur
schap overschrijdt, zijn beslissing 
dat eiseres krachtens artikel 544 
van het Bu:rgerlijk Wetboek gehou
den is tot herstel van het verbroken 
evenwicht « ook al komt de door 
Claes geleden schade voort uit de 
foutieve daad van een derde per
soon die geen nabuur is en al heeft 
zijzelf geen fout begaan », wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, voegt de onder 
de nrs. 5163 en 5208 op de algemene 
rol ingeschreven voorzieningen; ver
werpt de voorziening van Denise 
Glibert en de vorderingen tot bin
dendverklaring van het arrest in za
ke A.R. nr. 5163; veroordeelt eiseres 
in de kosten; vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het beslist, in 
verband met de materiele schade 
van Maurice Claes, dat de kosten
stijging tussen 1 november 1978 en 
1 april 1980 in billijkheid vastgesteld 
wordt op 400.000 frank en dat voor 
erelonen van een architect een be
drag van 300.000 frank toegekend 
wordt; verwerpt voor het overige de 
voorziening van Maurice Claes in za
ke A.R. nr. 5208 en de vorderingen 
tot bindendverklaring van het ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

13 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. Baete
Swinnen, raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. van Heeke, De 
Gryse, Biitzler en Dassesse. 
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Nr. 417 

1" KAMER - 13 maart 1987 

1° BENELUX - ART. 13, A, 1", BENELUX
MERKENWET - GEBRUIK VAN MERK VOOR 
WAREN- VRAAG OM U!TLEGGING AAN HET 
BENELUX-GERECHTSHOF. 

2° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN 
- ART. 13, A, 1°, BENELUX-MERKENWET -
GEBRUIK VAN MERK VOOR WAREN- VRAAG 
OM UITLEGGING AAN HET BENELUX-GE
RECHTSHOF. 

1" en 2" Wanneer een vraag van uitleg
ging van art. 13, A, 1", Benelux-Mer
kenwet voor het Hof van Cassatie 
wordt opgeworpen, met name de vraag 
of die bepaling toepasselijk is op het 
gebruik van een merk als handelsbe
naming en niet voor waren, moet het 
Hoi, in de regel, de zaak bij het Bene
lux-Gerechtshof aanhangig maken (1). 

(OMNISPORT N.V. T. BAUWERAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5553) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1138, 2", van 
het Gerechtelijk Wetboek en 13, meer 
bepaald 13, A, 1 ", van de Eenvormige Be
neluxwet op de Warenmerken, in bijlage 
gevoegd bij het Beneluxverdrag van 19 
maart 1962 inzake de warenmerken, 
goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969, 
van het beschikkingsbeginsel en van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest de door eiseres op 
artikel 13 van de Eenvormige Benelux
wet gebaseerde rechtsgrond voor haar 
vordering, namelijk inbreuk op haar uit
sluitende rechten op het merk Omni-

(1) Cass., 11 juni 1982, A.R. nr. 3204 
(A.C., 1981-82, nr. 606) en 7 maart 1986, A.R. 
nr. 4836 (ibid., 1985-86, nr. 435). 

sport door het gebruik, door verweerder, 
van de benaming Omni-Sport als uit
hangbord en als commerciele benaming, 
als ongegrond verwerpt, het ingestelde 
hoger beroep ongegrond acht en het von
nis waarbij de vordering van eiseres on
gegrond werd verklaard, bevestigt, op 
grond: dat artikel 13, A, 1", van de Een
vormige Beneluxwet op de Warenwerken 
ten deze niet toepasselijk is; dat ver
weerder weliswaar handel drijft onder 
(de) naam « Omni-Sport », maar geens
zins wordt aangetoond dat (hij) het merk 
van (eiseres) voor waren gebruikt; dat 
het gebruik van een merk voor waren 
immers impliceert dat de waren zelf 
kunnen worden beschouwd als zijnde ge
merkt (op de voorwerpen zelf, op de ver
pakking, op bijhorende etiketten ... ) ( ... ); 
dat de merkhouder zich, krachtens arti
kel 13, A, 2", tegen elk ander gebruik kan 
verzetten, op voorwaarde dat dit gebruik 
geschiedt << onder zodanige omstandighe
den dat aan de houder van het merk 
schade kan worden toegebracht »; dat 
(eiseres) niet bewijst dat het door (ver
weerder) gemaakte gebruik van de naam 
Omni-Sport haar schade kan toebrengen; 
dat uit de omstandigheid dat (eiseres) 
reeds in september 1974 facturen zond 
naar Omni-Sport en (verweerder) pas in 
augustus 1978 dagvaardde, eerder blijkt 
dat (eiseres) geen schade vreesde; dat 
(eiseres) beweert maar op geen enkele 
wijze aantoont dat andere kleinhande
laars bij haar protesteerden, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek en het daardoor bekrachtigde be
schikkingsbeginsel, de partijen auto
noom de grenzen van het geschil bepa
len; het de rechter niet staat ambtshalve 
een geschilpunt op te werpen dat door 
partijen niet was opgeworpen; ten min
ste het recht van verdediging vereist dat 
de rechter, vooraleer hij zijn beslissing 
doet steunen op een ambtshalve opge
worpen rechtsgrond of op ambtshalve op
geworpen feitelijke omstandigheden, de 
partijen uitnodigt of in staat stelt daar
omtrent hun middelen te Iaten kennen; 
in voorliggend geval, de partijen in hun 
conclusies niet waren ingegaan op het 
onderscheid tussen de twee door artikel 
13, A, van de Benelux-Merkenwet beoog
de hypotheses noch, meer in het bijzon
der, op de specifieke toepassingsvoor
waarden van het door het arrest ingeroe
pen artikel 13, A, 1 ", van deze wet; geen 
der partijen had beweerd dat het ge
bruik van een merk in de zin van die be
paling impliceerde dat de << waren zelf 
kunnen beschouwd worden als zijnde ge-
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merkt (op de voorwerpen zelf, op de ver
pakking, op bijhorende etiketten ... ) », 
noch dat deze bepaling niet zou toepas
selijk zijn op grond dat verweerder het 
merk Omnisport van eiseres niet ge
bruikt voor waren; verweerder aileen 
stelde (conclusie blz. 2-3) dat bedoeld 
merk door eiseres niet ter aanduiding 
van waren werd gebruikt en de bena
ming Omnisport, wegens het niet vervul
len van de merkenrechtelijke functies, 
« geen merk » was in de zin van artikel 1 
van de Benelux-Merkenwet; zodat het ar
rest, door ambtshalve artikel 13, A, 1", 
van de Benelux-Merkenwet niet toepas
selijk te verklaren omdat het gebruik 
van een merk in de zin van die bepaling 
- volgens het arrest - impliceert dat de 
waren zelf kunnen beschouwd worden 
als zijnde gemerkt (op de voorwerpen 
zelf, op de verpakking, op bijhorende eti
ketten ... ) en omdat geenszins werd aan
getoond dat verweerder het merk van ei
seres voor waren gebruikte, schending 
inhoudt van artikel 1138, 2", van het Ge
rechtelijk Wetboek en het daarin be
krachtigde beschikkingsbeginsel, krach
tens hetwelk de partijen autonoom de 
grenzen van het geschil bepalen en, in 
zoverre aldus op grond van ambtshalve 
opgeworpen elementen, uitspraak werd 
gedaan zonder dat partijen in de gele
genheid werden gesteld daaromtrent hun 
middelen te laten kennen, miskenning 
inhoudt van het recht van verdediging; 

tv.reede onderdeel, krachtens artikel 13, 
A, 1", van de Benelux-Merkenwet, de 
merkhouder zich kan verzetten tegen elk 
gebruik dat van zijn merk of van een 
overeenstemmend teken wordt gemaakt 
voor de waren waarvoor het is inge
schreven of voor soortgelijke waren; voor 
de toepassing van deze bepaling geens
zins vereist is dat de waren zelf « ge
merkt » zijn in die zin dat het litigieuze 
merk of teken aangebracht is op de voor
werpen zelf, op de verpakking of bijho
rende etieketten; bedoelde bepaling im
mers ook toepasselijk is op het gebruik 
van een merk (of een daarmee overeen
stemmend teken) in de publiciteit die 
voor de waren gevoerd wordt alsook in 
de vorm van een handelsnaam, aange
wend voor de handel in de betrokken 
waren; het arrest, door het toepassings
gebied van artikel 13, A, 1", van de Een
vormige Benelux-Merkenwet te beperken 
tot het geval waarbij de betrokken waar 
zelf als « gemerkt » beschouwd kan wor
den, dat is het litigieuze merk of het 
overeenstemmend teken is aangebracht 
op de betrokken waren zelf, op hun ver-

pakking of op bijhorende etiketten, dat 
is tot gevallen van een nauw en onmid
dellijk materieel verband tussen merk 
en waar, met uitsluiting van het door het 
arrest vastgestelde gebruik van het merk 
als handelsnaam, dat is als benaming 
van de handel in de betrokken waren, de 
betekenis en draagwijdte van deze wets
bepaling op onwettige wijze beperkt en, 
door aldus de toepassing van deze wets
bepaling uit te sluiten op grond van de 
enkele reden dat, alhoewel verweerder 
handel drijft onder de naam Omni-Sport, 
de « waren zelf >> niet kunnen worden be
schouwd als zijnde gemerkt (op de voor
werpen zelf, op de verpakking, op bijho
rende etiketten ... ), derhalve het teken 
<< niet voor waren » werd gebruikt, niet 
wettelijk verantwoord is en schending 
inhoudt van artikel13, A, 1", van de Een
vormige Beneluxwet op de Warenmer
ken: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres er in 

haar conclusie op wees dat zij ver
weerder had gedagvaard ten einde 
hem te doen veroordelen tot stopzet
ting van het gebruik van de bena
ming « Omni-Sport » of van een ge
lijksoortige benaming als handels
naam voor zijn firma; dat zij aan
voerde : << Het gebruik door (ver
weerder) van de benaming " Omni
Sport " als uithangbord en als com
mercii:He benaming maakt uiteraard 
inbreuk op de uitsluitende rechten 
die (eiseres) op het merk bezit. Val
gens de constante rechtspraak en 
rechtsleer bestaat de namaak van 
het merk van een derde in de iden
tieke reproduktie of in de gelijkaar
dige reproduktie ervan »; 

Overwegende dat eiseres aldus 
een inbreuk op haar merk of na
maak van haar merk zag in het ge
bruik door verweerder van de bena
ming << Omni-Sport » als uithang
bord of als handelsbenaming; 

Overwegende dat verweerder de 
stelling van eiseres betwistte en er 
onder meer op wees dat er geen 
produkten op de markt zijn met als 
benaming Omnisport; 

Overwegende dat het arrest, door 
de vordering van eiseres, in zoverre 
ze steunde op artikel 13, A, 1", van 
de Eenvormige Beneluxwet op de 
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Warenmerken, af te wijzen op grond 
dat voor de toepassing van die bepa
ling vereist is dat het gaat om een 
gebruik van merk voor waren, wat 
impliceert dat de waren zelf kunnen 
worden beschouwd als zijnde ge
merkt, maar dat eiseres zodanig ge
bruik niet aantoont, nagaat of de 
wetsbepaling waarop eiseres zich 
beriep, kan worden toegepast op de 
feiten zoals ze door eiseres aange
voerd waren en tot de bevinding 
komt dat zulks niet het geval is; 

Dat het arrest, door op die wijze 
te oordelen, artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek niet schendt 
en de in het onderdeel aangewezen 
rechtsbeginselen niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van eiseres, in zoverre ze 
steunt op artikel 13, A, 1°, van de 
Eenvormige Beneluxwet op de Wa
renmerken, afwijst op grond dat die 
bepaling te dezen niet toepasselijk 
is; 

Dat het onderzoek van het onder
deel een vraag van uitlegging van 
die bepaling doet rijzen; 

Overwegende dat het Protocol ter 
uitvoering van artikel 1, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de instel
ling en het statuut van een Benelux
Gerechtshof als gemeenschappelijke 
rechtsregels aanwijst het Benelux
Verdrag inzake de Warenmerken, 
met als bijlage de Eenvormige Be
neluxwet op de W arenmerken, on
dertekend te Brussel op 19 maart 
1962; 

Dat, krachtens de artikelen 1, 2 
en 6 van het Verdrag betreffende de 
instelling van een Benelux-Gerechts
hof, het Hof van Cassatie verplicht 
is een vraag om uitleg betreffend.e 
artikel 13, A, 1°, van de Eenvormige 
Beneluxwet op de Warenmerken 
aan het Benelux-Gerechtshof voor te 
leggen; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op en verzoekt het Benelux
Gerechtshof met het oog op de bo
venvermelde aanvoeringen van eise
res uitspraak te doen over de vol
gende vraag om uitleg van artikel 
13, A, 1°, van de Eenvormige Bene
luxwet op de Warenmerken: « Is ar
tikel 13, A, 1°, van de Eenvormige 
Beneluxwet op de W arenmerken 
toepasselijk op het gebruik van een 
merk of van een overeenstemmend 
teken als handelsbenaming wanneer 
de feitenrechter vaststelt dat het 
merk of het overeenstemmend te
ken niet voor waren wordt ge
bruikt? »; stelt de uitspraak uit tot
dat het Benelux-Gerechthof zal heb
ben geoordeeld over de vraag om 
uitleg. 

13 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
van Heeke. 

Nr. 418 

1 • KAMER - 13 maart 1987 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - PROVINCIEBELASTING INVER
BAND MET DE VERBETERING VAN DE KWALI
TEIT VAN HET LEEFMILIEU - BELASTING 
TWEEMAAL GEVORDERD VAN DEZELFDE PER
SOON, GELET OF VERSCHEIDENE TOESTAN
DEN - GEEN SCHENDING VAN ART. 6 GW. 

2° GRONDWET - ARTIKEL 6 - GELIJK
HE!D VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BE
GRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN - ONTVANim
LIJKHEID - BELASTINGZAKEN - MIDDEL 
DAT HET HOF NOOPr TOT EEN ONDERZOEK 
VAN FEITELIJKE GEGEVENS WAARTOE RET 
NIET BEVOEGD IS. 

1 o en 2o Schending van het grondwetsbe
ginsel van gelijkheid van de Belgen 



Nr. 418 HOF VAN CASSATIE 925 

voor de wet valt niet af te Jeiden uit 
het enkele feit dat, ingevolge een pro
vincieverordening tot invoeren van een 
belasting in verband met de verbete
ring van de kwaliteit van het leefmi
lieu, een zelfde persoon tweemaal 
wordt belast, gelet op twee verschillen
de toestanden waal'in die persoon zich 
bevindt. (Art. 6 Gw.) 

3° Niet ontva.nkelijk is het ca.ssa.tiemid
del dat het Hof noopt tot een onder
zoek van feitelijke gegevens waartoe 
het niet bevoegd is (1). 

(BIJTIEBIER E.A. T. PROVINCIE ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1318 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 oktober 1985 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de door de eisers ingediende be
zwaren tegen de aanslagen voor het 
aanslagjaar 1983 in de provinciebe
lasting, in verband met de verbete
ring van de kwaliteit van het leefmi
lieu, werden afgewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening door 
verweerster afgeleid uit de schen
ding van de vereisten van artikel 
240 bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat het deurwaarders
exploot van betekening van het cas
satieberoep ter griffie van het Hof 
werd neergelegd op 23 december 
1985, dat is de dag waarop de zaak 
op de algemene rol is ingeschreven; 

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

(1) Zie Cass., 5 sept. 1985, A.R. nr. 4626, en 
28 mei 1986, A.R. nr. 4929 (A.C, 1985-86, nrs. 4 
en 604), en 17 nov. 1986, A.R. nr. 7549 
(A.C, 1986-87, nr. 167). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6 en 97 van de 
Grondwet alsmede de bepalingen van de 
provinciale belastingverordening van 14 
oktober 1982 van de Provincieraad te 
Antwerpen, 

doorda.t de bestreden beslissing, krach
tens het vigerend belastingreglement, de 
eisers, als beoefenaar van een vrij be
roep, elk voor 1.000 frank belasten, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de bestreden beslis

sing uitgaat van een slecht begrepen in
terpretatie van het begrip « activiteits
kern >>; dit begrip in de verordening van 
14 oktober 1982 niet wordt gepreciseerd 
of omschreven; wel wordt gesteld dat de 
belasting ten laste is « van elk natuurlijk 
of rechtspersoon die als beoefenaar van 
een vrij beroep ( ... ) op het grondgebied 
van de provincie Antwerpen gevestigd op 
1 januari van het belastingjaar »; echter 
« de belasting wordt gevestigd per afzon
derlijke inplanting op het grondgebied 
van de provincie Antwerpen »; de eisers 
poneren dat zij hun vrij beroep niet af
zonderlijk uitoefenen te Antwerpen, 
maar wel degelijk in het kader van een 
inplanting op het adres te Antwerpen, 
Dambruggestraat 180; dit duidelijk werd 
gemaakt met de volgende elementen : 
- vestiging op een en hetzelfde adres, in 
een door hen sinds juli 1977 gehuurd 
pand; - gezamenlijke aangifte, als feite
lijke vennootschap, in de personenbelas
ting; - het gebruik van een en dezelfde 
rekening bij de Private Kas Jacobs; 
- gebruik van dezelfde ruimtes en acco
modatie (telefoon, meubelen, fotokopieer
apparaat en zo verder); - associatie
vorm die niet alleen de onkosten (huur, 
telefoon, gas en elektriciteit tot de socia
le voorzieningen toe) gemeenschappelijk 
draagt, maar ook de beroepsinkomsten 
gelijkelijk verdeelt onder de zes « feite
lijke » vennoten, dit alles op basis van 
het tussen hen gesloten associatiecon
tract; verweerster aldus, als uitvoerend 
orgaan, een omschrijving heeft gegeven 
aan een bepaling van de verordening 
van 14 oktober 1982, die de provincieraad 
er niet aan gegeven heeft of heeft willen 
geven; 

derde onderdeel, het principe van ge
lijkheid voor de wet (artikel 6 van de 
Grondwet) wordt geschonden, ten eerste, 
doordat de eisers niet aileen als particu
lier reeds, voor hetzelfde aanslagjaar 
1983, een aanslag kregen in de provincie
belasting (500 frank), maar nu ook een 
tweede maal gedwongen worden tot be
taling van een bedrag van 1.000 frank, 
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eveneens ingevolge een aanslag in de 
provinciebelasting voor het aanslagjaar 
1983, ten tweede, doordat de eisers, in de 
beoefening van hun beroep van advo
caat, zich in een (feitelijke) vennoot
schap verenigd hebben (dus een activi
teitskern), gediscrimineerd worden ten 
opzichte van een handelsvennootschap 
(N.V., P.V.B.A., en zo verder) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
verordening van 14 oktober 1982 een 
belasting van 1.000 frank vaststelt 
« per activiteitskern voor de uitoefe
ning van een vrij beroep »; 

Overwegende dat het onderdeel 
hierop neerkomt dat de bestreden 
beslissing, ten aanzien van de feite
lijke elementen die de eisers in het 
onderdeel vermelden, niet dan door 
een verkeerde interpretatie van het 
begrip « activiteitskern » hun be
zwaar tegen de aanslagen heeft 
kunnen verwerpen; 

Overwegende dat de door de ei
sers in het onderdeel vermelde feite
lijke elementen niet in de bestreden 
beslissing voorkomen; 

Dat het onderzoek van het onder
dee! derhalve het Hof zou verplich
ten tot een onderzoek van feiten 
waartoe het niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eerste grief 

kennelijk betrekking heeft op het 
feit dat artikel 2 van de verordening 
het bedrag van de belasting vast
stelt op 500 frank per gezin en op 
1.000 frank per activiteitskern voor 
de uitoefening van een vrij beroep; 

Overwegende dat de verordening 
door aldus, met inachtneming van 
verscheidene toestanden waarin een 
persoon zich kan bevinden, hem 
twee keer te belasten, het gelijk
heidsbeginsel niet schendt; 

Dat de eerste grief niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat de tweede grief 
hierop neerkomt dat het begrip « ac-

tiviteitskern » door de bestreden be
slissing ten aanzien van de activiteit 
van de eisers anders wordt gei:nter
preteerd dan het geval zou zijn als 
het ging om een handelsvennoot
schap; 

Dat, om de redenen die uiteenge
zet zijn in het antwoord op het 
tweede onderdeel, het onderzoek 
van de grief het Hof zou verplichten 
tot een onderzoek van feiten waar
toe het niet bevoegd is; 

Dat de tweede grief niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat uit de stuk
ken niet blijkt dat een middel dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

13 maart 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Poupart 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 419 

3' KAMER - 16 maart 1987 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- ZELFSTANDIGEN - FElT OF ELEMENT 
VANNA DE KENNISGEVING VAN DE ADMINIS
TRATIEVE BESLISSING - FElT OF ELEMENT 
AAN HET OORDEEL VAN DE RECHTER ONDER
WORPEN - RECHTSMACHT VAN DE RECHTER. 

De rechter bij wie een beroep aanhangig 
is tegen een administratieve beslissing 
over het recht van een zelfstandige op 
rustpensioen, kan geen kennis nemen 
van een feit of element van na de ken-
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nisgeving van deze beslissing (1). (Art. 
155, § 1, c, K.B. 22 dec. 1967.) 

(DE JONCKHEERE T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE 
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDI

GEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5503) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1985 (2) 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, § 2bis, van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 novem
ber 1967 betreffende het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen, als in
gevoegd bij koninklijk besluit nr. 1 van 
26 maart 1981, 15, § 4, 3°, van het konink
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 hou
dende inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen, ingevoegd bij konink
lijk besluit nr. 74 van 10 november 1967, 
en 62 van het koninklijk besluit van 22 
december 1967 houdende algemeen regle
ment betreffende het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen, zoals 
het ingevoegd werd bij koninklijk besluit 
van 27 december 1974 en is blijven gel
den tot het koninklijk besluit van 20 sep
tember 1984, 

doordat het arrest de vordering tot toe
kenning van een rustpensioen met in
gang op 1 januari 1983 afwijst, op grond 
dat op die datum alle voorwaarden tot 
toekenning van zodanig rustpensioen 
dienen vervuld te zijn, dat op voormelde 
datum geen stortingen voor de vier 
kwartalen van 1982 bewezen zijn, nu ei
ser slechts op 28 april 1983 de storting 
verrichtte voor het vierde kwartaal van 
1982, hetzij na de weigeringsbeslissing 
van 14 april 1983, dat de stelling volgens 
welke deze laatste regulariserende beta
ling terugwerkende kracht zou hebben, 
volkomen strijdig is met het toenmalig 
artikel 62 van het koninklijk besluit van 
22 december 1967, luidens hetwelk een 
regularisatie slechts ten vroegste uitwer
king heeft vanaf de eerste van de maand 

(1) Cass., 24 nov. 1976 (A.C., 1977, 331). 

(2) De voorziening werd op 8 augustus 1986 
ingediend. 

welke volgt op die tijdens welke zij werd 
verwezenlijkt, 

terwijl, luidens artikel 15, § 4, 3°, van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967, aileen de Koning bevoegd is om de 
weerslag van een te late betaling der bij
dragen te bepalen; de Koning, ter uitvoe
ring van deze bepaling, voormeld artikel 
62 ingevoegd heeft in hoofdstuk II, afde
ling 3, vaststelling van het bedrag van de 
uitkeringen in functie van de loopbaan, 
van het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1967; in voormeld artikel 62 voorge
schreven werd dat een regularisatie in 
de betaling van de bijdragen pas invloed 
kan hebben op het recht op uitkering zo 
aile bijdragen betaald zijn, en dat een re
gularisatie slechts uitwerking heeft ten 
vroegste vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op de maand waarin zij 
geschied is; de Koning zodoende, krach
tens de hem toegekende bevoegdheid, 
gevolgen heeft verbonden aan de te late 
betalingen op het vlak van de hoogte van 
de uitkeringen, in die zin dat, ten gevol
ge van voormeld artikel 62, een regulari
satie van de bijdragen slechts invloed 
heeft op het recht op uitkering, zodra zij 
volledig is, en dit vanaf de maand vol
gend op die volledige regularisatie; de 
Koning daarentegen geen enkel gevolg 
heeft willen verbinden aan een te late 
betaling, wat de vervulling van de basis
voorwaarden voor het toekennen van het 
pensioen betreft, die vastgelegd zijn in 
artikel 3, § 2bis, van voormeld koninklijk 
besluit nr. 72, en die erin bestaan dat de 
aanvrager van het vervroegd pensioen 
moet bewijzen dat hij gedurende de vier 
kwartalen van het kalenderjaar dat aan 
de ingangsdatum van het pensioen voor
afgaat, zijn bijdragen betaald heeft, en 
dat hij ten minste tien kalenderjaren in 
zijn zelfstandige beroepsactiviteit die het 
recht op rustpensioen opent, gewerkt 

~:~~fn~e ve:~s~~tb~!~~~~;a:~~4>:~!i~~~ 
vervuld is zodra de aanvrager bewijst 
dat hij alle bijdragen voor die vier kwar
talen betaald heeft, zij het te laat, en dat 
in geval van dergelijke regularisatie hij 
zijn recht op vervroegd rustpensioen met 
terugwerkende kracht verkrijgt vanaf de 
ingangsdatum volgend op het kalender
jaar waarvoor hij aile bijdragen voldeed; 
verder, in afdeling 1 van het koninklijk 
besluit nr. 72 houdende vaststelling van 
de basisvoorwaarden voor de toekenning, 
geen enkele bepaling te vinden is ter uit
voering van artikel 15, § 4, 3°, van het ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
dat in voorkomend geval gevolgen zou 
verbinden ten aanzien van de vervulling 
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van de basisvoorwaarden aan een te late 
betaling; dergelijke uitvoeringsbepaling 
evenmin terug te vinden was in de voor
malige afdeling 1 van het koninklijk be
sluit van 22 december 1967, genomen ter 
uitvoering van hoger vermeld koninklijk 
besluit nr. 72 houdende dezelfde basis
voorwaarden; het arrest derhalve, in zo
verre het eiser afwijst van zijn vordering 
tot toekenning van een rustpensioen 
vanaf 1 januari 1983, op grond dat hij de 
betaling voor het laatste kwartaal van 
1982, kalenderjaar dat aan de ingang van 
zijn pensioen voorafging, pas uitgevoerd 
heeft op 28 april 1983, zodat hij tot op 
die datum niet aan de eerste basisvoor
waarden tot toekenning van een ver
vroegd rustpensioen voldeed, en in zover
re het weigert aan voormelde betaling 
van 28 april 1983 terugwerkende kracht 
te verlenen ten aanzien van de vervul
ling van de basisvoorwaarden, en zo
doende gevolgen verbindt aan een te late 
betaling, niet aileen ten aanzien van het 
recht op uitkering, maar ook van de al 
dan niet vervulling van de basisvoor
waarden, alle voormelde wettelijke bepa
lingen schendt : 

Overwegende dat, vo1gens artikel 
155, § 1, c, van het koninklijk besluit 
van 22 december 1967 houdende al
gemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, het Rijksinstituut van 
ambtswege een nieuwe beslissing 
neemt wanneer, onder meer, tussen 
de dag van de betekening van een 
administratieve beslissing en de da
tum waarop in verband met die be
slissing een vonnis of een arrest 
werd geveld door een arbeidsgerecht 
dat ten grande uitspraak deed, een 
feit of een element dat een weerslag 
heeft op de rechten van de aanvra
ger en waarvan de gerechtelijke in
stantie geen kennis kon nemen, tij
dens het geding door de aanvrager 
werd aangebracht; 

Overwegende dat die bepaling al
dus moet worden uitgelegd dat de 
arbeidsgerechten naar aanleiding 
van het geschil inzake de betekende 
administratieve beslissing, zolang 
het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen 
niet de voorgeschreven nieuwe be
slissing heeft genomen, geen kennis 
kunnen nemen van een feit of een 

element dat zich na de administra
tieve beslissing heeft voorgedaan en 
een weerslag kan hebben op de 
rechten op pensioen; 

Overwegende dat eiser, blijkens 
de vermeldingen van het arrest, 
voor het arbeidsgerecht opkwam te
gen een administratieve beslissing 
van 14 april 1983 waarbij hem een 
vervroegd rustpensioen met ingang 
van 1 januari 1983 was geweigerd 
omdat zijn recht op rustpensioen, 
dat blijken moest uit de betaling 
van bijdragen, niet bewezen was 
voor de vier kwartalen van het ka
lenderjaar dat aan 1 januari 1983 
voorafging; dat het arrest vaststelt 
dat dit recht pas vanaf 28 april 1983, 
dit is na de administratieve beslis
sing, bewezen was ingevolge de be
taling op die datum van de bijdrage 
voor het vierde kwartaal 1982; 

Dat, nu het bestreden dispositief 
door die vaststelling naar recht is 
vera1 . twoord, het middel niet tot cas·· 
satie kan leiden en mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

16 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade en De Gryse. 

Nr. 420 

3' KAMER - 16 maart 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
OPZEGGING - HOGERE BEDIENDEN - Qp. 

ZEGGINGSTERMIJN- VASTSTELING BIJ COL· 
LECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
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De opzeggingstermijn voor de beeindi
ging van een arbeidsovereenkomst van 
een bediende wiens jaarloon het in art. 
82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet be
paalde bedrag overschrijdt, kan niet 
bij collectieve arbeidsovereenkomst 
worden vastgesteld (1). 

(VERENIGING VIN<;OTI'E V.Z.W. T. BUYSSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5537) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, 5, 9.1, 19, 51 
van de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites, 1, 6, 39 en 
82, § 3, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, gewij
zigd door het ministerieel (lees : konink
lijk) besluit van 14 december 1984, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een aanvullende op
zeggingsvergoeding te betalen van 
1.056.175 frank, op grond: « dat: 1° arti
kel 4.3 van de C.A.O. d.d. 13 mei 1982 
nietig is, zoals terecht door de eerste 
rechter beslist om al de redenen aange
haald in het bestreden vonnis; dat het in
derdaad strijdig is met het bepaalde in 
artikel 82, § 3, A.O.W., gezien de ingeroe
pen C.A.O. afgesloten werd op 13 mei 
1982, hetzij v66r het betekenen van de 
kwestieuze opzegging, namelijk op 25 
mei 1982; dat ten overvloede ook ter zake 
nog toepasselijk zijn de artikelen 9.1 van 
de wet van 5 december 1968 op de 
C.A.O.'s en de paritaire comites, 6 
A.O.W., 51 van de reeds genoemde wet 
van 5 december 1968, zoals correct uit
eengezet in het beroepen vonnis; dat, 
tenslotte, er geen strijdigheid kan gevon
den worden in de door eiseres aange
haalde wetten, terwijl het aangehaald 
middel van opportuniteit van de wetge
ving door de rechter niet in overweging 
kan genomen worden; dat de bepalingen 
betreffende de vaststelling van de opzeg-

(1) Zie Cass., 23 feb. 1972 (A.C., 1972, 585) 
met cone!. O.M. in J.T.T., 1972, 217; Cass., 19 
jan. 1977 (A. C., 1977, 561 ); Cass., 10 jan. 1983 
(A. C., 1982-83, nr. 269) met cone!. O.M. in R. W., 
1983-84, 1201. 

gingstel. nijn, zoals die opgenomen wer
den in de C.A.O. van 13 mei 1982, derhal
ve niet in aanmerking kunnen genomen 
worden wat het huidig ontslag betreft, 
dat nadien betekend werd (cfr.: recht
spraak en rechtsleer geciteerd in het 
vonnis a quo); dat (eiseres) geen geldige 
kritiek Ievert op de beslissing van de 
eerste rechter; dat de door (eiseres) inge
roepen rechtspraak en rechtsleer als on
gegrond ter zake door het (arbeids)hof 
afgewezen wordt; 2° dat het middel be
treffende de mogelijkheid een C.A.O. te 
sluiten omtrent de opzeggingstermijnen, 
in casu overbodig is gezien wat supra be
slist is onder 1°; dat het (arbeids)hof ook 
hier het vonnis a quo bevestigt om al de 
redenen daarin aangehaald en hier als 
herhaald te beschouwen; dat (eiseres) 
ook geen stilzwijgend akkoord van (ver
weerder) omtrent de opzeggingstermijn 
bewijst, gezien dit stilzwijgen van (ver
weerder) mede te wijten is aan een on
voldoende kennis van de rechten, waar
uit in deze zeker geen akkoord kan 
afgeleid worden; dat (eiseres) tenslotte 
ten onrechte inroept dat door de toetre·· 
ding bij de vakorganisatie, de werkne
mer aan die vakbond een mandaat geeft 
om hem te vertegenwoordigen en rege
lingen te treffen i.v.m. de voorwaarden 
waaronder de afdanking kan plaatsvin
den, terwijl (verweerder) niet eens ge
syndikeerd was; dat daarenboven de ak
koorden die de vakorganisaties met de 
werkgevers afsluiten, niet mogen ingaan 
tegen de dwingende bepalingen van de 
wet», 

terwijl, eerste onderdeel, de opzeg
gingstermijn voor de bediende met een 
jaarloon hoger dan 250.000 frank, ook 
rechtsgeldig v66r de opzegging kan wor
den vastgesteld door een collectieve ar
beidsovereenkomst; artikel 82, § 3, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten inderdaad slechts 
het geval beoogt waarin werkgever en 
bediende een individuele overeenkomst 
betreffende de opzeggingstermijn sluiten 
en derhalve niet van toepassing is wan
neer die termijn door een collectieve ar
beidsovereenkomst wordt vastgesteld; ar
tikel 5.3 van de voorgebrachte collectieve 
arbeidsovereenkomst van 13 mei 1982 
dan ook niet kan vernietigd worden en
kel omdat het van v66r de opzegging van 
verweerder dateerde (schending van de 
artikelen 1, 6, 39 en 82, § 3, van de wet 
van 3 juli 1978) en het arrest de verbin
dende kracht van die collectieve arbeids
overeenkomst miskent (schending van 
de artikelen 5, 9.1, 19, 51 van de wet van 
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5 december 1968, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, verweerder krach
tens artikel 4.3 van de collectieve ar
beidsovereenkomst recht had op de wet
telijke minimumopzeg plus de helft van 
het verschil tussen de grille Claeys en 
het wettelijk minimum; deze overeen
komst rechtsgeldig blijft, ook al dateert 
zij van v66r de opzegging, vermits zij 
een hogere opzeggingstermijn oplegt dan 
de wettelijke en dus in het voordeel van 
de werknemer is; artikel 82, § 3, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten inderdaad een 
dwingende wetsbepaling is ten voordele 
van de werknemers; dienvolgens enkel 
de afwijkingen die zijn rechten inkorten 
of zijn verplichtingen verzwaren, door 
nietigheid getroffen worden (schending 
van de artikelen 1, 6, 39 en 82, § 3, van 
de wet van 3 juli 1978, 5, 9.1, 19, 51 van 
de wet van 5 december 1968, 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 82, § 3, van de Arbeidsovereen
komstenwet, de opzeggingstermijn 
die de werkgever in ach~ moet ne
men wanneer het jaarlijks loon van 
de bediende het bij die bepaling ge
stelde bedrag overschrijdt, wordt 
vastgesteld hetzij bij overeenkomst 
gesloten ten vroegste op het ogen
blik waarop de opzegging wordt ge
geven, hetzij door de rechter; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een overeenkomst tussen de 
werkgever en de bediende als be
doeld in die wetsbepaling, het alleen 
aan de rechter staat de opzeggings
termijn vast te stellen; 

Dat de opzeggingstermijn derhal
ve niet bij collectieve arbeidsover
eenkomst kan worden vastgesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 V!ln de 
Grondwet, 1135, 1146, 1147, 1149, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 37, 39, 82, 
§§ 3 en 4, van de wet van 3 juli betreffen
de de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd 
door het ministerieel (lees : koninklijk) 
besluit van 14 december 1984, 180, 303, 
305, 306, 306bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de 
wetten van 15 juli 1966, 5 januari 1976, 
25 juli 1974, 22 december 1977, 10 februa
ri 1981 en 2 jull 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 besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 
26 maart 1970 en door de koninklijke be
sluiten van 9 maart 1977 en 10 maart 
1978, 34 van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, genomen in uitvoe
ring van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, 35bis van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969, ingevoerd door het koninklijk be
sluit van 15 juni 1970, 41, § 1, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969, 38, 2°, 45, 46 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967 tot vaststelling 
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten 
van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie der loonarbeiders, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 2 april 1970 
en 9 april 1975, en 14 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 20 van 29 ja·· 
nuari 1976, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 10 mei 
1976, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een aanvullende 
opzeggingsvergoeding te betalen van 
1.056.175 frank, dit bedrag te vermeerde
ren met de wettelijke interesten vanaf 
3 augustus 1984 en met de gerechte
lijke interesten vanaf de datum van de 
inleidende dagvaarding, zijnde 4 decem
ber 1984 tot op de dag van de effectieve 
betaling ervan, op grand: « dat het (ar
beids)hof de totale opzeggingstermijn in 
casu bepaalt op 35 maanden, rekening 
houdend met de ancienniteit van ver
weerder (28 jaar), zijn leeftijd (57 jaar), 
zijn functie (technisch ingenieur), zijn 
jaarbezoldiging (1.102.096 frank) en met 
de moeilijkheid een gelijkwaardige be
trekking te vinden, zodat verweerder nog 
recht heeft op : 
1.102.096 frank x 11,5 _ 1 056 175 f k 

12 
- . . ran », 

derde onderdeel, eiseres in haar ver
zoekschrift tot hager beroep en in haar 
appelconclusies uitdrukkelijk staande 
hield dat verweerder sedert 1969 ten ge
volge van een heelkundige ingreep nau
welijks geschikt was voor het werk van 
hoofdklerk en belast was met het verza
melen en vouwen van postzendingen, 
welk verweer gestaafd werd door het at
test van dokter J. Achslogh; het arrest, 
zonder op dit verweer te antwoorden, 
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toch aanvaard heeft dat verweerder de 
functie van technisch ingenieur uitoefen
de (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest, door de aanvullen
de opzeggingstermijn te berekenen zon
der rekening te houden met de sterk ver
minderde arbeidsprestaties van verweer
der, die tevens een criterium zijn voor 
berekening van de opzeggingstermijn, 
zijn beslissing bovendien niet wettelijk 
verantwoordt (schending van de artike
len 1135, 1146, 1147, 1149 van het Burger
lijk Wetboek, 1, 37, 39 en 82, § 3, van de 
wet van 3 juli 1978); 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres het ver

weer voerde dat in het onderdeel is 
weergegeven; dat het arrest dit ver
weer noch met eigen redenen noch 
met redenen van het beroepen von
nis beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat er geen grond is 
tot onderzoek van de overige onder
delen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de op
zegginstermijn bepaalt op 35 maan
den en eiseres veroordeelt tot beta
ling van een opzeggingsvergoeding 
van 1.056.175 frank, de daarop ver
schuldigde interesten en de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

16 maart 1987 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Geinger. 
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LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID) 
- BESCHERMING - RENTE - AFHOUDI:-IG 
BEDRIJFSVOORHEFFING EN SOCIALE-ZEKER-
HEIDSBIJDRAGE OPZEGGINGSVERGOE-
DING. 

De werkgever is aan de werknemer geen 
rente verschuldigd op het gedeelte van 
de opzeggingsvergoeding dat hij als 
bedrijfsvoorheffing en sociale-zeker
heidsbijdrage inhoudt (1). (Art. 10 Wet 
Bescherming Loon.) 

(HEIMERDINGER T. VAN AERDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5545) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 10 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 
20, 2•, a, 180, 1•, 182 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
door het koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964 (en waarvan artikel 180 ge
wijzigd werd bij de wet van 5 januari 
1976), 14, § 2, 23, § 1, van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders (waarvan artikel 23 vervangen werd 
door de wet van 26 maart 1970 en gewij
zigd werd door het koninklijk besluit 
van 9 maart 1977) en 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof opmerkt « dat 
een vergoeding wegens contractbreuk 
loon is, zoals bepaald in de wet op de be
scherming van het loon, en op dat loon 
van rechtswege interest verschuldigd 
is vanaf de verbreking van de overeen
komst ( ... ); dat de werkgever op het ver-

(1) Zie Cass., 10 maart 1986, A.R. nr. 5074 
(A.C., 1985-86, nr. 440), met noot; 17 nov 1986, 
A.R. nr. 7549, en 6 feb. 1987, A.R. nr 5473 
(A.C., 1986-87, nrs. 167 en 339). 
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schuldigde loon, dat een brutoloon is, 
slechts de inhoudingen mag doen die 
toegelaten zijn door artikel 23 van de 
loonbeschermingswet; dat indien de 
werkgever " krachtens de belastingwet
geving, de wetgeving op de sociale zeker
heid en krachtens particuliere of col
lectieve overeenkomsten betreffende bij
komende voordelen inzake sociale zeker
heid " inhoudingen mag doen, hij slechts 
die sommen mag inhouden die hijzelf 
moet inhouden om door te betalen; dat, 
in zoverre hij aan de fiscus of aan de so
dale zekerheid geen interesten moet be
talen, hij geen interesten mag inhouden; 
dat trouwens de inhoudingen krachtens 
de belastingwetgeving veelal slechts 
voorheffingen zijn, die eventueel geheel 
of ten dele aan de werknemer moeten te
rugbetaald worden, met het gevolg dat, 
wanneer slechts interesten zouden moe
ten betaald worden op het nettobedrag 
van de vergoeding wegens con
tractbreuk, bij terugbetaling, op een deel 
van bet loon geen interesten zouden zijn 
betaald; dat volgens de arbeidsovereen
komstenwet interesten verschuldigd zijn 
op bet brutoloon, hetgeen geenszins on
logisch is of onbillijk; dat bet onjuist is 
dat in principe de werknemer slechts 
recht heeft op nettobedragen en wanneer 
op de sociale en fiscale inhoudingen aan 
de betrokken instellingen geen interes
ten verschuldigd zijn vanaf de verbre
king van de overeenkomst - wat onlo
gisch is en waaraan zou moeten verbal
pen worden, al was bet maar om een 
einde te stellen aan betwistingen als de 
huidige - bet voordeel daarvan niet aan 
de werkgever mag toekomen, die anders 
een reden te meer zou krijgen om de 
procedures voor de rechtbanken te rek
ken », aldus aan verweerder interesten 
toekent op bet brutobedrag van de op
zeggingsvergoeding die hem wordt toege
zegd, 

terwijl de opzeggingsvergoeding waar
op de werknemer die onrechtmatig 
wordt ontslagen, gerechtigd wordt ver
klaard, loon uitmaakt in de zin van arti
kel 2 van de wet van 12 april 1965; over
eenkomstig artikel 10 van diezelfde wet 
op bet loon van rechtswege rente ver
schuldigd is met ingang van het tijdstip 
waarop bet eisbaar wordt, aldus aileen 
bet loon dat de werknemer lastens de 
werkgever kan opeisen, bedoelend; arti
kel 180, 1°, van bet Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalt dat de be
drijfsvoorheffing verschuldigd is door 
hen die als schuldenaar bezoldigingen 
betalen of toekennen, en overeenkomstig 

artikel 20, 2°, a, de opzeggingstermijn 
dient te worden beschouwd als bezoldi
ging; artikel 182 van hetzelfde wetboek 
bepaalt dat, behoudens strijdig beding, 
de in artikel 180, 1°, bedoelde personen 
bet recht hebben de bedrijfsvoorheffing 
in te houden op bet belastbaar inkomen; 
hieruit volgt dat, tenzij anders is bedon
gen, hetgeen ten deze niet werd vastge
steld, de werknemer niet bet recht heeft 
bet bedrag van de bedoelde voorheffing 
op te eisen; overeenkomstig artikel 23, 
§ 1, van de wet van 27 juni 1969, de bij
drage van de werknemer wordt ingehou
den bij iedere betaling van bet loon, en 
de werkgever aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid de bijdrage verschul
digd is te zamen met de zijne; overeen
komstig artikel 14, § 2, van de wet van 
27 juni 1969 bet voor deze wet in aan
merking te nemen loon overeenstemt 
met bet bij artikel 2 van de wet van 12 
april 1965 bepaalde loon, dat wil zeggen 
met inbegrip van de opzeggingsvergoe
ding; hieruit volgt dat de werknemer bet 
bedrag van zijn bijdrage aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid niet kan 
opeisen van de werkgever; bet arrest 
derhalve, door klaarblijkelijk op grond 
van billijkheidsmotieven, te oordelen dat 
de interesten waarop de werknemer ge
rechtigd is wanneer hem een opzeggings
vergoeding toekomt, dienen te worden 
berekend op bet brutoloon, niet naar 
recht verantwoord is : 

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; 
dat dit artikel ook toepasselijk is op 
de opzeggingsvergoeding; 

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, inge-
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volge artikel 26, tweede lid, 3°, van 
het wetboek, hetzelfde geldt voor de 
opzeggingsvergoeding; 

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 voorheffin
gen 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, ingevolge de bepalingen van de 
artikelen 14 van die wet en 19, § 2, 
2°, van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 het begrip loon de 
opzeggingsvergoeding omvat; 

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 verweerder, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het aan 
verweerder 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; veroordeelt 
eiser in drie vierde van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 

16 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bi.itzler. 

Nr. 422 

3' KAMER - 16 maart 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST EINDE 
VAN DE OVEREENKOMST - ONTSLAG OM 
DRINGENDE REDENEN - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER. 

Wanneer verscheidene feiten als drin
gende reden worden aangevoerd, is de 
rechter die oordeelt dat sommige lei
ten niet in aanmerking komen, ver
plicht na te gaan of de overblijvende 
feiten voldoende zijn om een dringen
de reden te vormen (1). (Art. 35 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

(VOEDERS DEBAERE N.V., DOSSCHE N.V 
T. VERANNEMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5557) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Overwegende dat de N.V. Dossche 
verklaart afstand zonder berusting 
te doen van haar voorziening; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en, voor zoveel nodig, 35, 39, § 1, en 
101, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof, met betrekking 
tot het voorhanden zijn van een dringen
de reden tot ontslag, na te hebben be
vonden dat het ontslag tijdig was gege
ven, vaststelt dat, door de opslorping van 
eerste eiseres door tweede eiseres, een 
wijziging in de arbeidssfeer was tot 

feitenrechter over; verwijst de aldus 1----------------
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

(1} Cass., 27 juni 1983, A.R. nr. 3887 
(A.C., 1982-83, nr. 597). 
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stand gekomen, bepaalde aanpassingen 
werden doorgevoerd en bepaalde moei
lijkheden waren gerezen, oordeelt : « De 
ontslagbrief kan dan ook worden geacht 
als een middel van de werkgeefster (om) 
zich te ontdoen van het overtollig perso
neel. Indien mag worden aangenomen 
dat (verweerder) niet tijdig zijn versla
gen inleverde of dat zijn verslagen niet 
altijd de nodige voiledigheid vertoonden, 
dan moet deze toestand zeker groten
deels toegeschreven worden aan de on
verschilligheid die zich geleidelijk mees
ter maakte van (verweerder) en het 
gebrek aan Ieiding van de werkgeefster 
ten opzichte van de handelsvertegen
woordigers van eerste (eiseres). Daarom 
vertoont de afdanking van (verweerder) 
geen dringend karakter in de zin door de 
rechtspraak gegeven aan deze eenzijdige 
beeindiging van de overeenkomst »; het 
arbeidshof beslist dat een opzeggingsver
goeding ten bedrage van elf maanden 
loon kon worden toegekend en dat het 
recht op een uitwinningsvergoeding kon 
worden erkend « nu (verweerder) recht 
(heeft) op een verbrekingsvergoeding », 

terwijl de eiseressen niet aileen in hun 
verzoekschrift tot hoger beroep wezen op 
bijkomende feiten tot staving van het 
ontslag wegens dringende reden, en met 
name stelden dat verweerder negatieve 
kritiek ten opzichte van de directie ver
spreidde onder de coilega's en onder de 
clienteel en dat hij er geen geheim van 
maakte dat hij een opzeggingsvergoe
ding nastreefde, hetgeen nauwkeurig 
omschreven feiten uitmaakten die moes~ 
ten toelaten de zwaarwichtigheid van de 
redenen te beoordelen, doch meer nog in 
hun voor de eerste rechter genomen con
clusie, die zij uitdrukkelijk verklaarden 
te hernemen in hoger beroep, aanduid
den dat de dringende reden tot ontslag 
niet aileen bestond in het foutief, mislei
dend of gebrekkig rapporteren, doch ook 
in andere, concreet en omstandig om
schreven feiten; eiseressen aldus in hun 
conclusie, neergelegd ter griffie van de 
arbeidsrechtbank op 24 november 1981, 
voor de ten laste van verweerder gelegde 
feiten verwezen naar de ontslagbrief, en 
deze feiten onder bewijsaanbod stelden; 
de te bewijzen feiten als volgt werden 
omschreven: « a) ( ... ), b) dat (verweer
der) in diezelfde periode een negatieve 
houding aannam ten opzichte van de di
rectie, door telkens weer negatieve kri
tiek te verspreiden onder het klienteel 
en zijn coilega's, of door rechtstreeks op
merkingen aan de directie zelf; dat hij 
aldus elke vorm van gezag negeerde; 

c) dat (verweerder) er noch bij het klien
teel, noch bij zijn coilega's een geheim 
van maakte dat zijn houding erop ge
richt was een opzeggingsvergoeding te 
bekomen »; de eiseressen, in de op 1 de
cember 1982 ter griffie van de arbeids
rechtbank neergelegde conclusie, er op
nieuw op wezen dat de als dringende 
reden ingeroepen feiten meervoudig wa
ren en dat zij elk op zichzelf een onmid
dellijk ontslag verantwoordden; met na
me melding werd gemaakt van de onre
gelmatige rapportering, doch ook van 
verweerders negatieve houding en zijn 
gerichtheid op het bekomen van een op
zeggingsvergoeding; de eiseressen in de 
op 9 februari 1983 ter griffie neergelegde 
conclusie tenslotte nogmaals, voor zoveel 
nodig, de « overige feiten », zijnde de an
dere tekortkomingen dan de verwijten 
inzake de rapportering, onder bewijsaan
bod plaatsten; aile als dringende reden 
tot ontslag ingeroepen feiten door de ar
beidsgerechten in aanmerking dienen te 
worden genomen ter beoordeling van de 
regelmatigheid en gegrondheid van dit 
ontslag; het arbeidshof derhalve, dat bij 
zijn beslissing tot afwijzing van het voor
handen zijn van een dringende reden tot 
ontslag aileen de verwijten inzake de 
rapportering onderzocht, zonder acht te 
slaan op de overige als dringende reden 
ingeroepen feiten, zijn motiveringsver
plichting niet nakomt (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet), minstens niet 
wettig tot de ontstentenis van een drin
gende reden tot ontslag kon besluiten 
(schending van artikel 35 van de wet van 
3 juli 1978), en derhalve niet op wettige 
wijze tot het recht van verweerder op 
een opzeggingsvergoeding en een uitwin
ningsvergoeding kon concluderen (schen
ding van de artikelen 39, § 1, en 101, eer
ste lid, van de genoemde Arbeidsover
eenkomstenwet) : 

Overwegende dat de eiseressen in 
hun verzoekschrift tot hoger beroep 
erop wezen dat de in de ontslagbrief 
aangevoerde dringende redenen niet 
aileen de door verweerder laattijdig 
ingediende werkverslagen waren, 
maar ook « dat (verweerder) nega
tieve kritiek ten opzichte van di
rectie verspreidt onder zijn collega's 
en klienteel, en er bij hen geen ge
heim van maakt dat hij er naar 
streeft een opzeggingsvergoeding te 
bekomen », dat zij, nate hebben ge
steld dat « de laattijdige rapporte
ring ( ... ) zonder meer vast(staat) », 
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aanboden « de " overige " feiten, Nr. 423 
waarvan melding gemaakt in de ont
slagbrief, ( ... ) te bewijzen door getui-
gen, voor zoveel als nodig »; 2· KAMER- 17 maart 1987 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat het laattijdig indienen 
van werkverslagen niet als dringen
de reden in aanmerking komt, en 
beslist dat verweerder onwettig we
gens dringende reden ontslagen 
werd; 

Overwegende dat, wanneer ver
scheidene feiten als dringende re
den worden aangevoerd, de rechter 
die oordeelt dat een feit niet in aan
merking komt, niettemin verplicht 
is na te gaan of de overblijvende fei
ten voldoende zijn om een dringen
de reden te vormen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
door de in het middel aangehaalde 
redengeving zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verleent de N.V. 
Dossche akte van haar afstand; ver
nietigt het bestreden arrest, in zo
verre het eerste eiseres veroordeelt 
tot betaling van een opzeggingsver
goeding, een uitwinningsvergoeding 
en de daarop verschuldigde interes
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt de N.V. Dossche in 
de helft van de kosten; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AAN
SPRAKELIJKE DERDE - AARD EN GEVOLG. 

2° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AAN
SPRAKELIJKE DERDE - ONGEVAL VEROOR
ZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD 
VAN DE DERDE - GEVOLG. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - ALLER
LEI - ARBEIDSONGEVAL - REGRESVORDE
RING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZE
KERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE 
- ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN ON
RECHTMATIGE DAAD VAN DE DERDE- VER
GOEDENDE INTEREST OP HET RENTEKAPI
TAAL VANAF HET VESTIGEN ERVAN - VER

"EISTEN. 

1 o De regresvordering, die de arbeidson
gevallenverzekeraar met toepassing 
van de artikelen 46, § 2, eerste lid, en 
47 Arbeidsongevallenwet kan instellen 
tegen de voor het ongeval aansprake
Jijke derde, wordt uitgeoefend ingevol
ge een indeplaatsstelling waardoor de 
schuldvordering zelf van de getroffene 
of diens rechthebbenden uit hun ver
mogen overgaat naar dat van de verze
keraar tot beloop van de door deze be
taalde vergoedingen en van het kapi
taal dat de door hem verschuldigde 
waarde van de jaarlijkse vergoeding of 
rente vertegenwoordigt; hieruit volgt, 
eensdeels, dat die schuldvordering in 
handen van de gesubrogeerde verzeke
raar dezelfde aard heeft als in handen 
van de vergoede schuldeiser, ander
deels, dat zij aan de gesubrogeerde 
verzekeraar toevalt met aile bestand
delen en toebehoren die de vergoede 
schuldeiser tegen de voor het ongeval 
aansprakelijke derde kon doen gelden 
(1). 

16 maart 1987 - 3• kamer - Voorzit- 1----------------
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

(1) Zie: onder de gelding van art. 19 van de 
bij K.B. 28 september 1931 gecoiirdineerde 
wetten, Cass., 6 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 443) en DE PAGE, dee! III, druk 1967, nr. 537, 
4". 
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2° De schuldvordering van de getroffene 
van een arbeidsongeval of van diens 
rechthebbenden tegen de derde wiens 
onrechtmatige daad het ongeval heeft 
veroorzaakt, heeft tot voorwerp de al
gehele vergoeding van het nadeel dat 
aan de getroffene of diens rechtheb
benden door de onrechtmatige daad is 
berokkend en kan derhalve vergoeden
de interest opbrengen tot vergoeding 
van een bestanddeel van de door de 
onrechtmatige daad veroorzaakte scha
de; hieruit volgt dat, nu de indeplaats
stelling van de arbeidsongevallenverze
keraar krachtens de artikelen 46, § 2, 
eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet 
onder meer geschiedt door het vesti
gen van het rentekapitaal, de gesubro
geerde verzekeraar eventueel aan
spraak kan maken op vergoedende 
interest op dit kapitaal vanaf het vesti
gen ervan (2). 

3° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing die op de regresvordering van 
de arbeidsongevallenverzekeraar tegen 
de voor een arbeidsongeval aansprake
lijke derde wiens onrechtmatige daad 
het ongeval heeft veroorzaakt, deze 
laatste weliswaar veroordeelt om het 
door de verzekeraar gevestigde rente
kapitaal terug te betalen doch weigert 
aan de verzekeraar vergoedende inte
resten op dit kapitaal toe te kennen 
vanaf het vestigen ervan (3). (Artt. 
1382, 1383 B.W.; artt. 46, § 2, eerste lid, 
en 47 Arbeidsongevallenwet.) 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. VAN HOEY, 
« DE SAERT MARCEL & HECTOR P.V.B.A. ») 

ARREST 

(A.R. nr. 377) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 47 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij 
artikel 5 van de wet van 7 juli 1978, en, 

(2) en (3) Les Novelles, Dr. soc., dee! IV, 
druk 1975, nrs. A.l231 tot 1234 en A.1236; CLES
SE, « La reparation des accidents du travail et 
!a responsabilite civile "• nr. 45, in R.G.A.R., 
1984, 10797. 

voor zoveel nodig, van de artikelen 46 en 
51 van dezelfde Arbeidsongevallenwet, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de verweerders in 
solidum veroordeelt tot betaling aan eise
res van vergoedende interesten op al de 
trimesterHHe uitkeringen van 40.232 
frank verricht vanaf 15 oktober 1979, tel
kens vanaf de dag van iedere uitkering 
tot op 29 januari 1986 en het door eiseres 
meergevorderde afwijst op de volgende 
gronden : « Bij het vestigen van het kapi
taal zoals in onderhavig geval doet de 
B.P. (eiseres) niets meer dan een wette
lijke verplichting nakomen in uitvoering 
van artikel 51 van de W.A.O. Ze lijdt 
daardoor geen schade en moest zij zelfs 
daardoor in bepaalde omstandigheden 
mindere financiiHe voordelen genieten, 
dan zou het nog niet gaan om een scha
de die op grond van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek vergoed dient te 
worden. Welnu, vergoedende interest 
maakt dee! uit van de schadevergoeding 
die op grond van artikel 1382 B.W. toege
kend wordt. Vergoedende interest op het 
gevestigd kapitaal vanaf de datum van 
vestiging is dan ook uitgesloten. Op wel
ke juridische grondslag de B.P. haar vor
dering tot het bekomen van vergoedende 
interest op het gevestigd kapitaal steunt, 
geeft ze ten andere niet eens aan. Daar
enboven kan ten deze de vraag gesteld 
worden aangezien de B.P. na het ver
strijken van de herzieningstermijn (15 
oktober 1982) haar reservekapitaal ge
stort heeft in haar eigen instelling met 
rentedienst en het aldus behoudt en re
kening gehouden met de beleggingsbepa
lingen van artikel 23 van het reeds ge
noemd K.B. van 21 december 1971, of ze 
werkelijk een financieel nadeel zal lijden 
door niet vrij over dat kapitaal te kun
nen beschikken dat absoluut geen 
" dood " kapitaal is. Die louter voorge
houden bewering wordt echter niet be
wezen. Maar anderzijds verricht de B.P. 
ieder trimester uitkeringen aan de ge
troffene ten bedrage van 40.232 frank. 
Daardoor gaan deze bedragen uit haar 
vermogen. Zij is dan ook gerechtigd, in
gevolge haar eigen vorderingsrecht be
paald in artikel 47 van de W.A.O. waarbij 
zij tevens uitdrukkelijk gesubrogeerd is 
in de rechten van de getroffene, van de 
voor het ongeval tevens arbeidsongeval 
aansprakelijke, vergoedende interesten 
te eisen op het bedrag van ieder van die 
uitkeringen vanaf de datum waarop ze 
verricht werden tot op de dag v66r de 
uitspraak van het arrest », 
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terwijl, luidens artikel 57 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, de 
verzekeraar de rechtsvordering inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid die de ge
troffene of zijn rechthebbenden kunnen 
instellen, ongeacht de uit de Arbeidson
gevallenwet voortvloeiende rechten, op 
eigen risico tegen de voor het ongeval 
aansprakelijke kan instellen en alsdan 
in de rechten treedt welke de getroffene 
of zijn rechthebbenden tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke bezitten, tot be
loop van wat de verzekeraar aan de ge
troffene of zijn rechthebbenden heeft be
taald en van een bedrag gelijk aan het 
kapitaal dat de door hem verschuldigde 
waarde van de jaarlijkse vergoeding of 
rente vertegenwoordigt; de subrogatie in
gesteld door hoger genoemd artikel 47 
van de Arbeidsongevallenwet ten voorde
le van de arbeidsongevallenverzekeraar 
aldus als gevolg heeft dat de schuldvor
dering, zoals de verzekerde ze bezit te
gen de voor het ongeval aansprakelijke, 
in haar geheel, met al haar onderdelen 
en accessoria wordt overgedragen aan de 
verzekeraar, en in de handen van deze 
laatste hetzelfde karakter behoudt als in 
deze van de getroffene of zijn rechtheb
benden; in casu deze rechtsvordering 
van quasi-delictuele oorsprong, de inte
grale vergoeding tot voorwerp heeft van 
een schade veroorzaakt aan de getroffe
ne door e€n onrechtmatige daad en bij
gevolg, als vergoeding van een deel van 
de bewuste schade die de getroffene 
heeft geleden, vergoedende interesten 
kan bevatten; om het vertrekpunt te be
palen van de vergoedende interesten op 
het kapitaal dat de jaarlijkse vergoeding 
of rente vertegenwoordigt, de rechter 
dient uit te gaan van het ogenblik vanaf 
wanneer de voor het arbeidsongeval aan
sprakelijke het bewust kapitaal aan de 
getroffene verschuldigd is, dit is vanaf 
het vertrekpunt waarvan sprake in arti
kel 24 van de Arbeidsongevallenwet, 
wanneer bij een overeenkomst tussen de 
partijen of bij een in kracht van gewijs
de gegane beslissing de datum wordt 
vastgesteld waarop de ongeschiktheid 
een definitief karakter vertoont en een 
kapitaal wordt « gevestigd »; het arrest 
derhalve, door de vordering van eiseres, 
tot het bekomen van vergoedende inte
resten op het kapitaal vanaf de vestiging 
ervan, af te wijzen op grond van de over
weging dat eiseres, als verzekeraar door 
de vestiging van het kapitaal zelf geen 
schade lijdt die op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek moet ver
goed worden en niets meer dan een wet
telijke verplichting nakomt « in uitvoe-

ring van artikel 51 van de Arbeidsonge
vallenwet ''• hoger genoemde beslissing 
niet naar recht verantwoordt en daar
door de in het middel genoemde wetsbe
palingen, in het bijzonder artikel 47 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, schendt: 

Overwegende dat ingevolge de in
deplaatsstelling, bepaald bij artikel 
47 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, de schuldvordering 
zelf van de getroffene of diens 
rechthebbenden tegen de voor het 
arbeidsongeval aansprakelijke uit 
hun vermogen naar dat van de ver
zekeraar overgaat tot beloop van de 
door de verzekeraar betaalde ver
goedingen en van het kapitaal dat 
de door hem verschuldigde waarde 
van de jaarlijkse vergoeding of ren
te vertegenwoordigt; 

Dat daaruit volgt, eensdeels, dat 
de genoemde schuldvordering in 
handen van de gesubrogeerde verze
keraar dezelfde aard heeft als in 
handen van de vergoede schuldei
ser, anderdeels, dat zij aan de gesu
brogeerde verzekeraar toevalt met 
alle bestanddelen en toebehoren die 
de vergoede schuldeiser kon doen 
gelden; 

Dat in onderhavig geval die 
schuldvordering uit een oneigenlijk 
misdrijf voortkomt en tot voorwerp 
heeft de algehele vergoeding van 
het nadeel dat aan de getroffene of 
diens rechthebbenden door een on
rechtmatige daad berokkend is; dat 
zij derhalve vergoedende interesten 
kan opbrengen tot vergoeding van 
een bestanddeel van de door de ge
noemde daad veroorzaakte schade; 

Overwegende dat, nu krachtens 
voormeld artikel 47 de indeplaats
stelling onder meer ontstaat door 
het vestigen van het rentekapitaal, 
het recht van de gesubrogeerde ver
zekeraar op vergoedende interesten 
op dit kapitaal in voorkomend geval 
op het ogenblik van de indeplaats
stelling ingaat; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
eiseres tot betaling van vergoedende 
interesten op het gevestigde rente
kapitaal; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

17 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 424 

2• KAMER - 17 maart 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE 
APPELRECHTER. 

2° DAGVAARDING - STRAFZAKEN 
GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING- TOE
PASSELIJKE BEPALINGEN EN REGELS. 

1 o In strafzaken wordt, onder voorbe
houd van het geval van art. 205 Sv., de 
zaak bij de appelrechter aanhangig ge
maakt door de verklaring van hager 
beroep en niet door de dagvaarding 
om voor die rechter te verschijnen (1). 

2° In strafzaken wordt de dagvaarding 
niet geregeld bij art. 702 Ger. W., maar 
bij de artt. 145, 182, 184 en 211 Sv., 
welke geen nietigheidsbepaling inhou
den; nietigheid ervan kan derhalve 
slechts worden uitgesproken wanneer 
een essentieel bestanddeel van die ak
te ontbreekt of wanneer is bewezen 
dat het recht van verdediging door die 
onregelmatigheid is miskend (2); een 

(1) Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 2923 
(A.C., 1983-84, nr. 116), en Cass., 26 maart 1985, 
A.R. nr. 9212 (ibid., 1984-85, nr. 453). 

(2) Cass., 4 feb. 1986, twee arresten, A.R. 
nrs. 9714 en 9750 (A.C., 1985-86, nrs. 354 en 
356); zie Cass., 21 juni 1983, A.R. nr. 7987 
(ibid., 1982-83, nr. 585). 

verkeerde opgave van de woonplaats 
van de beklaagde heeft niet de nietig
heid van de dagvaarding tot gevolg, 
wanneer het afschrift van het exploot 
de dag zelf aan de betrokkene is afge
geven en het recht van verdediging al
dus niet is miskend (3). 

(VAN DE KEERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 925) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 september 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 33 
en 35 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de excep
tie van nietigheid van de dagvaarding 
van 4 juni 1986 afwees, met de loutere 
overweging dat uit de stukken der 
rechtspleging bleek dat eiser de dagvaar
ding op 4 juni 1986 zou ontvangen heb
ben, 

terwijl eiser bij conclusie neergelegd 
bij de Correctionele Rechtbank te Gent 
op 4 september 1986 had opgeworpen dat 
de betekening nietig was, nu deze noch 
aan de persoon, noch aan zijn woon
plaats was gebeurd; immers eiser sedert 
31 januari 1986 wettig was ingeschreven 
in het bevolkingsregister der stad Gent 
op zijn huidige woonplaats te Gent, Sint
Lievenslaan 51; daarentegen de beteke
ning van het exploot van dagvaarding 
van 4 juni 1986 door het ambt van ge
rechtsdeurwaarder Hove Marc niet werd 
betekend aan de woonplaats van eiser, 
doch wel op zijn voormalig adres, te 
9000 Gent, Geuzenberg 44 (ouderlijke wo
ning); uit het exploot van gerechtsdeur
waarder Hove Marc van 4 juni 1986 
(stuk 7, dossier rechtspleging eerste aan
leg) blijkt dat de dagvaarding is besteld 
aan de vader van eiser, namelijk de heer 
Van De Keere Armand, wonende te 9000 
Gent, Geuzenberg 44; het loutere feit dat 
eiser, op verzoek van de politie Gent
Zuid, in de periode van 19 juni 1986 (na 

(3) Zie, in burgerlijke zaken, Cass., 24 juni 
1982, A.R. nr. 6550 (A.C., 1981-82, nr. 642). 
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de uitspraak) ~en verklaring onderteken
de waarbij hij meedeelde de dagvaarding 
te hebben ontvangen, geenszins van aard 
is de nietigheid op te heffen; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 43, 3°, 702, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, alsmede 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis aan
neemt dat het dagvaardingsexploot van 4 
juni 1986 regelmatig was, 

terwijl, overeenkomstig artikel 43, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, het ex
ploot van betekening door de optredende 
gerechtsdeurwaarder de woonplaats van 
de betekende partij moet vermelden; 
artikel 702, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek eveneens uitdrukkelijk voorziet dat 
het exploot van dagvaarding de naam, 
voornaam en de woonplaats van de ge
daagde moet vermelden; uit het exploot 
van dagvaarding van 4 juni 1986 vanwe
ge gerechtsdeurwaarder Hove uitdrukke
lijk blijkt dat als woonplaats wordt ver
meld Geuzenberg 44, te 9000 Gent, 
terwijl eiser regelmatig was ingeschre
ven sedert 31 januari 1986, Sint-Lievens
laan 51; het exploot van betekening dan 
ook behept was met een nietigheid en de 
zaak dan ook niet regelmatig kon aan
hangig gemaakt worden bij de recht
bank: 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat eiser, nadat hij 
hoger beroep had ingesteld, op 4 ju
ni 1986 werd gedagvaard voor de te
rechtzitting van 19 juni 1986 en dat 
hij op deze terechtzitting bij verstek 
werd veroordeeld; dat het bestreden 
vonnis eisers verzet ontvankelijk 
verklaart, de veroordeling voor on
bestaande houdt en, opnieuw beslis
sende, over de grond van de zaak 
uitspraak doet; 

Overwegende dat in strafzaken, 
behoudens het ten deze niet toepas
selijke geval van artikel 205 van het 
Wetboek van Strafvordering, de 
zaak bij de rechter in hoger beroep 
aanhangig wordt gemaakt door de 
verklaring van hoger beroep en niet 
door de dagvaarding om voor hem 
te verschijnen; 

Overwegende dat de regels voor 
de geldigheid van de dagvaarding in 
strafzaken niet vervat zijn in artikel 
702 van het Gerechtelijk Wetboek, 

maar in de artikelen 145, 182, 184 en 
211 van het Wetboek van Strafvor
dering, waarin geen sprake is van 
nietigheid van de dagvaarding; dat 
een dergelijke dagvaarding enkel 
nietig kan worden verklaard wan
neer een wezenlijk bestanddeel van 
die akte ontbreekt of wanneer vast
staat dat de verdediging in haar 
recht is geschaad; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt : « Ret blijkt uit de stukken 
van het strafdossier dat (eiser) op 4 
juni 1986, datum van het exploot 
van betekening, voor ontvangst van 
het afschrift van bedoeld exploot 
heeft getekend »; dat het vonnis zo
doende te kennen geeft dat de aan
geklaagde onregelmatigheid eisers 
recht van verdediging niet heeft ge
schaad nu hij op de dag zelf van de 
betekening een afschrift van de dag
vaarding heeft ontvangen; dat het 
vonnis aldus eisers conclusie beant
woordt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en het vonnis 
geen onwettigheid bevat die eiser 
kan grieven; 

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

17 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Frans· Hofmans, Gent. 
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Nr. 425 

2• KAMER - 17 maart 1987. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELENDE BESLISSING- BESLISSING WAARIN 
NIET WORDT VASTGESTELD DAT ALLE BE
STANDDELEN VAN HET MISDRIJF AANWEZIG 
ZIJN. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een beklaagde 
wegens oplichting veroordeeld wordt, 
zonder dat de aanwezigheid van aile 
bestanddelen van het bewezen ver
klaarde misdrijf wordt vastgesteld (1). 
(Art. 97 Gw.) 

(1) Het veroordelend arrest had van de fei
ten geen enkele beschrijvende kwalificatie ge
geven, maar had ze enkel « oplichting » ge
noemd. Wanneer de wetsbepaling die een feit 
als misdrijf omschrijft de bestanddelen van 
dat misdrijf aangeeft, moet de rechter die we
gens dat misdrijf een veroordeling uitspreekt 
het bestaan van a! die bestanddelen vaststel
len (Cass., 11 okt. 1976, A.C., 1977, 168). Van 
die regel is onder meer toepassing gemaakt bij 
diefstal (Cass., 23 april 1985, A.R. nr. 9265, 
ibid., 1984-85, nr. 503), bedreigingen (Cass., 27 
nov. 1973, ibid., 1974, 353), en zedelijke be
scherming van de jeugd (Cass., 21 okt. 1986, 
A.R. nr. 652, ibid., 1986-87, supra, nr. 109). Ook 
de strafbare poging moet worden omschreven 
door vermelding van de door art. 51 Sw. ver
eiste bestanddelen (Cass., 22 nov. 1976, ibid., 
1977, 320). Dat zal ook het geval zijn met de 
strafbare deelneming, althans voor de beklaag
den die niet rechtstreeks aan de uitvoering 
van het misdrijf hebben meegewerkt; voor de 
onmiddellijke daders immers vormen de orn
schrijving van het misdrijf en de schuldigver
klaring een voldoende aanduiding van hun 
strafbaar gedrag (zie Cass., 5 juni 1961, Bull. 
en Pas., I, 1080). De vermelding van de be
woordingen van art. 66 Ger.W., is nochtans, 
zelfs in dit geval, nuttig vanuit andere oogpun
ten, zoals de rechtvaardiging van de veroorde
ling van verschillende beklaagden wegens het
zelfde feit en de hoofdelijke veroordeling in de 
kosten. In een veroordeling wegens niet-bezit 
van het rijbewijs moeten aile bestanddelen 
van het misdrijf worden vastgesteld (Cass., 27 
jaJ1. 1975, ibid., 1975, 590). In wegverkeersza
ken moet het misdrijf worden beschreven; met 
de opgave van de overtreden wettelijke bepa
ling kan niet worden volstaan (Cass., 15 dec. 
198l,A.R. nr. 6967, ibid, 1981-82, nr. 249). In 
wegverkeerszaken is het eveneens noodzake
lijk vast te stellen dat het feit op een openbare 
plaats is begaan (Cass., 26 nov. 1973, ibid., 
1974, 346). . 

Wanneer de telastlegging in de bewoordin
gen van de wet is omschreven, is de veroorde-

(LANCKMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 932) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser, met bevestiging van het be
roepen vonnis, van de telastlegging 
B wordt vrijgesproken : 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 

!ende beslissing op dat punt regelmatig met 
redenen ornkleed (Cass., 8 jan. en 14 mei 1985, 
A.R. nrs. 8615 en 9416, ibid., 1984-85, nrs. 269 
en 548). Nadere aanduidingen kunnen noodza
kelijk zijn, onder meer om het voorwerp van 
het misdrijf te bepalen; doch die vermeldingen 
dienen om de materialiteit van de feiten aan 
te duiden en hebben geen betrekking op de ju
ridische omschrijving ervan. Voor die kwalifi
catie is niets meer vereist dan de wettelijke 
omschrijving (zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. 
nr. 9231, ibid., 1984-85, nr. 274 en noot 2). The
oretisch is het de steller van de kwalificatie 
toegelaten af te wijken van de bewoordingen 
van de wet, doch op voorwaarde dat de para
frase op ondubbelzinnige wijze de bestandde
len van het misdrijf vaststelt (Cass., 7 maart 
1978, ibid., 1978, 789). Die werkwijze is niet 
zonder risico's. 

Terecht beslist het geannoteerde arrest dat 
het ontbreken van een omschrijving neerkomt 
op een motiveringsgebrek en derhalve een 
schending inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet. Verschillende aangehaalde arresten 
zien daarin bovendien een schending van de 
wetsbepaling waarin de bestanddelen van het 
misdrijf worden opgesomd. Een onwettigheid 
van die aard bestaat wanneer de feitenrechter 
de beklaagde heeft veroordeeld na bepaalde, 
maar niet aile, bestanddelen van het misdrijf 
te hebben vermeld. In die veronderstelling is 
de veroordeling niet naar recht verantwoord. 
Dit is niet het geval als de rechter, zoals ten 
deze, het misdrijf aanduidt met een algemeen 
begrip, zonder de bestanddelen ervan aan te 
geven. 

R.D. 
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eiser wegens de telastlegging A 
wordt veroordeeld : 

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

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt, na de feiten, die door 
de eerste rechter bewezen werden 
geacht als feit~n van misbruik van 
vertrouwen, te hebben omschreven 
« als zijnde oplichtingen, waarom
trent (eiser) zijn verdediging voorge
dragen heeft »; 

Overwegende dat het arrest even
wei het bestaan van de wettelijke 
bestanddelen van het misdrijf van 
oplichting niet vaststelt; 

Dat de tegen eiser uitgesproken 
veroordeling niet regelmatig met re
denen is omkleed; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre eiser we
gens de telastlegging A wordt ver
oordeeld; 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 derde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

17 maart 191!7 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 426 

2' KAMER - 17 maart 1987 

HOGER BEROEP STRAFZAKEN 

RECHTSPLEG!NG - STRAFVORDERING 

EENSTEMMIGHEID - EEN ENKELE STRAF 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN 
VOOR DRIE MISDRIJVEN - IN HOGER BE
ROEP SLECHTS TWEE VAN DIE MISDRIJVEN 
BEWEZEN VERKLAARD - HANDHAVING VAN 
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPRO
KEN STRAF. 

Wanneer het appelgerecht, op hager be
roep tegen een vonnis waarbij een en
kele straf is uitgesproken wegens drie 
misdrijven, slechts twee van die mis
drijven bewezen verklaart en niette
min de door de eerste rechter uitge
sproken straf behoudt, behoeft die 
beslissing niet met eenstemmigheid te 
worden gewezen (1). (Art. 211bis Sv.). 

(VAN MELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1074) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering wegens de telastleg
gingen B en C : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering, en luidende als 
volgt : De correctionele rechtbank heeft 
beslist dat de feiten B, C en D de uitvoe
ring zijn van een ongeoorloofd inzicht en 
als een voortgezette handeling moeten 
worden beschouwd, zodat er maar een 
straf moest word_;e~n;.i.iuijitfag:esmr~o~k~en~; h~eijit~~hof 
van beroep achtJ 

(1) Zie 
(A.C., 1986 
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doch bevestigt de uitgesproken straf. Ei
ser wordt aldus nu voor de feiten B en C 
veroordeeld tot dezelfde straf als voor
heen voor de feiten B, C en D. Dit is een 
verzwaring van de straf. Noch uit het ar
rest noch uit het zittingsblad blijkt dat 
die beslissing met eenparige stemmen 
werd genomen, hetgeen nochtans door 
artikel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering wordt vereist : 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, de eerste rechter ingevolge 
de eenheid van opzet een enkele 
straf heeft uitgesproken wegens ver
scheidene misdrijven en de rechter 
in hoger beroep de uitgesproken 
straf behoudt, zelfs als hij slechts 
sommige van die misdrijven in aan
merking neemt, de straf niet wordt 
verzwaard en derhalve geen een
stemmigheid vereist; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genorri.en en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

17 maart 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
Pauwels, Dendermonde. 

Nr. 427 

2' KAMER - 17 maart 1987 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - GEINTERNEERDE - NIEUW 
MISDRIJF - VEROORDELING - WE'ITIGHEID. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - DESKUNDI
GENONDERZOEK - BEWIJSWAARDE - BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG -
BEWIJSWAARDE - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° Een strafrechtelijke veroordeling is 
niet onwettig om de enkele reden dat 
de beklaagde ten tijde van het misdrijf 
of van de veroordeling op andere gran
den gefnterneerd was (1). 

2° en 3° In strafzaken beoordeelt de fei
tenrechter onaantastbaar, in feite, de 
bewijswaarde van een deskundigenver
slag, mits hij de bewijskracht van dat 
verslag niet miskent (2). 

(DAESELEER) 

ARREST 

(A.R. nr. 1187) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; · 

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

Over de beide middelen samen, 
het eerste afgeleid uit de schending 

van de artikelen 97 van de Grondwet, 
163 van het Wetboek van Strafvordering, 
1 en 7 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij tegen abnormalen en 
gewoontemisdadigers van 9 april 1930, 
zoals vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 1 juli 1964, 

doordat het arrest niet antwoordt op 
de in regelmatig neergelegde besluiten 
ontwikkelde stelling van eiser, volgens 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1981, A.R. nr. 1979, en 
17 maart 1982, A.R. nr. 2119 (A.C., 1981-82, 
nrs. 79 en 424), en 16 feb. 1983, A.R. nr. 2742 
(ibid., 1982-83, nr. 339). 

(2) Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3437 
(A.C., 1983-84, nr. 311); zie Cass., 21 feb. 1984, 
A.R. nr. 8443, redengeving (ibid., 1983-84, 
nr. 347), 27 mei 1986, A.R. nr. 468 ibid., 
1985-86, nr. 602), en 11 rna art 1987, A.R. 
nr. 5690 (supra, nr. 413). 
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dewelke de feiten gepleegd werden tij
dens de internering van eiser en derhal
ve op een ogenblik waarop hij duidelijk 
geestesgestoord was en is, 

terwijl artikel 97 van de Grondwet ver
eist dat elke rechterlijke beslissing met 
beweegredenen omkleed wordt, dat een 
onvoldoende motivering gelijkstaat met 
een afwezigheid van motivering, dat het 
arrest geen motivering bevat in verband 
met hager aangehaald twistpunt en dat 
de vermelding in het arrest dat << het hof 
de conclusies van Dr. Severy niet kan 
bijtreden )) niet als voldoende motivering 
ter verwerping van de door eiser in de 
besluiten voor het hof van beroep aange
haalde middelen kan worden beschouwd, 

het tweede afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1, 7 van de wet tot be
scherming van de maatschappij tegen 
abnormalen , en gewoontemisdadigers 
van 9 april 1930, zoals vervangen bij arti
kel 1 van de wet van 1 juli 1964, 163 van 
het Wetboek van Strafvordering, zoals 
vervangen door artikel 1 van de wet van 
2 januari 1924 en deels opgeheven bij ar
tikel 5 van de wet van 1 mei 1849, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser op strafgebied 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
tien jaar, zonder uitstel, 

terwijl artikel 7 van de wet tot be
scherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers 
van 9 april 1930 de vonnisgerechten de 
bevoegdheid toekent de internering te 
gelasten van de verdachte die een feit, 
misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft 
gepleegd en zich in een van de in artikel 
1 van de wet van 9 april 1930 bepaalde 
staten bevindt en eiser zich zeer in der
gelijke staat bevond, zodat het arrest 
niet regelmatig met redenen omkleed is, 
zoals vereist door de artikelen 163 van 
het W etboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet, minstens een onwetti
ge straf uitspreekt: 

Overwegende dat het arrest onder 
meer de volgende redengeving be
vat : « W at de vraag tot internering 
uitgaande van (eiser) betreft: Over
wegende dat Dr. J. Severy in zijn 
verslag van 12 maart 1986 inderdaad 
tot het besluit komt dat (eiser) zich 
in een ernstige staat van geestes
stoornis bevindt die hem ongeschikt 
maakt tot het kontroleren van zijn 
daden en dat hij zich in dergelijke 
toestand bevond op het ogenblik van 

het plegen van de feiten; overwegen
de evenwel dat (eiser) toch blijkt 
over al zijn geestesvermogens te be
schikken daar hij een nauwkeurige 
opsomming wist te geven van de 
door hem gepleegde misdrijven, met 
aangifte van plaats, approximatieve 
tijd, gestolen voorwerpen, modus 
operandi; dat hij sluw genoeg was 
om met de gestolen voorwerpen een 
echte handel op te zetten; dat de 
wijze waarop vele diefstallen wer
den gepleegd, wijst op een sluwheid 
die het gebruikelijk redeneringsver
mogen evenaart zo niet overtreft, 
bijvoorbeeld waar hij bij de diefstal
len handschoenen droeg, slechts de 
meest waardevolle voorwerpen weg
nam, vooraf ging aanbellen bij de 
benadeelden, onder het mom te leu
ren met steunkaarten voor een cari
tatief werk, ten einde zich ervan te 
vergewissen of de bewoners al dan 
niet aanwezig waren; dat hij zelfs 
diefstallen pleegde met gehuurde 
voertuigen; overwegende verder dat 
hij, behoudens het feit dat hij om zo 
te zeggen van stelen zijn beroep 
maakt, normale sociale contacten 
onderhoudt, wat erop wijst dat hij 
zijn wilsvermogens kan leiden en 
richten; overwegende dat ook zijn 
houding tijdens de zitting een alles 
behalve geestesgestoorde indruk 
liet; overwegende dat de klaarblijke
lijke immoraliteit van (eiser) be
staande in het miskennen van an
dermans eigendom alsook zijn her
haald hervallen in diefstallen onvol
doende zijn om zijn geestesgestoord
heid aan te nemen; overwegende dat 
Dr. Severy in zijn verslag trouwens 
vaststelt dat beklaagde ver van on
verstandig is - een fatsoenlijke taal 
spreekt - tot een planmatige uit
eenzetting kan overgaan - tot een 
zeker punt realistisch is en tot zelf
kritiek bekwaam - dat hij zelf be
seft een gewoontemisdadigers te 
zijn - dat het hem niet ontbreekt 
aan zelfkennis - dat hij zich heel 
fatsoenlijk kan gedragen en zelfs 
een aangename indruk kan maken; 
overwegende dat de sociopathie 
waaraan (eiser) lijdt volgens gezeg
de psychiater, niets anders is dan 
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het bewust begaan van diefstal op 
diefstal als zijnde de gemakkelijkste 
weg om aan geld te geraken; over
wegende dat, gelet op het voormel
de, het hof de conclusie van Dr. Se
very niet kan bijtreden en (eiser) 
toerekeningsvatbaar acht; dat om 
(eiser) van nieuwe misdrijven te 
weerhouden een ernstige bestraffing 
zich opdringt »; 

Overwegende dat een veroorde
ling niet onwettig is door het enkele 
feit dat, op het ogenblik van de ge
pleegde misdrijven en op het ogen
blik van de uitspraak, de beklaagde 
om andere redenen ge'interneerd 
was; 

Overwegende dat de rechter in 
feite en derhalve op onaantastbare 
wijze de bewijswaarde van een des
kundigenverslag beoordeelt; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de hiervoren weergegeven con
sideransen eisers verweer beant
woorden en hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

Nr. 428 

2• KAMER - 18 maart 1987 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - RAMING 
- RAMING • EX AEQUO ET BONO , VAN DE 
SCHADE - WETTIGHEID - VOORWAARDE. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ART. 
1138, 2°, GER.W. - BETWISTING DOOR DE PAR
TIJEN NIET AAN DE RECHTER VOORGELEGD 
- OPWERPING VAN EEN DERGELIJKE BE
TWISTING DOOR DE RECHTER - BEGRIP. 

1° De rechter mag de door het slachtof
fer van een onrechtmatige daad gele
den schade alleen dan ex aequo et bo
no ramen wanneer hij de redenen 
aangeeft waarom, enerzijds, de door 
de partijen voorgestelde ramingsgege
vens moeten worden afgewezen en, an
derzijds, de raming enkel ex aequo et 
bono kan geschieden (1). (Art. 1382 
B.W.) 

2° De rechter werpt geen betwisting op 
buiten de rechtsstrijd en schendt der
halve noch het beginsel van de autono
mie der procespa.rtijen noch art. 1138, 
:!', Ger. W., wanneer hij, bij de uit
spraak over een vordering tot vergoe
ding van de door het slachtoffer van 
een onrechtmatige daad geleden scha
de waarvan het bedra.g wordt betwist, 
beslist dat het bedrag niet mag wor
den bepaald met belmlp van de kapita
lisatiemethode (2). 

(COURTOY T. BUCHET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5477) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

17 maart 1987- 2" kamer- Voorzit- 1----------------
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Peuter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
Deschoemaeker, Antwerpen. 

(1) Cass., 22 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 194), 
zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr. 5133 
(ibid., 1986-87, supra, nr. 87). 

(2) Zie Cass., 29 mei 1986, A.R. nr. 7430 
(A.C., 1985-86, nr. 608). 
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Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

Over het eerste middel, 
Over het tweede middel: schending 

van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
1138, 3•, van het Gerechtelijk Wetboek en 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk in burgerlijke za
ken alleen de partijen de grenzen van 
hun geschil bepalen, 

doordat het hof van beroep met be
trekking tot de door eiseres ten gevolge 
van het overlijden van haar echtgenoot 
geleden materiiHe schade beslist : " ... dat 
ten deze de kapitalisatie niet de geschik
te methode lijkt om de materiiHe schade 
te berekenen die de burgerlijke partij 
(thans eiseres) geleden heeft ten gevolge 
van het overlijden van haar echtgenoot; 
... dat immers, gelet op de leeftijd van 
het slachtoffer, dat 66 jaar en 7 maanden 
oud was op de dag van het gebeurde, ge
let op zijn gezondheidstoestand die, zoals 
hierboven is uiteengezet, bijzonder 
slecht was, de rekenkundige exactheid 
van die methode niet verenigbaar lijkt 
met de onzekere en vage gegevens be
treffende, enerzijds, de waarschijnlijke 
overlevingsduur van het slachtoffer die, 
wegens zijn wel heel uitzonderlijk hoge 
graad van invaliditeit, bijzonder kort 
was, en, anderzijds, het gedeelte van de 
inkomsten van de overledene waaruit de 
burgerlijke partij (eiseres) werkelijk pro
fijt trok; ... dat de burgerlijke partij (eise
res) die voor haar huwelijk met Fey Ni
colas een pensioen trok, geen enkel 
bewijskrachtig gegeven overlegt aan de 
hand waarvan met voldoende zekerheid 
zou kunnen worden bepaald uit welk ge
deelte van de inkomsten van haar echt
genoot ze na haar recente huwelijk met 
scheiding van goederen werkelijk voor
deel haalde; ... dat het geheel van de ge
gevens van de zaak de raming ex aequo 
et bono van die schade wettigt en dat 
het bedrag van 750.000 frank een billijke 
vergoeding is van die schade », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar regelmatig neergelegde conclusie in 
hoger beroep aanvoerde dat haar echtge
noot, in weerwil van zijn zeer hoge 
graad van invaliditeit, in aanmerking 
zou zijn gekomen voor de duur van 
waarschijnlijke overleving zoals die uit 
de sterftetafels voortvloeit, zodat haar 
materiele schade ten gevolge van het 
overlijden van haar echtgenoot volgens 
de kapitalisatiemethode moest worden 

vergoed, zij daartoe nauwkeurige feite
lijke gegevens aanvoerde (« ofschoon 
zijn gezondheid grote lichamelijke in
spanning uitsloot, moet toch erop wor
den gewezen dat hij zich zeer goed ai
leen kon verplaatsen en dat hij dagelijks 
met de hond wandelen ging zonder zijn 
echtgenote (zie het arrest van de behan
delend geneesheer en de foto's map 
nr. 2), de bij het dossier gevoegde foto's, 
het feit dat de overledene in het bezit 
was van visverloven in Frankrijk, dat hij 
kort v66r zijn overlijden zijn reis naar 
de streek van le Lot heeft kunnen rna
ken, tonen aan dat zijn overlevingskan
sen niet noodzakelijk beperkt waren en 
dat hij nog vele jaren had kunnen le
ven ») en, anderzijds, aanvoerde dat de 
sterftetafels zowel gelden voor gezonden 
als voor zieken; het hof van beroep bijge
volg, nu het ondanks de conclusie van ei
seres niet heeft nagegaan of de hoge 
graad van invaliditeit van haar echtge
noot ten deze diens waarschijnlijke over
levingsduur verkortte, niet op dat middel 
heeft geantwoord en derhalve de beslis
sing niet regelmatig met redenen heeft 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar re
gelmatig neergelegde conclusie in hoger 
beroep aanvoerde dat alle medische kos
ten aan het echtpaar werden terugbe
taald omdat het slachtoffer oud krijgsge
vangene was, zodat het huishouden geen 
bijzondere kosten te dragen had, dat er 
een aanzienlijk bedrag was bijeenge
spaard terwijl de uitgaven gering waren; 
eiseres daaruit afleidde dat het gedeelte 
van de inkomsten van haar echtgenoot 
dat moest dienen voor haar persoonlijk 
onderhoud, 30 pet. bedroeg - dat is 
38.000 frank per maand van het inkomen 
van haar man, waaruit volgt dat het hof 
van beroep niet heeft geantwoord op het 
nauwkeurig geformuleerde middel, afge
leid uit de afwezigheid van medische 
kosten en de omvang van de spaargel
den, en dus de beslissing niet regelmatig 
met redenen omkleed heeft (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de feitenrechter over
eenkomstig de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek de gronden 
moet opgeven voor zijn beslissing om de 
schade ex aequo et bono te ramen, het
geen betekent dat hij daartoe enkel mag 
overgaan als hij de redenen opgeeft 
waarom, enerzijds, de door een van de 
partijen voorgestelde ramingsgrondslag 
niet in aanmerking mag worden gena
men, anderzijds, de schade niet ex aequo 
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et bono mag worden geraamd bij ont
stentenis van niet vaststaande gegevens; 
het hof van beroep bijgevolg, nu het niet 
heeft aangegeven op welke gronden het 
niet kon instemmen met de door eiseres 
voorgestelde wijze van raming van de 
schade waarbij onder meer rekening was 
gehouden met de gezondheidstoestand 
van haar echtgenoot, met het feit dat de 
sterftetafels zowel gelden voor gezonden 
als voor gehandicapten, alsook met het 
ontbreken van medische kosten en met 
de omvang van het spaargeld, de beslis
sing om de schade ex aequo et bono te 
ramen, niet naar recht heeft verant
woord; 

vierde onderdeel, uit de conclusie van 
hager beroep van beklaagde, verweerder, 
blijkt dat hij, enerzijds, wat de waar
schijnlijke overlevingsduur van het 
slachtoffer betreft, instemde met de duur 
van een jaar en, subsidiair, het hof van 
beroep voorstelde om daartoe een ge
neesheer-deskundige aan te wijzen, die 
te gepasten tijde, onder meer bij ver
schillende pensioeninstellingen, inzage 
zou kunnen nemen van het medisch dos
.sier van de overledene, en, anderzijds, 
eveneens instemde met het percentage 
van 45 pet., dat beschouwd W•'rd als het 
inkomstengedeelte bestemd voor het per
soonlijk verbruik van het slachtoffer, 
verweerder dus akkoord ging om de door 
eiseres ten gevolge van het overlijden 
van haar echtgenoot gelden materiEHe 
schade te ramen volgens de kapitalisatie
methode, gegrond, enerzijds, op een 
waarschijnlijke overlevingsduur van een 
jaar, zoniet op een door een geneesheer
deskundige vast te stellen duur en, an
derzijds, op een percentage van 45 pet., 
dat beschouwd werd als het voor het per
soonlijk verbruik van het slachtoffer be
stemde inkomstengedeelte; waaruit volgt 
dat het hof van beroep, nu het ambtshal
ve de door eiseres ten gevolge van het 
overlijden van haar echtgenoot geleden 
materiele schade ex aequo et bono 
raamt, ofschoon de partijen het met el
kaar eens waren over het beginsel zelf 
dat de kapitalisatiemethode moest wor
den toegepast, nu verweerder instemde 
met een waarschijnlijke overlevingsduur 
van een jaar of, anders, met een door 
een geneesheer-deskundige vast te stel
len duur van waarschijnlijke overleving, 
alsook over de vaststelling van het voor 
het persoonlijk verbruik van het slacht
offer bestemde inkomstengedeelte op 45 
pet., het met name in artikel 1138, 3", 
van het Gerechtelijk W etboek neergeleg
de algemeen rechtsbeginsel, volgens het
welk aileen de partijen de grenzen van 

hun geschil vaststellen, miskent en, voor 
zoveel nodig, dat artikel 1138, 3", 
schendt: 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « gelet op de leeftijd van 
het slachtoffer, dat op het tijdstip 
van het gebeurde 66 jaar en 7 maan
den oud was, gelet op zijn gezond
heidstoestand, die, zoals hierboven 
is uiteengezet, bijzonder slecht was, 
de rekenkundige exactheid van die 
methode (de kapitalisatie) niet ver
enigbaar lijkt met de onduidelijke 
en vage gegevens betreffende, ener
zijds, de waarschijnlijke overle
vingsduur van het slachtoffer die 
wegens zijn wel heel uitzonderlijk 
hoge graad van invaliditeit bijzon
der kort was en, anderzijds, het ge
deelte van de inkomsten van de 
overledene waaruit de burgerlijke 
partij werkelijk profijt trok » en 
« dat de burgerlijke partij die v66r 
haar hu ;;relijk met F0y Nicolas een 
pensioer. trok, geen enkel bewijs
krachtig gegeven overlegt aan de 
hand waarvan met voldoende zeker
heid zou kunnen worden bepaald uit 
welk gedeelte van de inkomsten van 
haar echtgenoot zij na haar recente 
huwelijk met scheiding van goede
ren werkelijk voordeel haalde »; 

Overwegende dat het arrest door 
die vermeldingen waarin geant
woord wordt op de in de eerste twee 
onderdelen van het middel aange
haalde conclusie, de redenen opgeeft 
waarom, enerzijds, de door de par
tijen voorgestelde ramingsgrondslag 
niet in aanmerking kon worden ge
nomen en, anderzijds, de schade en
kel ex aequo et bono kon worden 
geraamd; 

Dat het arrest zodoende geen be
twisting opwerpt die geen betrek
king heeft op het door de partijen 
aan het hof van beroep onderwor
pen geschil, doch, binnen de gren
zen van dat geschil uitspraak doen
de over de betwisting over het 
bedrag van de door eiseres ten ge
volge van het overlijden van haar 
echtgenoot geleden materiEHe scha-
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de, de toepassing van de kapitalisa
tiemethode op wettige gronden af
wijst; 

Dat geen van de onderdelen kan 
worden aangenomen; 

Over het derde middel: sehending van 
de artikelen 1153, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet en 
1 van het koninklijk besluit van 16 juli 
1986 tot wijziging van de wettelijke ren
tevoet, 

doordat het hof van beroep heeft be
slist dat het bedrag van 977.218 frank 
moest worden verhoogd met de eompen
satoire en moratoire interesten tegen de 
wettelijke rentevoeten op het bedrag van 
132.568 frank met ingang van de midden
datum van 1 februari 1983, en tegen de 
eenvormige rentevoet van 4,5 pet. op het 
bedrag van 844.650 frank met ingang van 
20 november 1982, op grond dat het ver
goedingen betrof waarvan de waarde 
was aangepast aan de waarde op de dag 
van het arrest, 

terwijl, eerste onderdeel, uit het be
sehikkende gedeelte en de eonsideransen 
van het arrest niet kan worden opge
maakt of het hof van beroep eonpen
satoire of moratoire interesten heeft be
rekend tegen de eenvormige rentevoet 
van 4,5 pet.; waaruit volgt dat het arrest 
van het hof van beroep waarvan de re
dengeving en het besehikkende gedeelte 
dubbelzinnig of op zijn minst onnauw
keurig zijn, niet regelmatig met redenen 
is omkleed (sehending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1153, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek de rentevoet van de mo
ratoire interesten altijd de rentevoet is 
van de wettelijke interesten die, overeen
komstig artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 16 juli 1986 tot wijziging van de 
wettelijke rentevoet, 8 pet. bedroeg ten 
tijde van de uitspraak van het arrest op 
6 oktober 1986; daaruit volgt dat, in zo
verre het hof van beroep moratoire inte
resten heeft berekend tegen een eenvor
mige rentevoet van 4,5 pet. met ingang 
van 20 november 1982, het arrest niet 
naar reeht is verantwoord (sehending 
van de artikelen 1153, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1 van het konink-

lijk besluit van 16 juli 1986 tot wijziging 
van de wettelijke rentevoet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, ener

zijds, op het bedrag van 132.568 
frank compensatoire en moratoire 
interesten berekent tegen verschil
lende wettelijke rentevoeten, en, an
derzijds, interesten tegen de eenvor
mige rentevoet van 4,5 pet. met 
ingang van 20 november 1982 here
kent op het bedrag van 844.650 
frank, bedrag van de aan de waarde 
op de dag van de uitspraak aange
paste vergoeding van de schade die 
voor eiseres voortvloeide uit het 
overlijden van haar echtgenoot, zon
der evenwel aan te geven of het 
hier gaat om compensatoire interes
ten dan wel of die interesten, die 
vanaf de uitspraak van het arrest 
moratoir zijn, ook tegen die eenvor
mige rentevoet moeten worden bere
kend; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het derde 
middel dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de op het bedrag van 844.650 
frank verschuldigde interesten; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiseres in drie vier
de van de kosten en verweerder in 
het overige vierde; verwij st de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

18 maart 1987 - 2' kamer - Voorzit· 
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge· 
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advoeaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en De Bruyn. 
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Nr. 429 

1 e KAMER - 19 maart 1987 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - STRAF
RECHTELIJKE VEROORDELING WEGENS ON
OPZETTELIJK DODEN - VORDERING VOOR 
DE BURGERLIJKE RECHTER TOT VERGOE
DING VAN DOOR HETZELFDE FElT VEROOR
ZAAKTE SCHADE AAN GOEDEREN - GEVOLG. 

Wanneer de strafrechter een beklaagde 
heeft veroordeeld wegens onopzettelijk 
doden, kan de burgerlijke rechter 
waarbij een vordering tot vergoeding 
van de schade aan goederen aanhan
gig is en die erop wijst, enerzijds, dat 
de strafrechtelijke veroordeling is ge
grond op een gebrek aan voorzichtig
h~id of voorzorg waardoor het wagen
t}e van een portaalkraan is neerge
stort, en, anderzijds, dat de schade aan 
de goederen oak door dat neerstorten 
is veroorzaakt, niet zonder miskenning 
van het gezag van gewijsde in stl'afza
ken, met betrekking tot die schade be
slissen dat de wegens onopzettelijk do
de? veroordeelde persoon niet op zijn 
mmst gedeeltelijk aansprakelijk is (1). 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

(1) De wanbedrijven « onopzettelijk doden 
en onopzettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen », als bepaald bij de artt. 418, 419 
en 420 Sw., vinden hun oorsprong in een ge
b~ek aan voorzichtigheid of voorzorg dat kan 
lerden tot de dood, tot slagen of verwondingen 
en tot schade aan goederen (zie Cass., 31 jan.' 
1978, A.C., 1978, 646; 3 juni 1981, A.R. nr. 1716 : 
ibid., 1980-81, nr. 574, en 6 okt. 1982, A.R: 1 

nr. 2192, ibid., 1982-83, nr. 95, inz. blz. 207, 2de 
kol.). 

Vorenstaand arrest zegt dat het hof van be
roep ten deze had geoordeeld, zonder dat zijn 
beslissing op dat punt werd bekritiseerd, dat 
« hetzelfde ongeval, te weten het neerstorten 
van het wagentje van de portaalkraan, heeft 
geleid, enerzijds, tot de dood ... en, anderzijds, 
tot de schade aan de goederen ». Aldus heeft 
het hof van beroep aangegeven dat de dood en 
de schade aan de· goederen door hetzelfde ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg zijn ver
oorzaakt. 

De oplossing zou verschillend zijn geweest 
als de rechter, in feite, had vastgesteld dat die 
schade een andere oorzaak had dan het neer
storten van het wagentje (zie Cass., 14 okt. 
1957, Bull. en Pas., 1958, I, 133, inz. blz. 134, 
2de kol.). 

(« ASSOCIATION VIN<;OTTE • V.Z.W. T. • ETABLIS
SEMENTS ARTHUR MONTREUIL • P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7579) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over de drie middelen samen : het eer
ste, miskenning van het algemeen begin
sel van het gezag van gewijsde in straf
zaken, vastgelegd in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, en schending van de artikelen 
~319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het vonnis van 29 juni 1983 voor 
recht zegt dat eiseres, althans gedeelte
lijk, aansprakelijk is voor de schade aan 
de goederen van verweerster ten gevolge 
van het ongeval van 26 juni 1973, op 
grond : « dat de rechtsvordering ... is ... 
gegrond op de aquilische aansprakelijk
heid van (eiseres), die bij eindbeslissing 
erga omnes burgerrechtelijk aansprake
lijk is verklaard, op grond van artikel 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, van 
haar aangestelde Gerard Carette, die zelf 
schuldig is bevonden aan een gebrek aan 
voorzichtigheid en voorzorg, wat samen 
met de fout van een aangestelde van 
(verweerster) tot het ongeval van 26 juni 
1973 en zijn schadelijke gevolgen heeft 
geleid; dat er een tegenstrijdigheid zou 
bestaan tussen de beslissing van de bur
gerlijke rechter, volgens welke de fout 
van Carette niet samen met die van Leo
nard heeft geleid tot de totstandkoming 
van aile schade, - met inbegrip van die 
aan de goederen, ongeacht hun eigenaar 
- doordat het wagentje van de portaal
kraan zijn rolbaan heeft verlaten en de 
kraanmachinist Chi£ bij het neerstorten 
heeft meegesleurd, en de strafrechtelijke 
beslissing volgens welke die fouten door 
hun samenloop de dood van die kraan
machinist ten gevolge van dat neerstor
ten hebben veroorzaakt; dat het beginsel 
van het gezag van gewijsde in strafza
ken een dergelijke tegenstrijdigheid ver
biedt », 

terwijl, eerste onderdeel, uit de moti
vering van het arrest niet met zekerheid 
kan worden opgemaakt of het overweegt 
dat het arrest op de strafvordering van 
30 juni 1977 heeft beslist dat de fout van 
de aangestelde Carette heeft bijgedragen 
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tot de totstandkoming van alle schade 
ten gevolge van het neerstorten van de 
portaalkraan, met inbegrip van de scha
de aan verweersters goederen, dan wel 
of het overweegt dat dit arrest enkel uit
spraak heeft gedaan over het noodzake
lijk verband tussen de fout van Carette 
en de dood van de kraanmachinist; zodat 
het arrest, waarvan de motivering aan 
een dergelijke dubbelzinnigheid lijdt, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, het arrest op de 
strafvordering van 30 juni 1977 enkel de 
beklaagde Carette schuldig heeft ver
klaard aan onopzettelijk doden van de 
kraanmachinist Chif en aansprakelijk 
voor de schade die de burgerlijke partij 
Albert Chif en Madeleine Botte door de 
dood van de kraanmachinist hebben ge
leden; dit arrest van 30 juni 1977 hele
maal geen uitspraak heeft gedaan over 
een eventueel oorzakelijk verband tus
sen een fout van de aangestelde Carette 
en de materHHe schade van verweerster 
ten gevolge van het neerstorten van de 
portaalkraan; zodat het arrest, in zoverre 
het overweegt dat het arrest op de straf
vordering van 30 juni 1977 heeft beslist 
dat de fout van de aangestelde Carette 
heeft bijgedragen tot de totstandkoming 
van alle schade ten gevolge van het 
neerstorten van de portaalkraan, met in
begrip van de schade aan de goederen 
van verweerster, de bewijskracht van 
dat arrest van 30 juni 1977 miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en 
het gezag van gewijsde van dat arrest 
miskent (miskenning van het algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken, vastgelegd in artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering); 

het tweede : miskenning van het alge
meen beginsel van het gezag van gewijs
de in strafzaken, vastgelegd in artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, en schending van de 
artikelen 418, 419 van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het vonnis van 29 juni 1983, voor 
recht zegt dat eiseres, althans gedeelte
lijk, aansprakelijk is voor de schade aan 
de goederen van verweerster ten gevolge 
van het ongeval op 26 juni 1973, op 
grond: << dat er een tegenstrijdigheid zou 
bestaan tussen de beslissing van de bur-

gerlijke rechter volgens welke de fout 
van Carette niet samen met die van Leo
nard heeft geleid tot · de totstandkoming 
van alle schade, - met inbegrip van die 
aan de goederen, ongeacht hun eigenaar 
- doordat het wagentje van de portaal
kraan zijn rolbaan heeft verlaten en de 
kraanmachinist Chif bij het neerstorten 
heeft meegesleurd, en de strafrechtelijke 
beslissing volgens welke die fouten door 
hun samenloop de dood van die kraan
machinist ten gevolge van dat neerstor
ten hebben veroorzaakt; dat het beginsel 
van het gezag van gewijsde in strafza
ken een dergelijke tegenstrijdigheid ver
biedt "• 

terwijl, eerste onderdeel, uit de moti
vering van het arrest met zekerheid kan 
worden opgemaakt of Carette, aangestel
de van eiseres, niet kan worden vrijge
steld van elke aansprakelijkheid voor 
verweersters materiEHe schade, op grond 
dat een dergelijke vrijstelling in feite te
genstrijdig zou zijn met Carettes aan
sprakelijkheid voor de dood van de 
kraanmachinist - aangezien de twee 
schadelijke gevolgen voortvloeien uit het 
neerstorten van de portaalkraan -, of 
op grond dat het gezag van gewij sde van 
het arrest van 30 juni 1977 de burger
lijke rechter verbiedt te beslissen dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
de fout van Carette en de schade aan de 
portaalkraan, zodat het arrest, waarvan 
de motivering aan dubbelzinnigheid lijdt, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, het gezag van ge
wijsde van de beslissingen in strafzaken 
enkel geldt voor wat zeker en noodzake
lijk door de strafrechter is gewezen; 
onder << noodzakelijk is gewezen » de 
vaststellingen moeten worden verstaan 
die de strafrechter moet doen om zijn 
beslissing naar recht te verantwoorden; 
het arrest van het Ho£ van Beroep te 
Bergen van 30 juni 1977, waarbij de be
klaagde Carette wegens onopzettelijk do
den van de kraanmachinist Chif wordt 
veroordeeld, geenszins moest vaststellen 
dat de beklaagde materHHe schade had 
toegebracht aan verweerster om naar 
recht verantwoord te zijn; de burgerlijke 
rechter, na een veroordeling wegens on
opzettelijk doden, kan beslissen dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
de fout van de beklaagde en de schade 
aan de goederen van de getroffene of 
van een mededader; zodat het arrest, in 
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zoverre het beslist dat het, wegens het 
gezag van gewijsde van het arrest van 
30 juni 1977 op de strafvordering, niet 
kan beslissen dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de strafrechtelijk 
beteugelde fout van Carette en de schade 
aan verweersters portaalkraan, en der
halve zegt dat de aangestelde van eise
res aansprakelijk is voor de schade aan 
de portaalkraan, niet naar recht is ver
antwoord (miskenning van het algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken, vastgelegd in artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en schending van de arti
kelen 418 en 419 van het Strafwetboek); 

het derde : schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben voor
opgesteld dat de fout van de aangestelde 
van eiseres een oorzakelijk verband ver
toonde met verweersters materiele scha
de, zegt « dat de rechtbank, aangezien de 
fouten van Carette en Leonard, zoals ze 
door het arrest ( ... ) van 30 juni 1977 zijn 
omschreven, en zoals zij blijken uit het 
strafdossier en ook uit de stukken van 
de gelijklopende rechtsplegingen die 
door verweerster zijn ingesteld, even 
zwaar zijn, terecht ieder voor de helft 
aansprakelijk heeft gesteld », 

terwijl eiseres op de bladzijden 5 tot 9 
van haar appelconclusie op omstandige 
wijze aantoonde dat de eerste rechter 
haar ten onrechte voor de helft aanspra
kelijk had gesteld en de helft van de 
door verweerster geleden materii:He scha
de ten onrechte te haren laste had ge
legd, en dat de oorspronkelijke vordering 
van laatstgenoemde niet gegrond was, 
met name omdat eiseres geen enkele be
voegdheid had om het gebruik van ge
brekkige toestellen te verbieden en even
min om eigenmachtig herstellingswerken 
te bevelen, en omdat, zoals bleek uit de 
uittreksels van het strafdossier, waarop 
het arrest van 30 juni 1977 geen acht 
had geslagen, en uit de stukken van de 
rechtsplegingen ingesteld door verweer
ster tegen de onderneming Femont, die 
alle in conclusie zijn vermeld en bespro
ken, verweerster voldoende op de hoogte 
was van de gevaren, van de vereiste her
stellingen en hun dringend karakter, zo
dat zij een risico had genomen door de 
litigieuze portaalkraan in bedrijf te hou
den en daarvan de gevolgen moest dra
gen; zodat het arrest, dat die omstandige 

conclusie in algemene en vage bewoord
ingen beantwoordt, niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar het beroepen von
nis, vaststelt dat de vordering de 
vergoeding beoogt van verweersters 
materiele en commerciele schade 
« ten gevolge van het ongeval dat op 
26 juni 1973 in haar bedrijf is ge
beurd »; dat op die datum « het wa
gentje van de portaalkraan zijn 
rolbaan heeft verlaten en de kraan
machinist Albert Chi£, bij het neer
storten van een hoogte van dertien 
meter, heeft meegesleurd »; dat de 
aangestelde van eiseres en de aan
gestelde van verweerster heiden we
gens onopzettelijk doden van die 
kraanmachinist zijn veroordeeld; 

Dat uit die vermeldingen, die eise
res niet bekritiseert, maar integen
deel in haar in het derde middel 
weergegeven conclusie gedeeltelijk 
bevestigt, blijkt dat hetzelfde onge
val, te weten het neerstorten van 
het wagentje van de portaalkraan, 
enerzijds de dood van de kraanma
chinist heeft veroorzaakt, en ander
zijds de schade aan verweersters 
goederen; 

Overwegende dat het arrest van 
30 juni 1977 van het Hof van Beroep 
te Bergen, om de aangestelden van 
eiseres en van verweerster te ver
oordelen wegens overtreding van de 
artikelen 418 en 419 van het Straf
wetboek, zegt dat het gebrek aan 
voorzorg en voorzichtigheid, die het 
ten laste van die aangestelden in 
aanmerking neemt, « tot het ongeval 
en de dodelijke gevolgen ervan » 
hebben bijgedragen; dat die overwe
ging impliceert dat het neerstorten 
van het wagentje van de portaal
kraan, zonder dat gebrek aan voor
zichtigheid en voorzorg, niet zou 
zijn gebeurd en de kraanmachinist 
niet zou zijn gedood; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, nu het vaststaat dat de scha
de aan de goederen, waarvoor ver
goeding wordt gevraagd, aan dat 
neerstorten is te wijten, niet zonder 
miskenning van het gezag van ge-
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wijsde van het arrest van 30 juni 
1977, had kunnen beslissen dat eise
res niet op zijn minst gedeeltelijk 
aansprakelijk was voor die schade; 

Dat het bestreden arrest, door te 
beslissen dat over het beginsel van 
die aansprakelijkheid een einduit
spraak erga omnes is geveld, niet 
aan de aangevoerde dubbelzinnighe
den lijdt en geen van de in de eer
ste twee middelen aangevoerde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het hof van beroep derhalve 
niet meer diende te antwoorden op 
de conclusie vermeld in het derde 
middel, aangezien die conclusie, 
waarin het beginsel zelf van de aan
sprakelijkheid van eiseres wordt be
twist, wegens de voornoemde beslis
sing doelloos was geworden; 

Dat geen middel kan worden aan
genomen; 

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

19 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 430 

1 e KAMER - 19 maart 1987 

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZA
KEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL- HOGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS TER ZAKE VAN 
FAILLISSEMENT - TERMIJN. 

2" FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -
HOGER BEROEP - TERMIJN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG- MA

TERIELE BEVOEGDHEID - BETWISTING OVER 
DE OPNAME, IN HET BEVOORRECHT PASSIEF 
VAN HET FAILLISSEMENT, VAN EEN SCHULD
VORDERING WAARVAN HET BESTAAN NOCH 
DE HOEGROOTHEID WORDT BETWIST. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - BETWISTING OVER 
DE OPNAME, IN HET BEVOORRECHT PASSIEF 
VAN HET FAILLISSEMENT, VAN EEN SCHULD
VORDERING WAARVAN HET BESTAAN NOCH 
DE HOEGROOTHEID WORDT BETWIST - MA
TERIELE BEVOEGDHEID. 

1" en 2" De termijn om hager beroep in 
te stellen tegen een vonnis gewezen 
ter zake van faillissement bedraagt 
vijftien dagen, te rekenen van de bete
kening ervan (1). (Art. 465 Kh. [wet 
van 18 april 1865].) 

3" en 4" De betwisting nopens de opname 
in het bevoorrecht passief van het fail
lissement, van een schuldvordering 
waarvan het bestaan noch de hoe
grootheid wordt betwist, behoort tot 
het bijzonder recht dat het stelsel van 
het failJissement beheerst; alleen de 
rechtbank van koophandel is bevoegd 
om over die betwisting uitspraak te 
doen (2). (Art. 574, 2" Ger.W.; art. 547 
Kh. [wet 18 april 1851].) 

(MERSCH Q.Q., CAVENAILE Q.Q. T. FONDS TOT 
VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE-

MERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7580) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 465, inzonderheid eerste lid, 545 
van de wet van 18 april 1851 betreffende 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling, die boek III van het W etboek 

(1) Cass., 31 maart 1978 (A.C., 1978, 869). 

(2) Cass., 25 juni 1982, A.R. nr. 3448 
(A.C., 1981-82, nr. 648); zie de cone!. van adv.
gen. Velu v66r Cass., 25 mei 1978, in Bull. en 
Pas., 1978, I, 1090. 
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van Koophandel vormt, 574, inzonder
heid 2°, gewijzigd door de wet van 24 
maart 1975, 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 19, inzonderheid 3°bis, van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851, 

doordat het arrest het hoger beroep, 
dat op 10 september 1984 door verweer
der was ingesteld tegen het op 23 mei 
1984 door de Rechtbank van Koophandel 
te Luik gewezen en op 14 augustus 1984 
betekend vonnis, ontvankelijk verklaart 
op grond dat de termijn om hoger be
roep in te stellen tegen een vonnis ter 
zake van faillissement weliswaar luidens 
artikel 465 van de Faillissementswet vijf
tien dagen te rekenen van de betekening 
bedraagt, maar dat de beroepen beslis
sing geen vonnis ter zake van faillisse
ment is in de zin van die bepaling; << dat 
immers die bepaling moet worden uitge
legd in samenhang met artikel 574, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek dat de be
voegdheid van de rechtbank van koop
handel omschrijft; dat een vonnis ter za
ke van faillissement het vonnis is dat 
betrekking heeft op een rechtsvordering 
of geschil dat rechtstreeks uit het faillis
sement ontstaan is en waarvan de gege
vens voor de oplossing zich bevinden in 
het bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst »; dat de ei
sers ten deze uitsluitend betwisten dat 
de schuldvordering van verweerder be
voorrecht is; dat dit geschil niet volgens 
de bijzondere regels van het faillisse
mentsrecht, maar overeenkomstig de Hy
potheekwet van 16 december 1851 moet 
worden opgelost; dat bijgevolg artikel 
465 van het Wetboek van Koophandel 
niet van toepassing is en het hoger be
roep mag worden ingesteld binnen de bij 
artikel 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde termijn, 

terwijl volgens artikel 465 van de Fail
lissementswet van 18 april 1851 de ter
mijn om hoger beroep in te stellen tegen 
ieder ter zake van faillissement gewezen 
vonnis slechts vijftien dagen te rekenen 
van de betekening bedraagt; artikel 574, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat een vonnis ter zake van faillissement 
ieder vonnis is waarbij uitspraak gedaan 
wordt over geschillen ontstaan uit het 
faillissement en waarvan de gegevens 
voor de oplossing zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het 
faillissement beheerst; dit geschil betrek
king had op de vraag of de schuldvorde
ring van verweerder al dan niet bevoor
recht was in de zin van artikel 19, 3° bis, 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851; artikel 545 van de Faillissementswet 

van 18 april 1851 de toepassing van arti
kel 19, 3"bis, van de Hypotheekwet van 16 
december 1851, regelt waar het bepaalt 
dat voor de werknemers bedoeld in arti
kel 1 van de wet betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers het 
loon, zoals bepaald in artikel 2 van ge
noemde wet, en de in het loon begrepen 
vergoedingen verschuldigd aan dezelfde 
personen wegens betiindiging van hun 
dienstbetrekking, ongeacht of die betiin
diging v66r of na de faillietverklaring 
plaatsheeft, toegelaten worden tot het 
aantal der bevoorrechte schuldvorderin
gen met dezelfde rang en ten belope van 
dezelfde bedragen als het voorrecht be
paald in artikel 19, 3° bis, van de Hypo
theekwet van 16 december 1851, ten gun
ste van dezelfde personen; daaruit volgt 
dat het onderwerp van het geschil opge
lost wordt volgens de bijzondere bepalin
gen van de faillissementsregeling en ei
gen aan de staat van faillissement; het 
beroepen vonnis dus een vonnis ter zake 
van faillissement was in de zin van arti
kel 574, 2", van het Gerechtelijk Wetboek 
en 465, eerste lid, van de Faillissements
wet van 18 april 1851, en het arrest der
halve het verzoekschrift van hoger be
roep, dat was ingediend op 10 september 
1984, dus meer dan vijftien dagen na de 
betekening van het bestreden vonnis 
niet zonder de artikelen 465, eerste lid: 
545 van Boek III van het W etboek van 
Koophandel, 574, 2", 1051 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 19, 3obis, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 te 
schenden, ontvankelijk heeft kunnen 
verklaren: 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 465 van het W etboek van 
Koophandel de vonnissen waartegen 
het hoger beroep moet worden inge
steld binnen vijftien dagen te reke
nen van de betekening de vonnissen 
zijn << die ter zake van faillissement 
worden gewezen »; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat het tussen de partijen ge
rezen geschil betrekking heeft op de 
opneming van de schuldvordering 
van verweerder in het bevoorrecht 
passief van het faillissement, op 
grond van artikel 19, 3~bis, van de 
Hypotheekwet van 16 december 
1951; 

Overwegende dat een geschil over 
de opneming van een schuldvorde
ring in h,et bevoorrecht passief van 
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een faillissement waarvan het be
staan en de hoegrootheid niet wor
den betwist, moet worden behandeld 
volgens de bijzondere bepalingen 
van het faillissementsrecht; 

Overwegende dat het arrest der
halve niet wettig kon beslissen dat 
de termijn van hoger beroep niet de 
termijn was, bepaald bij artikel 465 
van de Faillissementswet, maar de 
termijn, bepaald bij artikel 1051 van 
het Gerechtelijk W etboek; 

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 hieromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

19 maart 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Si
mont. 

Nr. 431 

1 • KAMER - 19 maart 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN. 

2° CASSATIE - BURGERLIJKE ZAKEN -
VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLIS
SING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE 
TE VERBETEREN. 

1 • en 2" Hoewel niet goedgekeurde door
halingen of verbeteringen in een von
nis of een arrest als niet bestaande 

worden beschouwd (1), is het Hof, bij 
de beoordeling van een cassatiemiddel, 
bevoegd om na te gaan of het ontbre
ken van goedkeuring een verschrijving 
uitmaakt, die kennelijk uit de geding
stukken blijkt en die derhalve door het 
Hof ook mag worden verbeterd (2). 

(BALLE, GERMAIN T. MACQ, GOFFIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7606) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 september 1985 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi in hoger beroep ge
wezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 78, 92, § 1, 3", (voor de wijziging 
bij artikel 2 van de wet van 25 juli 1985) 
en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht volgens hetwelk 
doorhalingen, overschrijvingen en het 
tussen de regels geschrevene, die niet 
zijn goedgekeurd, als niet bestaande 
worden beschouwd, of althans van de re
gel, die met name is vastgelegd in arti
kel 78 van het Wetboek van Strafvorde
ring en in de artikelen 15 en 16 van de 
wet van 25 ventose jaar XI tot regeling 
van het notarisambt, volgens welke door
halingen, overschrijvingen en het tussen 
de regels geschrevene, die niet zijn goed
gekeurd, als niet bestaande worden be
schouwd, en schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat: 1" op het zittingsblad met de 
tekst van het bestreden vonnis als aan
wezigen worden vermeld « Mevrouw Bi
non, ondervoorzitter, de heer de la Motte 
Baraffe, rechter waarnemend voorzitter, 
mevrouw Dujardin en de heer Dusaucy, 
rechters », waarbij de woorden « Me
vrouw Binon, ondervoorzitter , zijn ge
schrapt, zonder dat die schrapping even
wei is goedgekeurd, 2" het zittingsblad 
waarop de uitspraak van de beslissin~ 
wordt vastgesteld, voor de identiteit van 
de griffier vermeldt dat « de la Motte 

(1) Cass., 19 dec. 1986, A.R. nr. 5448, supra, 
nr. 247. 

(2) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 36 
(A.C., 1985-86, nr. 593) en 17 dec. 1986, A.R. 
nr. 5480, supra, nr. 239. 
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Baraffe, Dujardin en Dusaucy >> aanwe
zig waren, 

terwijl: 1 • met toepassing van het in 
het middel aangewezen algemeen rechts
beginsel, of althans van de regel die met 
name is vastgelegd in artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering en in de ar
tikelen 15 en 16 van de wet van 25 
ventose jaar XI, de niet goedgekeurde 
doorhalingen in een akte van de rechts
pleging, als niet bestaande worden be
schouwd, 2" luidens artikel 92, § 1, 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek tot uitvoering 
van artikel 78 van hetzelfde wetboek, de 
kamers van de rechtbank die, zoals ten 
deze, kennis nemen van het hager be
roep tegen een vonnis van een vrede
rechter, uit drie rechters moeten be
staan; naar luid van artikel 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
vonnissen op straffe van nietigheid enkel 
door het voorgeschreven aantal rechters 
kunnen worden gewezen; het bestreden 
vonnis, nu ten deze uit zijn vermeldin
gen blijkt dat het door een kamer met 
vier rechters is gewezen, derhalve nietig 
is (schending van aile in het middel aan
gewezen bepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet); het Hof 
althans, wegens de tegenstrijdigheid tus
sen de authentieke vermeldingen op het 
zittingsblad met de tekst van het vonnis 
en die op het zittingsblad met de vast
stelling van de uitspraak van dat vonnis, 
onmogelijk kan nagaan of de rechtbank, 
op de dag van de uitspraak van dat von
nis, overeenkomstig artikel 92, § 1, 3", 
van het Gerechtelijk Wetboek, met drie 
rechters zitting heeft gehouden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en, 
voor zoveel nodig, van aile andere in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
zittingsblad met de tekst van het be
streden vonnis vermeldt : « ..• waren 
aanwezig : Mevrouw Binon, onder
voorzitter, de heer de la Motte Ba
raffe, rechter waarnemend voorzit
ter, mevrouw Dujardin en de heer 
Dusaucy, rechters »; dat de woorden 
« Mevrouw Binon, ondervoorzitter » 
werden geschrapt, evenwel zonder 
dat die doorhaling werd goedge
keurd; dat onderaan de tekst van 
dat vonnis vier handtekeningen zijn 
geplaatst; dat uit de vergelijking van 
die handtekeningen met die op het 
zittingsblad, met de vaststelling van 
de uitspraak van genoemd vonnis, 
kan worden opgemaakt dat drie 

handtekeningen afkomstig zijn van 
de rechter de la Motte Baraffe, van 
de rechter Dujardin en van de grif
fier Michotte; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
naam van mevr. Bin on niet voor

. komt op het zittingsblad dat de uit
; spraak van het bestreden vonnis 
vaststelt, zodat, volgehs dat zittings
blad, mevr. Binon geen zitting heeft 
gehad in de zaken die op de zitting 
van 26 september 1985 van de derde 
burgerlijke kamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Charleroi 
zijn behandeld, berecht of uitge
steld; dat bovendien uit de vergelij
king van de verschillende vermel
dingen op dat zittingsblad blijkt dat 
het bestreden vonnis is gewezen 
door die kamer, samengesteld uit de 
rechters de la Motte Baraffe, Dujar
din en Dusaucy; dat die uitlegging, 
die door de eisers wordt aangeno
men en voorgesteld in hun middel, 
wordt bevestigd door het proces-ver
baal van de terechtzitting van de 
derde burgerlijke kamer van de 
Rechtbank van .Eerste Aanleg te 
Charleroi, dat in het dossier van de 
rechtspleging onder het nummer 9 
van de stukken van het appelge
recht is gerangschikt; dat in dit pro
ces-verbaal wordt vastgesteld dat de 
zaak is behandeld op de terechtzit
ting van 27 juni 1985 van die kamer, 
alwaar aanwezig waren de rechters 
de la Motte Baraffe, Dujardin en 
Dusaucy, en dat het vonnis op de te
rechtzitting van 26 september 1985 
van die kamer door « dezelfden >> is 
gewezen; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die gegevens volgt dat het be
streden vonnis is gewezen door een 
kamer met drie rechters, nu me
vrouw de ondervoorzitter Binon 
geen zitting heeft gehad; dat in die 
context het niet goedkeuren van de 
doorhaling van de naam en de hoe
danigheid van die ondervoorzitter 
een verschrijving is die duidelijk uit 
de stukken van de rechtspleging 
blijkt en die het Hof derhalve voor 
de beoordeling van het middel mag 
verbeteren; 
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Dat het middel feitelijke grond- 5° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS-
slag mist; TINGEN - DIRECTE PROVINCIEBELASTIN

GEN - BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE - VOORZIENING IN CASSATIE - BETE
KENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIE
NING. 

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

19 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 432 

1" KAMEP. -· 19 maart 1987 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - PROVINCIEBELASTINGEN - BE
LASTING ANALOOG MET HET PATENT - BE
GRIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE PROVINCIEBELAS· 
TING OP DE HOEVEELHEID WATER, VER
BRUIKT IN DE LOOP VAN EEN JAAR -
BEDRAG, JAARLIJKS BEREKEND OP HET SA
MENGETELDE WATERVERBRUIK VAN HET 
JAAR - BELASTING ANALOOG MET HET PA
TENT. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - DIRECTE GE
MEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - BE
SLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINCIERAAD OVER DE RECLAMATIE 
VAN EEN VENNOOTSCHAP, DIE GEEN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP OF EEN COMMANDITAI

6° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN - BESLUIT VAN DE BESTENDI
GE DEPUTATIE- BETEKENING VAN DEVER
KLARING VAN VOORZIENING- LAATTIJDIGE 
BETEKENING - OVERMACHT - BEGRIP. 

7° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE PROVINCIEBELASTIN
GEN - BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE - VOORZIENING IN CASSATIE - BETE
KENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIE
NING - LAATTIJDIGE BETEKENING - OVER
MACHT - BEGRIP. 

1° Een met het patent analoge belasting 
is de belasting die, op grand van indi
cien, de belastingplichtige treft wegens 
de uitoefening van zijn nijverheid, 
handel of beroep, ongeacht de daarbij 
behaalde winsten of baten (1). 

2° Analoog met het patent is een directe 
provinciebelasting die, ten name van 
iedere natuurlijke of rechtspersoon die 
in de provincie grand-, bran- of opper
vlaktewater gebruilct, een belasting 
heft op grand van de totale hoeveel
heid water die is verbruikt in de loop 
van een jaar, en die aldus de belas
tingplichtige treft wegens de uitoefe
ning van zijn nijverheid, handel of be
roep, ongeacht de daarbij behaalde 
winsten of baten (2). 

3o Ontvankelijk is de voorziening tegen 
het besluit van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over de recla
matie van een vennootschap, die geen 
naamloze vennootschap of een com
manditaire vennootschap op aandelen 
is, tegen een aanslag in een met het 
patent analoge directe provinciebelas-

RE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN IS, TEGEN t-----------------
EEN AANSLAG IN EEN MET HET PATENT ANA
LOGE BELASTING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - DIRECTE PROVINCIEBELASTINGEN 
- BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
- BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING. 

(1) Cass., 20 feb. 1986, A.R. nr. F 691 F, en 
12 juni 1986, A.R. nr. F 717 F (A.C., 1985-86, 
nrs. 404 en 641 ). 

(2) Cass., 20 feb. 1986, A.R. nr. F 691 F, ver
meld in de vorige noot; zie Cass., 12 juni 1986, 
A.R. nr. F 717 F, eveneens vermeld in de vori
ge noot, en Cass., 30 okt. 1986, A.R. 
nr. F 778 F, supra, nr. 132. 
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ting (3) (4). (Art. 4 wet 22 jan. 1849, ge
wijzigd bij de wet van 10 okt. 1967; 
artt. 604, 3°, en 609, 53, Ger.W.) 

4o en 5o De voorziening in cassatie tegen 
een besluit waarbij de bestendige de
putatie van een provincieraad uit
spraak doet over de reclamatie van 
een belastingplichtige inzake directe 
provinciebelastingen, moet op straffe 
van verval binnen tien dagen bij ge
rechtsdeurwaardersexploot worden be
tekend aan de partij waartegen zij is 
gericht (5). (Art. 4 wet 22 jan. 1859; art. 
2 wet 22 juni 1865; art. 2 wet 18 maart 
1874.) 

6° en 7o De belastingplichtige, eiser in 
cassatie, wiens voorziening inzake di
recte provinciebelastingen aan ver
weerster, de provincie, na het verstrij
ken van de wettelijke termijn van tien 
dagen is betekend, kan niet van het 
verval worden ontheven enkel op 
grand dat uit twee aan het Hoi voorge
legde brieven blijkt dat de optredende 
gerechtsdeurwaarder « zich niet vroe
ger in de kantoren van het provinciaal 
gouvernement heeft kunnen aanmel
den, wegens een toegangsverbod tot 
(die) lokalen uitgaande van stakings
posten »; uit die enkele brieven, waar
in niet wordt verduidelijkt op welke 
dagen en uren de gerecl1tsdeurwaarder 
zou hebben gepoogd de voorziening in 
cassatie te betekenen, kan immers 
niet worden afgeleid dat de aangevoer
de omstandigheden overmacht uitma
ken (6). 

(« NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEI
DINGEN » C.V. T. PROVINCIE NAMEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 807 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 april 1986 door 

(3) Zie Cass., 20 feb. 1986, 12 juni 1986 en 30 
okt. 1986, vermeld in de noten 1 en 2. 

(4) Zie supra, nr. 415, voetnoot 3. 

(5) Zie Cass., 27 dec. 1985, A.R. nr. F 1219 N 
(A.C., 1985-86, nr. 280) en Cass., 18 dec. 1986, 
A.R. nr. F 786 F, supra, nr. 243. 

(6) Zie Cass., 5 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 83). 

de bestendige deputatie van de Pro
vincieraad van Namen gewezen in
zake een bezwaar tegen de provin
ciebelasting op de waterwinning 
voor 1985; 

Overwegende dat het Hof, ingevol
ge artikel 609 van het Gerechtelijk 
Wetboek, uitspraak doet over de 
voorziening in cassatie tegen beslis
singen van de bestendige deputaties 
van de provincieraden inzake di
recte gemeente- en provinciebelas
tingen, met uitzondering van de be
slissingen inzake taxen analoog met 
het patent betreffende naamloze 
vennootschappen en commanditaire 
vennootschappen op aandelen, en 
ook tegen beslissingen van dezelfde 
bestendige deputaties inzake belas
tingen geheven ten voordele vq.n de 
wateringen en de polders; 

Overwegende dat de verordening 
van de provincie Namen, waarvan 
de toepassing heeft geleid tot het 
bezwaar van eiseres, ten gunste van 
de provincie, met ingang van 1 ja
nuari 1985 en voor de termijn van 
een jaar, ten name van elke natuur
lijke of rechtspersoon die grond-, 
bron- of oppervlaktewater gebruikt, 
een directe belasting vestigt naar 
evenredigheid van de hoeveelheid 
water die is gewonnen in de loop 
van het jaar dat voorafgaat aan het 
jaar dat overeenkomt met het begro
tingsjaar; 

Dat die belasting verband houdt 
met het bedrijf, de handel of het be
roep van eiseres en berekend wordt 
op grond van indicien en niet op 
grond van geboekte winst of be
haald voordeel; dat ze derhalve ana
loog is met het patent; dat eiseres 
evenwel, overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 26 augustus 1913 tot 
oprichting van een Nationale Maat
schappij der W aterleidingen, de 
vorm van een cooperatieve vennoot
schap heeft aangenomen; 

Dat de bestreden beslissing der
halve voor cassatieberoep vatbaar 
is; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door verweerster te
gen het cassatieberoep is opgewor-
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pen en hieruit afgeleid dat de bete
kening van de voorziening in cassa
tie niet binnen de bij artikel 4 van 
de wet van 22 januari 1849 bepaalde 
termijn is gebeurd : 

Overwegende dat de voorziening 
in deze materie moet worden inge
steld overeenkomstig de voorschrif
ten van de artikelen 4 van de wet 
van 22 januari 1849, gewijzigd bij 
artikel 53 vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967, 2 van de 
wet van 22 juni 1865 en 16 van de 
wet van 22 juni 1877, die met name 
bepalen dat de verklaring van voor
ziening ter griffie van de provincie
raad moet worden gedaan binnen de 
termijn van een maand na de ken
nisgeving van de bestreden beslis
sing, en dat de voorziening, op straf
fe van verval, binnen tien dagen na 
de verklaring moet worden bete
kend aan de partij waartegen zij is 
gericht; 

Overwegende dat eiseres haar 
verklaring van voorziening op 15 
mei 1986 heeft gedaan in de vorm 
en binnen de termijn die in de wet 
zijn bepaald; dat zij evenwel haar 
voorziening pas bij gerechtsdeur
waardersexploot van 28 mei 1986 
aan verweerster heeft betekend, dus 
buiten de termijn bepaald bij artikel 
4, vierde lid, van de wet op de pa
tenten van 22 januari 1849; 

Dat zij dienaangaande aanvoert 
dat de optredende gerechtsdeur
waarder « zich niet vroeger in de 
kantoren van het provinciaal gou
vernement heeft kunnen aanbieden 
wegens een toegangsverbod uitgaan
de van stakingsposten » en dat die 
toestand tot einde mei heeft ge
duurd; dat zij in dat verband twee 
brieven overlegt, de ene van mr. 
Louis Huart, advocaat te Namen, de 
andere van de optredende gerechts
deurwaarder; 

Overwegende dat verweerster in 
haar memorie van antwoord aan
voert dat de gerechtsdeurwaarder 
de betekening op 19, 20 of 26 mei 
had kunnen doen, aangezien er op 
die dagen geen staking was bij het 
provinciaal gouvernement; 

Overwegende dat uit de enkele 
door eiseres overgelegde brieven, 
waarin niet wordt verduidelijkt op 
welke dagen en uren de gerechts
deurwaarder zou hebben gepoogd de 
voorziening in cassatie te beteke
nen, niet kan worden afgeleid dat 
de aangevoerde omstandigheden 
overmacht uitmaken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

19 maart 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. van Heeke en Grandmoulin, 
Namen. 

Nr. 433 

1 • KAMER - 20 maart 1987 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING NA ECHT
SCHEIDING - ECHTSCHEIDING OP GROND 
VAN FEITELIJKE SCHEIDING VAN MEER DAN 
VIJF JAAR - UITKERING TOT LEVENSONDER
HOUD EVENTUEEL TE BETALEN DOOR DE 
ECHTGENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING VER
KRIJGT AAN DE ANDERE ECHTGENOOT - UIT
KERING DIE EEN DERDE GEDEELTE VAN DE 
INKOMSTEN VAN DE SCHULDENAAR MAG TE 
BOVEN GAAN- B.W., ART. 307BIS- GROND. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. PER
SONEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING -
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FElTEN - VONNIS DAT DE ECHTSCHEIDING 
TOESTAAT, ENERZIJDS OP VERZOEK VAN DE 
ENE ECHTGENOOT OP GROND VAN FEITE
L!JKE SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR, 
ANDERZIJDS OP VERZOEK VAN DE ANDERE 
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ECHTGENOOT OP GROND VAN OVERSPEL -
BESCHIKKEND GEDEELTE VAN HET VONNIS 
OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE 
BURGERLIJKE STAND OP HET ENKEL VER
ZOEK VAN DE LAATSTBEDOELDE ECHTGE
NOOT- BEDRAG VAN DE EVENTUELE UITKE
RING. 

1° De uitkering tot levensonderhoud, 
eventueel te betalen door de echtge
noot die de echtscheiding verkrijgt op 
grond van feitelijke scheiding van 
meer dan vijf jaar, aan de andere echt
genoot, mag een derde gedeelte van de 
inkomsten van de schuldenaar te ho
ven gaan omdat de uitkeringsgerech
tigde tot echtscheiding wordt gedwon
gen (1) (2). (Artt. 232, eer;ste lid, 301, 
306, 307 bis B.W.) 

2° Wanneer een vonnis de echtscheiding 
heeft toegestaan, enerzijds, op verzoek 
van de ene echtgenoot op grand van 
feitelijke scheiding van meer dan vijf 
jaar, anderzijds op verzoek van de an
dere echtgenoot op grand van art. 229 
B. W., en aileen de laatstbedoelde echt
genoot het vonnis, met betrekking tot 
zijn eis tot echtscheiding, heeft doen 
overschrijven in de registers van de 
burgedijke stand, mag de hem eventu
eel toekomende uitkering niet hager 
zijn dan een derde van de inkomsten 
van de tot uitkering gehouden echtge
noot (3). (Artt. 229, 232, eerste lid, 301, 
§§ 1 en 4, 306 en 307 bis B.W.) 

(1) Zie, wat betreft de aard van de bij arti
kel 307 bis B.W. bedoelde uitkering tot levens
onderhoud, Cass., 24 feb. 1984, A.R. nr. 4009 
(A.C., 1983-84, nr. 356). 

(2) Pari. voorbereiding wet 9 ]uli 1975 betref
fende de uitkering na echtscheiding, name
lijk: Pa1-I. Besch., Kamer, zitting 1974-75, 
603-2, verslag namens de commissie voor Justi
tie uitgebracht door de heer Claes, blz. 45; 
BAETEMAN e.a., Het echtscheidingsrecht in Bel
gie na de hervorming 1974-1975, druk 1977, 
nr. 203; BAETEMAN en GERLO, « Overzicht van 
rechtspraak (1975-1980) - Personen- en fami
lierecht >>, in T.P.R., 1981, blz. 749 tot 952, inz. 
nr. 146; GALLUS, in de nota « La pension apres 
un divorce pour cause de separation de fait », 
onder J.L. Etterbeek, 10 juli 1978, en B.R. 
Brussel, 10 dec. 1979, in Rev. trim. de droit fa
milial, 1980/4, blz. 416 tot 422, inz. blz. 419. 

(3) .Zie ook BAETEMAN e.a., op. cit., supple
mentair dee!, 1976-1981, dr. 1982, nr. 90. 

(J ... T. z ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5489) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 301, vervangen 
door artikel 1 van de wet van 9 juli 1975, 
306, opgeheven bij artikel 18 in titel III, 
hoofdstuk II, afdeling I, van de ophef
fingsbepalingen uit artikel 2 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het Ge
rechtelijk Wetboek, ingevolge artikel 2 
van het koninklijk besluit van 15 mei 
1970, en vervolgens opnieuw opgenomen 
onder titel VI, hoofdstuk IV, van het Bur
gerlijk Wetboek bij artikel 4 van de wet 
van 1 juli 1974, 307 bis van het Burgerlijk 
Wetboek, als ingevoegd bij artikel 6 van 
de wet van 1 juli 1974, 23, 24, 25, 26, 27 
en 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, rechtdoende op de 
vordering van eiseres tot het bekomen 
van een uitkering na echtscheiding ten 
laste van verweerder, deze uitkering be
paalt op 13.000 frank per maand, bedrag 
gekoppeld aan het indexcijfer der con
sumptieprijzen (lees : der wedden en lo
nen), op grand dat: eiseres « bij de over
schrijving van de echtscheiding 48 jaar 
oud (is); reeds bij arrest van 2 juni 1976 
werd vastgesteld dat zij geen beroepsac
tiviteiten uitoefent en haar gezondheids
toestand dit trouwens niet toelaat; ( ... ) zij 
sindsdien geen lucratief werk verrichtte 
en, zelfs wanneer haar gezondheidstoe
stand zou verbeterd zijn, haar leeftijd 
niet toelaat nog een kans te maken op 
de arbeidsmarkt; (eiseres) ( ... ) thans zelf 
voor haar bijdrage in de ziekteverzeke
ring (dient) in te staan; (verweerder), be
roepsmilitair, ( ... ) blijkens de fiscale be
rekeningsnota betreffende zijn inkom
sten over het jaar 1984 een brutowedde 
(genoot) van 527.025 frank; de forfaitaire 
bedrijfslasten ( ... ) 56.351 frank (bedra
gen), de mutualiteitsbijdragen slechts 
1.320 frank, zodat hem nog als netto be
lastbaar inkomen 469.354 frank toekomt; 
hij ( ... ) de beperkte voordelen van zijn 
functie (geniet) (goedkope maaltijdbons, 
beroepskleding); ( ... ) (eiseres, lees: ver
weerder) terecht opwerpt dat de beper
king, voorzien door artikel 301, § 4, van 
het Burgerlijk Wetboek, van toepassing 
is; ( ... ) immers, bij vonnis van 25 oktober 
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1984 de echtscheiding ook op tegenvorde
ring van (eiseres) op grond van artikel 
229 van het Burgerlijk Wethoek werd 
toegestaan ten laste van (verweerder); 
( ... ) (eiseres) dit vonnis liet hetekenen 
aan (verweerder) en het heschikkende 
gedeelte van de haar toegestane echt
scheiding liet overschrijven in de regis
ters van de hurgerlijke stand; ( ... ), nu 
partijen gescheiden zijn op grond van ar
tikel 229 van het Burgerlijk Wethoek en 
de echtscheiding niet aan (eiseres) werd 
opgedrongen op grond van artikel 232, 
eerste lid, (eiseres) zich niet kan heroe
pen op de voordelen van artikel 307 bis 
VC;ln het Burgerlijk Wethoek; ( ... ), reke
mng houdende met de wettelijke criteria 
en de heperking, voorzien door artikel 
301, § 4, het hasishedrag van de uitke
ring na echtscheiding, die aan (eiseres) 
toekomt, dient hepaald op 13.000 frank 
per maand », 

terwijl, eerste onderdeel, het heroepen 
vonnis van 25 oktoher 1984 van de twee
de kamer van de Rechthank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen, enerzijds, de echt
scheiding toestaat tussen verweerder als 
eisende partij en eiseres als verwerende 
partij, op grond van artikel 232, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wethoek, wegens 
feitelijke scheiding van meer dan vijf 
jaar en, anderzijds, de echtscheiding toe
staat tussen eiseres als eisende partij en 
verweerder als verwerende partij, ten 
laste van verweerder, op grond van arti
kel 229 '.'an het Burgerlijk Wethoek; het 
arrest met vaststelt dat verweerder de 
echtscheiding die hem als eisende partij 
was toegestaan, op grand van artikel 232 
van het Burgerlijk Wethoek, niet heeft 
doen hetekenen aan eiseres en niet heeft 
doen overschrijven in de registers van 
de hurgerlijke stand, en evenmin vast
stelt dat verweerder, met toepassing van 
artikel 1277 van het Gerechtelijk Wet
hoek of om welke reden ook, het voor
deel van het door hem verkregen vonnis 
heeft verloren; zodat het arrest, dat op 
grond van de loutere vaststellingen dat 
eiseres het heroepen vonnis heeft doen 
hetekenen aan verweerder en het he
schikkende gedeelte van de haar toege
stane echtscheiding heeft doen heteke
nen aan de amhtenaar van de hurger
lijke stand concludeert dat « partijen 
gescheiden zijn op grond van artikel 229 
van het Burgerlijk Wethoek en de echt
scheiding derhalve niet aan (eiseres) 
werd opgedrongen op grond van artikel 
232, eerste lid », het gezag van gewijsde 
verhonden aan het heroepen vonnis mis
kent (schending van de artikelen 23, 24, 

25, 26, 2'1 en 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, artikel 307 bis van 
het Burgerlijk Wethoek de uitkeringen 
na echtscheiding krachtens de artikelen 
306 en 307 van het Burgerlijk Wethoek 
heoogt; artikel 306 van het Burgerlijk 
Wethoek impliceert dat de echtgenoot die 
de echtscheiding verkrijgt op grond van 
artikel 232 van het Burgerlijk Wethoek, 
en die geacht wordt de echtgenoot te zijn 
tegen wie de echtscheiding wordt uitge
sproken, kan veroordeeld worden tot he
taling aan de andere echtgenoot van een 
uitkering na echtscheiding, als hedoeld 
hij artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek; de artikelen 306 en 307 bis van het 
Burgerlijk Wethoek geen onderscheid 
maken naargelang de echtgenoot die de 
echtscheiding verkregen heeft op grond 
van artikel 232 van het Burgerlijk Wet
hoek en die geacht wordt de echtgenoot 
te zijn tegen wie de echtscheiding wordt 
uitgesproken, al dan niet eveneens de 
echtscheiding tegen hem uitgesproken 
krijgt op grond van hepaalde feiten; zelfs 
in geval van samenloop van echtschei
ding op grand van een feitelijke schei
ding en op grond van hepaalde feiten, 
telkens ten laste van dezelfde echtge
noot, de echtgenoot die aldus de echt
scheiding verkrijgt, zich kan heroepen 
op de hepalingen van artikel 307 bis van 
het Burgerlijk Wethoek, volgens hetwelk 
de uitkering tot levensonderhoud strekt, 
en een derde van de inkomsten van de 
schuldenaar mag te hoven gaan; zodat 
het arrest, op grand van de loutere vast
stelling dat eiseres eveneens de echt
scheiding ten laste van verweerder hekc:>
men heeft op grond van artikel 229 van 
het Burgerlijk Wethoek, niet wettig he
slist dat zij niet vermag een uitkering na 
echtscheiding met toepassing van artikel 
307 bis van het Burgerlijk Wethoek te 
vorderen, zonder tevens te heslissen dat 
verweerder het voordeel van de door 
hem verkregen echtscheiding op grond 
van artikel 232 van het Burgerlijk Wet
hoek heeft laten verloren gaan (schen
ding van de artikelen 301, 306 en 307 bis 
van het Burgerlijk Wethoek): 

Overwegende dat de uitkering tot 
levensonderhoud, bedoeld in artikel 
307 bis van het Burgerlijk Wetboek, 
een derde van de inkomsten van de 
schuldenaar mag te boven gaan, om
dat de uitkeringsgerechtigde, ver
weerder op een. vordering ingesteld 
op grond van artikel 232, eerste lid, 
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van het Burgerlijk Wetboek, tot 
echtscheiding wordt gedwongen; 

Dat de echtscheiding dit kenmerk 
verliest wanneer - nadat de bedoel
de verweerder een tegeneis tot echt
scheiding op grond van bepaalde fei
ten heeft ingesteld - de echtschei
ding is toegestaan zowel op de 
hoofdeis, op grond van artikel 232, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, als op de tegeneis, op grond 
van bepaalde feiten, en alleen die 
verweerder het vonnis, waardoor hij 
de echtscheiding op grond van be
paalde feiten heeft verkregen, heeft 
laten overschrijven in de registers 
van de burgerlijke stand, zodat de 
echtscheiding daardoor tot stand is 
gekomen; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat het vonnis van 25 okto
ber 1984 de echtscheiding ook op de 
tegenvordering van eiseres ten laste 
van verweerder heeft toegestaan, op 
grond van artikel 229 van het Bur
gerlijk Wetboek, en dat eiseres dit 
vonnis aan verweerder liet beteke
nen en het beschikkende gedeelte 
ervan liet overschrijven in de regis
ters van de burgerlijke stand; 

Overwegende dat, nu verweerder 
bij appelconclusie deed gelden dat 
hij het vonnis dat de echtscheiding 
ook op grond van artikel 232, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek toe
stand, niet liet overschrijven in de 
registers van de burgerlijke stand, 
zonder dat die aanvoering door eise
res werd betwist, het arrest impli
ciet aanneemt en niet meer expliciet 
behoefde vast te stellen dat verweer
der het voordeel van de door hem 
op grond van artikel 232, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek verkre
gen echtscheiding heeft laten verlo
ren gaan; 

Dat het arrest derhalve de door 
artikel 301, § 4, van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde beperking wettig 
in aanmerking neemt om het basis
bedrag van de aan eiseres toeko
mende uitkering na echtscheiding 
vast te stellen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Houtekier. 

Nr. 434 

1 e KAMER - 20 maart 1987 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN- BELASTING ANALOOG MET HET 
PATENT - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - DIRECTE GE
MEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - BE
SLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN EEN PROVINCIERAAD OP DE RECLAMA
TIE VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OF 
VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 
OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN 
DIRECTE PROVINCIEBELASTING ANALOOG 
MET HET PATENT - GEEN BESLISSING IN 
LAATSTE /'.ANLEG GEWEZEN - GEVOLG. 

1° Een met het patent analoge belasting 
is de belasting die de belastingplichti
ge treft wegens de uitoefening van zijn 
handel, nijverheid of bedrijf, ongeacht 
de daarbij bel1aalde winsten of baten 
(1). 

2o Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen de beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad op de 
reclamatie van een naamloze vennoot
schap of van een commanditaire ven
nootschap op aandelen tegen een aan
slag in een met het patent analoge 
provinciebelasting, nu die beslissing 
niet in Jaatste aanleg is gewezen (2). 

(1) Cass., 11 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 221), 
30 okt. 1986, A.R. nr. F 778 N, en 19 maart 
1987, A.R. nr. F 807 F (supra, nrs. 132 en 432). 

(2) Cass., 30 okt. 1986, vermeld in de noot 1· 
zie Cass., 29 maart 1972 (A.C., 1972, 727), 8 dec: 
1972 (ibid., 1973, 351), 11 dec. 1980 en 19 maart 
1987, verme!d in noot 1. 
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(Art. 4 wet 22 jan. 1849, gewijzigd bij 
de wet van 10 okt. 1967; artt. 1, 8 en 14 
wet 22 juni 1877; artt. 603, 3°, en 609, 
5°, Ger.W.) 

(WERKHUIZEN KETELS FLORIMOND N.V. 
T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1209 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 juni 1984 door 
de bestendige deputatie van de Pro
vincieraad van Oost-Vlaanderen ge
wezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, 
ambtshalve opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de beslissing niet in 
laatste aanleg is gewezen : 

Overwegende dat het reglement 
van de provincie Oost-Vlaanderen, 
waarvan de toepassing aanleiding 
heeft gegeven tot de bezwaarschrif
ten van eiseres, een directe belas
ting heft « op de gevaarlijke, onge
zonde of hinderlijke inrichtingen 
van eerste of tweede klas, die onder 
de toepassing vallen van het alge
meen reglement voor de arbeidsbe
scherming (regentsbesluit van 11 fe
bruari 1946, met latere wijzigingen) 
en die geexploiteerd worden in han
dels-, nijverheids- en landbouwbe
drijven of door diegenen die een vrij 
beroep uitoefenen »; 

Dat die directe belasting eiseres 
treft wegens de exploitatie van haar 
nijverheid, handel of bedrijf, onge
acht de daarbij behaalde winsten of 
baten, en derhalve analoog is met 
het patent; 

Overwegende dat ingevolge de ar
tikelen 603, 3°, en 609, 5°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en krachtens 
de artikelen 1 en 14 van de wet van 
22 juni 1877 de bestendige deputa
ties van de provincieraden in eerste 
aanleg uitspraak doen over de recla
maties van de belastingplichtigen te
gen een aanslag in een directe pro
vinciebelasting, analoog met het pa
tent, wanneer de belastingplichtigen 

naamlo:<:e vennootschappen of com
manditaire vennootschappen op aan
delen zijn; 

Dat hieruit volgt dat ten deze de 
bestendige deputatie niet in laatste 
aanleg uitspraak heeft gedaan; 

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

20 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Cooreman, Gent. 

Nr. 435 

3• KAMER - 23 maart 1987 

1° ARBEIDSVOORZIENING- BRUGPEN
SIOEN - ART. 2 COLLECTIEVE ARBEIDSOVER
EENKOMST VAN 8 DEC. 1983, GESLOTEN IN 
HET AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR CO
MITE VOOR DE BEDIENDEN - CONVENTIO
NEEL BRUGPENSIOEN - BEDRIJVEN GECON
FRONTEERD MET ECONOMISCHE MOEILIJK
HEDEN - BEGRIP. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - COLLECTIEVE OVEREENKOMST 
VAN 8 DEC. 1983, GESLOTEN IN HET AANVUL
LEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR 
DE BEDIENDEN CONVENTIONEEL 
BRUGPENSIOEN - BEDRIJVEN GECONFRON
TEERD MET ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN 
- BEGRIP. 

1° en 2o Uit de opzet van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten gesloten op 19 
dec. 1974 in de Nationale Arbeidsraad 
(overeenkomst nr. 17), en op 8 dec. 
1983 in het Aanvullend Nationaal Pari
tair Comite voor de Bedienden, res
pectievelijk verbindend verklaard bij 
K.B. va12 16 jan. 1975 en van 19 april 
1984, enerzijds, en uit de samenlezing 
van de Franse en Nederlandse tekst 
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van art. 2 van de tweede overeen
komst, anderzijds, blijkt dat in die be
paling de bedrijven bedoeld zijn die 
wegens economische moeilijkheden 
hun personeel moeten verminderen of 
afdanken. 

(ll\"TERNATIONAL MOTOR COMPANY N.V. 
T. FRETIN) 

ARREST ( vertaling) 

{A.R. nr. 7817) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 2 van de in het Nationaal Paritair 
Comite voor de Bedienden {A.N.P.C.B.) 
gesloten en bij koninklijk besluit van 19 
april 1984 (Belgisch Staatsblad van 29 
mei 1984, blz. 7796) verbindend verklaar
de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 
december 1983 betreffende het conven
tioneel brugpensioen f'U, voor zoveel no
dig, van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de 
in de Nationale Arbeidsraad gesloten en 
bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 
(Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975) 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974 tot invoering van een regeling 
van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers in
dien zij worden ontslagen, 

doordat het arbeidshof oordeelt dat ar
tikel 2 van de in het Aanvullend Natio
naal Paritair Comite voor de Bedienden 
gesloten en bij koninklijk besluit van 19 
april 1984 verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst van 8 de
cember 1983 betreffende het conventio
neel brugpensioen geen betrekking heeft 
op ondernemingen « die in economische 
moeilijkheden verkeren », maar wel op 
ondernemingen « die geconfronteerd 
worden met economische moeilijkhe
den », waardoor ze zich genoodzaakt zien 
een of meer personeelsleden te ontslaan, 
en, na te hebben vastgesteld << dat ten 
deze vaststaat en niet betwist wordt dat 
de afdanking (van verweerder) haar oor
zaak vindt in een herstructureringspro
gramma dat aan (eiseres) was opgelegd 
wegens rentabiliteitsproblemen met een 
van haar afdelingen waardoor ze zich ge
noodzaakt zag die afdeling te sluiten >>, 
beslist dat << de eerste rechter dus te-

recht oordeelde dat (verweerder) in aan
merking kwam voor het voordeel van 
voornoemd artikel 2 dat het recht op 
brugpensioen invoert vanaf 55 jaar >>, en, 
na het beroepen vonnis in zijn geheel te 
hebben bevestigd, het hoger beroep ver
werpt, 

terwijl artikel 1 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974 tot invoering van een regeling 
van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde. werknemers in
dien zij worden ontslagen, bepaalt dat de 
ondertekenende partijen, ten einde ge
eigende maatregelen te nemen om het 
hoofd te bieden aan toestanden van 
krappe werkgelegenheid en inzonderheid 
om de tewerkstelling van de jongere 
werknemers te bevorderen, overeengeko
men zijn een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige be
jaarde werknemers volgens de hierna 
uiteengezette modaliteiten in te voeren; 
artikel 3, a, eerste lid, van die collectieve 
arbeidsovereenkomst bepaalt dat de in 
artikel 1 bedoelde regeling geldt voor 
werknemers van 60 jaar en ouder die 
vv?rden ontslagen, behalve wegens drin
g~ ·nde redenen, in de zin van de wetge
v1ng op de arbeidsovereenkomst voor 
werklieden en bedienden, en hetzelfde 
artikel, laatste lid, bepaalt dat het eerste 
lid geen afbreuk doet aan de mogelijk
heid, op het niveau van de bedrijfstak, 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten waarbij de in artikel 1 bedoelde 
regeling zou worden uitgebreid tot de 
werkne(e)m(st)ers van 55 jaar en ouder; 
artikel 2 van de in het A.N.P.C.B. geslo
ten (en bij koninklijk besluit van 19 april 
1984 verbindend verklaarde) collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 december 
1983 betreffende het conventioneel brug
pensioen bepaalt dat voor de bedrijven 
die tijdens de duur van deze collectie
ve arbeidsovereenkomst geconfronteerd 
worden met economische moeilijkheden 
en die, derhalve, hun personeelsbestand 
moeten verminderen, hetzij in het kader 
van een herstructureringsprogramma, 
hetzij bij het doorvoeren van een of 
meer afdankingen, de leeftijdsgrens voor 
het toepassen van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 17 op 55 jaar wordt ge
bracht; de collectieve arbeidsovereen
komst van 8 december 1983, in de aanhef 
van het koninklijk besluit dat die over
eenkomst verbindend verklaart, uitdruk
kelijk verwijst naar het koninklijk be
sluit van 18 juli 1983 betreffende het 
recht van ontslagen werknemers van 55 
jaar en ouder op werkloosheidsuitkerin
gen en naar het koninklijk besluit van 1 
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februari 1984 betreffende het recht op 
werkloosheidsuitkeringen van ontslagen 
bejaarde werknemers; artikel 2, tweede 
lid, van voornoemd koninklijk besluit 
van 1 februari bepaalt wat moet worden 
verstaan onder « onderneming die in 
moeilijkheden of die in uitzonderlijk on
gunstige omstandigheden verkeert »; een 
onderneming nog niet met economische 
moeilijkheden te kampen heeft in de zin 
van artikel 2 van de collectieve arbeids
overeenkomst van 8 december 1983 wan
neer ze een afdeling moet sluiten we
gens onvoldoende rentabiliteit van die 
afdeling; wanneer, zoals eiseres in haar 
conclusie had aangevoerd, de onderne
ming in haar geheel geen financiiHe 
moeilijkheden heeft, wanneer de jaarre
keningen een niet onaanzienlijke winst 
te zien geven, en wanneer de onderne
ming bovendien zich in een met de vak
organisatie gesloten collectieve arbeids
overeenkomst verbindt tot een bijkomen
de aanwerving, er toch geen sprake kan 
zijn van een onderneming, die met eco
nomische moeilijkheden wordt gecon
fronteerd in de zin van artikel 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 8 
december 1983; het arbeidshof bijgevolg 
niet wettig op grond van de enkele vast
stelling dat een afdeling van eiseres ren
tabiliteitsproblemen kende waardoor ei
seres zich genoodzaakt had gezien die 
afdeling te sluiten, kon beslissen dat de 
brugpensioenregeling van toepassing 
was op verweerder die ten tijde van zijn 
ontslag de leeftijd van 60 jaar niet had 
bereikt (schending van de in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat de in de Natio
nale Arbeidsraad gesloten collectie
ve arbeidsovereenkomst (nr. 17) van 
19 december 1974 een regeling van 
aanvullende vergoeding invoert ten 
gunste van sommige bejaarde werk
nemers indien zij worden ontslagen; 

Overwegende dat artikel 2 van de 
in het Aanvullend Nationaal Paritair 
Comite voor de Bedienden gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 december 1983 betreffende het 
conventioneel brugpensioen, voor de 
toepassing van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17, de leef
tijdsgrens brengt op 55 jaar voor de 
ondernemingen die << geconfronteerd 
worden met economische moeilijk
heden en die, derhalve, ( ... ) een of 
meerdere afdankingen moeten door
voeren »; 

Dat, enerzijds, uit de opzet van de 
voornoemde collectieve arbeidsover
eenkomsten en, anderzijds, uit het 
onderling verband van de Franse en 
de Nederlandse tekst van dat artikel 
blijkt dat de ondernemingen worden 
bedoeld die wegens economische 
moeilijkheden personeel moeten af
danken; 

Overwegende dat het arrest die 
bepaling schendt door, op de enkele 
grond dat eiseres met economische 
moeilijkheden af te rekenen had, 
die collectieve arbeidsovereenkomst 
op haar van toepassing te verklaren 
zonder vast te stellen dat ze in eco
nomische moeilijkheden verkeerde; 

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 hieromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

23 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 436 

3' KAMER - 23 maart 1987 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ZELFSTANDIGEN - VERGOE
DINGEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- INSTELLING DIE MOET BETALEN. 

De betaling van de vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid ten voordele 
van zelfstandigen moet geschieden 
door de verzekeringsinstellingen . inza-
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ke ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
en niet door het Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen der zelfstandi
gen. (Art. 18, § a, K.B., nr. as van 27 ju
li 1967; artt. a4, 41, 5•, 76, z•, en 82 K.B. 
20 juli 1971.) 

(RLJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. VIENNE) 

(A.R. nr. 78a7) 

(GRAJOWER) 

(A.R. nr. M 422 F) 

2a maart 1987 - a· kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Bosly, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal. 

2a maart 1987 - a· kamer - Voorzit- Nr. 438 
ter en verslaggever: de h. Bosly, waarne-
mend voorzitter - Gelijkluidende con-
clusie van de h. Duchatelet, eerste advo- 2• KAMER - 24 maart 1987 
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa-
trick. 

Nr. 437 

a• KAMER - 23 maart 1987 

DIENSTPLICHT VRLJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND - BROEDER
DIENST- LID VAN HET GEZIN DAT DE HOE
DANIGHEID BEZIT VAN VERZETSLID, KRIJGS
GEVANGENE, POLITIEK GEVANGENE OF GE
DEPORTEERDE - BEGR!P. 

In de zin van art. 12, § 1, tJbis, derde lid, 
c, Dienstplichtwet, dat bepaalt dat voor 
vrijlating op morele grand de voorkeur 
wordt gegeven aan de ingeschrevenen 
wier gezin ten minste een lid telt dat 
de hoedanigheid bezit van verzetslid, 
krijgsgevangene, politiek gevangene of 
gedeporteerde, moet die hoedanigheid 
zijn aangetoond door het bezit van het 
desbetreffend statuut (1). 

Nota arrest nr. 437 : 

1° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE-
RECHTSHOF W.A.M.-VERZEKERING 
W.A.M.-WET, ART. 11, EERSTE LID - VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GE
MEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 

- W.A.M.-WET, ART. 11, EERSTE LID - VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GE
MEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL. 

ao BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDICIEEL GE
SCHIL - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VAN DAT VERDRAG - VRAAG OPGE
WORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGENDE ZAAK- VERPLICHTING VAN 
HET HOF VAN CASSATIE. 

1• en z• De regel van art. 11, eerste lid, 
W:A.M.-wet, volgens welke geen uit de 
wet of de overeenkomst van verzeke
ring voortvloeiende nietigheid, excep
tie of verval, door een verzekeraar aan 
een benadeelde kan worden tegenge
worpen, is sinds 1 juli 1976 een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof (1). 

a· Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder-(1) Voor de hoedanigheid van krijgsgevan

gene : Cass., 20 april 19"/7 (A.C., 1977, 865); 1-----------------
voor de hoedanigheid van politiek gevangene : 
Cass., 20 mei 1981, A.R. nr. M 290 F 
(ibid., 1979-80, nr. 542); voor de hoedanigheid 
van gedeporteerde : Cass., 9 juni 1976 
(ibid., 1976, 1129). 

Nota arrest nr. 438: 

(1) en (2) Zie Cass., 
(A.C., 1979-80, nr. 313); 
(ibid., 1980-81, nr. 342). 

24 
10 

jan. 
feb. 

1980 
1981 
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land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen krach
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts
hof, voor het Hoi van Cassatie is gere
zen, moet het Hoi in de regel die 
vraag aan het Benelux-Gerechtshof 
voorleggen (2). (Art. 6 Verdrag Bene
lux-Gerechtshof goedgekeurd bij de 
wet van 18 juli 1969.) 

(DE VOLKSVERZEKERING N.V. T. VAN HYFTE 
E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 559) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de eerste verweerder : 

Overwegende dat tussen eiseres, 
vrijwillig tussengekomen partij, ver
zekeraar van eerste verweerder, be
klaagde, en laatstgenoemde geen ge
ding werd gevoerd, en het arrest ten 
voordele van laatstgenoemde geen 
veroordeling ten nadele van eiseres 
uitspreekt; dat de voorziening mits
dien niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de elfde verweerder, 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, vrijwillig tussengekomen 
partij: 

Overwegende dat luidens het ver
slag van de terechtzitting van 28 ju
ni 1985 der Correctionele Rechtbank 
te Gent eiseres verklaarde << (haar) 
eis uit te breiden tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds » 
en het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt in zoverre dit de eis van 
de vrijwillig tussengekomen partij 
N.V. De Volksverzekering - eiseres 
- tegen de vrijwillig tussengeko
men partij het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds niet gegrond 
verklaart; 

(2) Zie nota 1 op vorige biz. 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, nadat eiseres vrij
willig tussengekomen was, de bur
gerlijke partijen hun eisen stelden 
tegen de beklaagde Van Hyfte en te
gen eiseres, maar dat niet blijkt dat 
eiseres enige eis tegen een andere 
partij zou gesteld hebben, zodat een 
<< uitbreiding >> van haar eis zonder 
voorwerp was; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vorderingen van de tweede, de der
de, de vierde, de vijfde, de zesde, de 
zevende, de achtste, de negende en 
de tiende verweerder tegen eiseres : 

Over de middelen gesteld als volgt : 
1. Het arrest schendt artikel 97 van de 
Grondwet, gezien het niet gemotiveerd 
is. In conclusies had eiseres voorgehou
den dat zij er niet toe gehouden was de 
schade op 23 juni 1984, veroorzaakt door 
Freddy Van Hyfte, te vergoeden en de 
redenen daartoe waren : « Het staat vast 
dat Freddy Van Hyfte zich op het ogen
blik van de feiten toch in geen normale 
toestand bevond. Hij sluit zich op in zijn 
"wagen ", vergrendelt aile deuren, start 
de motor en rijdt gewoon op een parking 
gestationeerde wagens aan. Dit is geen 
deelnemen aan het verkeer. Hetgeen 
Van Hyfte daar gedaan heeft is het werk 
van een persoon die, op dat ogenblik, 
niet meer al zijn geestesvermogens bezit. 
Alsdan toegebrachte beschadigingen die
nen door geen verzekeringsmaatschappij 
te worden vergoed ». Op dit argument -
het element geestestoestand van Van 
Hyfte - heeft het hof (van beroep) met 
geen woord geantwoord. Het arrest dient 
dan ook bij gebrek aan motivering ver
nietigd te worden. 2. Het hof (van be
roep) heeft een verkeerde toepassing ge
maakt van de wet met betrekking tot de 
vervanging van het verzekerd voertuig. 
Voor het voertuig Ranger van Van Hyfte 
bestond een verzekeringspolis die verviel 
op 31 maart 1984. In februari 1984 vroeg 
Van Hyfte een verzekeringsovereen
komst voor de wagen Volvo. Dit kontrakt 
zou ingaan op 7 februari 1984. De stuk
ken werden naar Van Hyfte gestuurd 
met vraag ze ondertekend terug te stu
ren. Van Hyfte stuurde niets terug en 
betaalde evenmin de gevraagde 49 frank. 
Gezien Van Hyfte het kontrakt (binnen-
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blad) niet terugstuurde, stuurde eiseres 
bij brief van 17 mei 1984 aangetekend 
een nieuw exemplaar, dat evenmin on
dertekend werd teruggestuurd en even
min werden de 49 frank betaald. Gezien 
de polis met betrekking tot de Ranger 
verviel op 31 maart 1984 en er dan geen 
geldige kontraktvernieuwing tot stand 
kwam, was er duidelijk geen verzekering 
voor een wagen Volvo. AI wat het hof 
(van beroep) voorhoudt met betrekking 
tot een nieuwe aanvraag en brieven van 
eiseres aan de raadslieden en aan 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, enz., is naast de kwestie zoals ook 
het feit dat het schorsen van een kon
trakt niet tegenstelbaar is aan de scha
delijders. Het probleem is : - er is een 
geldig kontrakt voor een wagen Ranger, 
met vervaldag 31 maart 1984; - voor die 
vervaldag laat de verzekeringnemer we
ten geen Ranger meer te hebben en hij 
wenst een Volvo te Iaten verzekeren; 
- eiseres gaat daarmee akkoord, stuurt 
het nodige, doch er komt niets in orde. 
In die omstandigheden is er na 31 maart 
1984 geen geldige verzekering meer, er 
is geen kontrakt meer, en er is geen 
nieuw tot stand gekomen. Dienvolgens 
was er geen verzekering op 23 juni 1984. 
Niet enkel schendt het arrest de wet van 
1 juli 1956, doch eveneens artikel 97 van 
de Grondwet gezien de argumentatie van 
eiseres zelf niet beantwoord wordt. 3. Er 
is tegenstrijdigheid in de overwegingen 
van het arrest waar enerzijds op straf
rechtelijke gebied terecht gezegd wordt 
dat er geen verzekering is en anderzijds 
op burgerlijk gebied er wei verzekering 
is. Het is het een of het ander, ofwel is 
er een verzekeringskontrakt ofwel is er 
geen. Is er een verzekeringskontrakt, 
dan is er verzekering. Is er geen verze
keringskontrakt, of werd het verzeke
ringskontrakt verbroken, dan is er geen 
verzekering. Ter zake was in de stelling 
van het hof (van beroep) de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van de eige
naar niet meer op effektieve wijze ge
dekt, doch de verzekeringsmaatschappij 
dient toch de schade te vergoeden. Er is 
dan ook tegenstrijdigheid in de motive
ring van het arrest. 4. Interpretatie van 
artikel 16 van de wet van 11 juli 1874 en 
de wet van 1 juli 1956. Eisers stelde dat 
de financiele gevolgen van dergelijke da
den niet te haren laste kunnen gelegd 
worden, wei ten laste van het W aarborg
fonds. Eiseres hield voor dat de gevolgen 
van het gewoon gebruiken van een wa
gen als wapen of als vernielingstuig niet 
ten laste van een handelsmaatschappij 
kunnen gelegd worden. Dat het niet in 

de geest van artikel 16 van de wet van 
1874 is, de gevolgen van dergelijke ter
reurdaden ten laste te leggen van een 
verzekeringsonderneming. Eiseres stelde 
dat de wet van 1956 in hoofdzaak de be
doeling had de verkeersslachtoffers te 
beveiligen tegen de financiele gevolgen 
van auto-ongevailen en niet van terreur
daden. Eiseres verwees naar het verschil 
tussen opzet en zware fout, opzet zijnde 
de houding van een verzekerde waardoor 
hij een bedrieglijke daad stelt, met de 
bedoeling schade toe te brengen, terwijl 
zware fout het bedrieglijk inzicht mist 
en eerder een schuldige nalatigheid is 
van de verzekerde, waardoor het risico 
in ernstige mate verzwaard wordt. Eise
res stelde dat de schade veroorzaakt 
door opzet uit de waarborg van de polis 
gesloten is, gezien artikel 16 van de wet 
van 1874 een bepaling van openbare orde 
uitmaakt. Eiseres hield en houdt voor 
dat het laten primeren van de bepaling 
betreffende het verhaalsrecht (artikel 
25.9 van de modelpolis) een inbreuk uit
maakt op het beginsel van openbare or
de van artikel 16 van de wet van 1874. 
Eiseres is van oordeel dat het opzet niet 
te verzekeren is en dat zij de schade niet 
dient te vergoeden. Het arrest schendt 
dan ook de voorschriften van artikel 16 
van de wet van 1874. 5. Eiseres stelde 
dat een wagen die op een parking, een 
binnenkoer van een hospitaal, letterlijk 
en aileen gebruikt wordt, niet om aan 
het verkeer deel te nemen, maar om 
schade toe te brengen, niet meer als een 
gewoon voertuig kan aangezien worden. 
Het hof (van beroep) oordeelt dat de Vol
vo 244, waarmee de beklaagde de schade 
veroorzaakte, een motorrijtuig was in de 
zin van artikel 1 van de wet van 1 juli 
1956 en dat het in het verkeer werd ge
bracht op een door de wet voorziene 
plaats. Het hof (van beroep) oordeelt dat 
er een oorzakelijk verband was tussen 
de schade en het gebruik van het voer
tuig in het verkeer. Eiseres stelt dat der
gelijk vrijwillig toebrengen van enkel zo 
veel mogelijk schade, en aileen dit, niet 
door een verzekeringsmaatschappij te 
vergoeden is; wat indien er ook nog een 
springtuig in de wagen aanwezig ware 
geweest? Van Hyfte wou niet aan ver
keer deelnemen, enkel schade toebren
gen. 6. Het hof (van beroep) legt de kos
ten van het beroep van de burgerlijke 
partijen ten laste van Van Hyfte en van 
eiseres. De beroepen van Freddy Basti
aen, Martin Van Ackere en Jan Poelaert 
waren echter zonder voorwerp. Zij had
den hun burgerlijke partijstelling niet 
uitgebreid tegen de vrijwillig tussengeko-
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men partij, het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds. Zij hadden voor de 
eerste rechter bekomen wat ze gevraagd 
hadden en vroegen overigens voor het 
hof van beroep de bevestiging van het 
eerste vonnis. Het is dan ook uitgesloten 
dat de kosten van hun beroepen ten las
te van Van Hyfte en/of van eiseres kun
nen gelegd worden : 

Wat het eerste middel betreft: 
Overwegende dat met de conside

ransen: « Het motorrijtuig Volvo 
werd " in het verkeer" (ruim op te 
vatten begrip) gebracht op een van 
de bij artikel 2 van de wet voorziene 
plaatsen ( ... ) De Volvo 244, waarme
de de beklaagde reed, heeft enkel 
het karakter van verkeersmiddel, en 
beantwoordt aan de objectieve ver
eiste gesteld bij artikel 1 van de wet 
van 1 juli 1956. Het opzet met het
welk de dader het motorrijtuig aan
wendde (namelijk om te schaden) 
en de geestestoestand van de be
stuurder (die evenwel volgens dr. 
Deberdt nog in staat was om zijn 
daden te controleren) zijn niet van 
aard om de verzekeraar van de ver
plichting tot vergoeding te ontslaan, 
nu alle ,_,ormen van burgerrechte
lijke aansprakelijkheid, inbegrepen 
intentionele daden, zware schuld, 
door de motorrijtuigenverzekering 
ondervangen worden » het arrest 
antwoordt op het verweer, zoals dit 
in het middel is weergegeven, door 
eiseres voor de appelrechters ge
voerd; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede middel betreft : 
Overwegende dat het hof van be

roep het verweer (van eiseres) be
antwoordt en zijn beslissing naar 
recht verantwoordt met de consi
deransen : « Freddy Van Hyfte 
was volgens polis nr. B130 
Nr. 14/0486.938/02 van 5 januari 
1984 tot 31 maart 1984 bij de N.V. 
De Volksverzekering verzekerd voor 
een motorrijtuig GM Ranger. In fe
bruari 1984 meldde de beklaagde de 
vervanging van het voertuig GM 
Ranger door een Volvo 244, zoals 
blijkt uit de aanvraag tot immatricu-

latie van het voertuig Volvo 244 en 
de op het aanvraagformulier ge
plaatste zegel van de verzekerings
maatschappij, handtekening en 
naam van de gemachtigde. Volgens 
artikel 25bis van het koninklijk be
sluit van 31 december 1953 wordt de 
immatriculatie van een motorrijtuig 
ondergeschikt gemaakt aan een be
vestiging door een toegelaten verze
keraar dat hij de aansprakelijkheid 
dekt waartoe het motorrijtuig aan
leiding kan geven. Die bevestiging 
geschiedt door de stempeling en de 
ondertekening van het formulier be
stemd voor de Dienst van het Weg
verkeer met het oog op de afleve
ring van de kenmerkplaat. Door de 
ondertekening en stempeling van 
het aanvraagformulier neemt de 
verzekeraar tegenover derden de 
verplichting op de slachtoffers te 
vergoeden vanaf de datum van de 
ondertekening. Dat de auto niet 
werd ingeschreven omdat op het 
aanvraagformulier door de tech
nische controle een verkeerde da
tum van schouwing werd vermeld, 
doet geen afbreuk aan de voormelde 
bevestiging van dekking van de aan
sprakelijkheid door de verzekeraar. 
Volgens artikel 33 van de modelpolis 
bleeft trouwens, na gedane medede
ling van vervanging, het bestaand 
contract van kracht, en dit onafhan
kelijk van enige ondertekening van 
een bijvoegsel door de verzekerde. 
De schorsing van de waarborg van 
het contract, ter kennis gebracht 
aan de beklaagde bij aangetekend 
schrijven van 17 mei 1984, is, vol
gens artikel 11 van de wet van 1 juli 
1956 en ingevolge het niet van 
kracht zijn van artikel 13, niet te
genstelbaar aan de slachtoffers en 
verplicht de verzekeraar verder te
genover de derden de waarborg te 
verlenen. Het is pas na het schade
geval dat de verzekeraar het con
tract heeft opgezegd »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

roep oordeelt : « Indien de verzeke-
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ringsovereenkomst tussen de be
klaagde en de N.V. De Volksverze
kering op het ogenblik van de feiten 
(23 juni 1984) wel nog bestond (zie 
verder) dekte deze, wegens de 
schorsing van de waarborg, de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de eigenaar niet meer op een ef
fectieve wijze, zodat er inbreuk 
werd gepleegd op artikel 2 van de 
wet van 1 juli 1956. Deze inbreuk 
bestaat, al kan de schorsing van de 
waarborg niet tegengeworpen wor
den aan de benadeelden die krach
tens artikel 6 van de wet van 1 · juli 
1956 een eigen recht hebben tegen 
de verzekeraar »; 

Overwegende dat er geen tegen
strijdigheid bestaat tussen, ener
zijds, het oordeel dat de beklaagde 
Van Hyfte ingevolge de voormelde 
schorsing van de waarborg het mis
drijf van de telastlegging C pleegde, 
en, anderzijds, de beslissing dat dit 
misdrijf niet wegneemt dat de 
schorsing van de waarborg, die het 
gevolg was van de handelingen van 
de beklaagde, niet aan de benadeel
den kan tegengeworpen worden, nu 
deze laatsten hun eigen recht tegen 
de verzekeraar behouden, terwijl de 
verzekeraar op Van Hyfte verhaal 
zal kunnen uitoefenen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

W at het vierde, het vijfde en het 
zesde middel betreft : 

Overwegende dat de eerste ver
weerder Freddy Van Hyfte veroor
deelt wordt onder meer ter zake dat 
hij buiten de in de artikelen 510 tot 
520 van het Strafwetboek genoemde 
gevallen, door welk middel ook en 
met het oogmerk om te schaden, rij
tuigen ( ... ) die aan een ander toebe
horen geheel of gedeeltelijk vernield 
heeft of onbruikbaar heeft gemaakt, 
namelijk tien personenwagens; dat 
dit in artikel 521 van het Strafwet
boek omschreven misdrijf bij die 
wetsbepaling strafbaar is gesteld 
met correctionele straffen; 

Dat de eerste verweerder Freddy 
Van Hyfte en eiseres veroordeeld 
worden om, ieder voor het geheel, 

de door de verweerders sub 2 tot en 
met 10 ten gevolge van dat misdrijf 
geleden schade te vergoeden; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « het opzet met hetwelk de 
dader het motorrijtq.ig aanwendde 
(namelijk om te schaden) ( ... ) niet 
van dien aard (is) dat het de verze
keraar van de verplichting tot ver
goeding zou ontslaan, nu alle vor
men van burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid, inbegrepen intentionele 
daden, zware schuld, door de motor
rijtuigenverzekering ondervangen 
worden»; 

Overwegende dat artikel 16 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874 
bepaalt dat geen verlies of schade, 
veroorzaakt door de daad of grove 
schuld van de verzekerde, ten laste 
is van de verzekeraar; 

Dat de wet met het woord 
« daad » de bedrieglijke, met het 
oogmerk te schaden verrichte daad 
bedoelt; 

Dat, wat de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen betreft, de wet van 1 juli 
1956, in artikel 11, eerste lid, bepaalt 
dat « geen uit de wet ( ... ) voorvloei
ende nietigheid, exceptie of verval 
door een verzekeraar aan een bena
deelde kan worden tegengeworpen »; 

Dat de bij artikel 11 bedoelde ex
cepties, die door de verzekeraar aan 
de benadeelde niet kunnen worden 
tegengeworpen, die excepties zijn 
welke de verzekeraar aan een be
staande verzekeringsovereenkomst 
kan ontlenen om zich van zijn ver
plichtingen tegen de verzekerde te 
bevrijden, maar niet ,die welke het 
bestaan zelve van de overeenkomst 
of de draagwijdte ervan en de dek
king van het risico tot voorwerp 
hebben; 

Dat eiseres aanvoert dat het risico 
van de aanwending van het motor
rijtuig door de verzekeringnemer 
om rijtuigen van andere weggebrui
kers opzettelijk te beschadigen, niet 
onder de door haar verleende dek
king valt; 
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Overwegende dat, luidens artikel 
1 van het Aanvullend Protocol bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, als 
gemeenschappelijke rechtsregels 
voor de toepassing van de hoofd
stukken III, IV en V van het Ver
drag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechts
hof wordt aangewezen : de bepalin
gen van die Benelux-overeenkomst, 
van de bijlage bij die overeenkomst 
en van het Protocol van onderteke
ning, voor zover, wat de bepalingen 
van de bijlage betreft, de inhoud 
daarvan is opgenomen in de wetge
ving van de Staat, waarin de vraag 
van uitleg is gerezen; 

Overwegende dat de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, de daar
bij behorende gemeenschappelijke 
bepalingen en het Protocol van on
dertekening te Luxemburg op 24 
mei 1966 werden ondertekend, door 
de wet van 19 februari 1968 werden 
goedgekeurd en op 1 juni 1976 in 
werking zijn getreden; dat het Aan
vullend Protocol te Brussel op 26 
september 1968 werd ondertekend, 
door de wet van 2 februari 1971 
werd goedgekeurd en op 1 juli 1976 
in werking is getreden; 

Overwegende dat de rechtsregel 
van artikel 11, eerste lid, van de wet 
van 1 juli 1956 sinds 1 juli 1976 een 
aan Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsre
gel is, als bedoeld bij artikel 1 van 
het Verdrag betreffende de instel
ling en het statuut van het Benelux
Gerechtshof; 

Overwegende dat een beslissing 
over de uitleg van voormeld artikel 
11, eerste lid, noodzakelijk is om uit
spraak te doen; 

Dat het Hof derhalve verplicht is 
een vraag van uitleg aan het Bene
lux-Gerechtshof voor te leggen; 

Om die redenen, schorst de uit
spraak op tot het Benelux-Gerechts
hof zich over het hierna volgend 
verzoek heeft uitgesproken; verzoekt 
het Benelux-Gerechtshof artikel 11, 
§ 1, van de gemeenschappelijke be
palingen behorende bij de Overeen
komst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen uit te leggen en meer 
bepaald nader toe te lichten of de 
aanwending van het motorrijtuig 
door de verzekeringnemer om rijtui
gen van andere weggebruikers op
zettelijk te beschadigen, al dan niet 
een exceptie oplevert die door de 
verzekeraar aan de benadeelde kan 
tegengeworpen worden; houdt de 
kosten aan. 

24 maart 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
De Roeck, Gent. 

Nr. 439 

2" KAMER - 24 maart 1987 

1° GEMEENTE - GEMEENTEVERORDENING 
- ART. 35 VAN HET ALGEMEEN POLITIERE
GLEMENT VAN DE STAD LOKEREN VAN 26 JU
NI 1978 - VERBODEN RECLAME - VOOR
WERP. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- CASSATIE 
VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE- BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ NIET OF NIET RE
GELMATIG IN CASSATIE GEKOMEN - BESLIS
SING WAARBIJ DIE PARTIJ BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
VOOR DE VEROORDELING. 

1 o Art. 35 van het algemeen politieregle
ment van de stad Lokeren van 26 juni 
1978 houdende verbod van zekere vor
men van reclame is niet toepasselijk 
op het aanb1·engen van reclamepane-
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len door publiciteitsfirma's op de ge
vels van gebouwen. 

2° Wanneer de beslissing tot veroorde
ling van de beklaagde op diens cassa
tieberoep vernietigd wordt en de bur
gerechtelijk aansprakelijke partij niet 
of althans niet regelmatig in cassatie 
is gekomen, heeft de beslissing waar
bij die partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de veroor
deling van die beklaagde, geen reden 
van bestaan meer (1). 

(DE MEY, DRUKKERIJ & PUBLICITEIT BER
NAERTS N.V. T. STAD LOKEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 771) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 juni 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

I. Op de voorziening van Willy De 
Mey: 

A. 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 35 van het alge
meen politiereglement van de stad Loke
ren van 26 juni 1978, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het vonnis van de politie
rechter te Sint-Niklaas van 7 april 1986, 
eiser veroordeelt om, in strijd met voor
noemd reglement, een reclamebord te 
hebben aangebracht op een gevel, en 
daarbij het verweer van eiser gesteund 
op de niet-toepasselijkheid van deze be
paling verwerpt op de overweging dat : 
« Het is bovendien duidelijk dat het aan
brengen van reclamepanelen door publi
citeitsfirma's op de gevels van gebouwen 
dienen aangemerkt als onder andere 
opschriften, affiches, beelden en fotogra
fische vaststellingen (lees : voorstellin
gen) in de zin van artikel 35 van het al
gemeen politiereglement der stad Loke
ren van 26 juni 1978; zodat bij vonnis a 
quo dan ook terecht de oorspronkelijke 

(1) Cass., 20 april 1983, A.R. nr. 2864 
(A.C., 1982-83, nr. 458). 

telastlegging werd geherkwalificeerd als 
zijnde inbreuk op artikel 35 van voor
zegd reglement », 

terwijl bedoeld artikel 35 van het poli
tiereglement betrekking heeft op « het 
aanbrengen, op welke wijze ook, van 
opschriften, affiches, beelden en fotogra
fische voorstellingen » en een reclame
bord noch een opschrift, noch een affi
che, noch een beeld of een fotografische 
voorstelling uitmaakt, zodat het bestre
den vonnis niet wettig vermag te beslis
sen dat een reclamebord onder de toe
passing van artikel 35 van het politiere
glement valt : 

Overwegende dat artikel 35 van 
het politiereglement van 26 juni 
1978 van de stad Lokeren bepaalt : 
« Het aanbrengen, op welke wijze 
ook, van opschriften, affiches, heel
den en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en aanplakbiljetten op 
de openbare weg en op de bomen, 
aanplantingen, aanplakborden, voor
en zijgevels, muren, omheiningen, 
pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, 
monumenten en andere, langs de 
openbare weg of in de onmiddellijke 
nabijheid ervan, mag enkel geschie
den op plaatsen schriftelijk aange
d.uid door het college van burge
meester en schepenen, na vooraf, zo 
het private eigendommen betreft, in 
het bezit te zijn gesteld van een, no
pens de aanbrenging, geschreven 
a]_{koord door de gebruiksgerechtig
de en de eigenaar »; 

Overwegende dat artikel 36 van 
dit reglement voorschrijft dat « de 
in het voorgaand artikel vermelde 
publiciteit » moet geschieden door 
een daartoe aangestelde persoon; 
dat artikel 37 zekere uitzonderingen 
op de in artikel 35 gestelde regel 
toelaat met betrekking tot openbare 
verkopingen, openbare voorstellin
gen en verkoops- of verhuringsbe

. rich ten; dat artikel 39 bepaalt : « Het 
overdekken van wettig aangebrach
te publiciteit is verboden zolang de 
datum van de gebeurtenis niet is 
verstreken of zolang deze haar be
lang niet verloren heeft. Publiciteit 
wordt geacht haar belang verloren 
te hebben van het ogenblik dat ze 
twee maanden is aangebracht of 
wanneer deze door weersomstandig-
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heden of in andere omstandigheden 
beschadigd is in de tekst of in de 
voorstelling »; dat de artikelen 40 en 
41 handelen over « verkiezingspubli
citeit »; 

Overwegende dat de tekst van ar
tikel 35 van voormeld reglement ge
lijkaardig is aan de tekst van artikel 
1 van de besluitwet van 29 decem
ber 1945 houdende verbod tot het 
aanbrengen van opschriften op de 
openbare weg; 

Overwegende dat de appelrechters 
het voorwerp van het in hoofde van 
eiser bewezen verklaarde misdrijf 
aanduiden als een door een publici
teitsfirma op een gevel van een ge
bouw aangebrachte reclamepaneel; 

Overwegende dat uit het samen 
lezen van artikel 35 van het politie
reglement van 26 juni 1978 van de 
stad Lokeren met de daaropvolgen
de artikelen 36 tot en met 39, die ai
le deel ui.tmaken van de « negende 
afdeling Propaganda » van dit regle
ment, moet besloten worden, in 
strijd met het oordeel van de appel
rechters, dat het aanbrengen van re
clamepanelen door publiciteitsfir
ma's op de gevels van gebouwen 
niet valt onder de in het kwestieuze 
artikel 35 vermelde publiciteit en al
dus niet door dit artikel wordt be
oogd; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat op de niet be
perkte voorziening van eiser de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
daaruit voortvloeiende beslissing op 
de door verweerster tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vordering; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Drukkerij & Publiciteit Bernaerts : 

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 verweerster; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende nochtans dat, inge
volge de hierna uit te spreken ver
nietiging, op de voorziening van ei
ser, van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering en 
van de beslissing op de door ver
weerster tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vordering, de beslis
sing waarbij eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor 
de ten laste van eiser gelegde kos
ten en de beslissing waarbij eiseres 
solidair met eiser tot het betalen 
van schadevergoeding aan verweer
ster wordt veroordeeld, geen be
staansreden meer hebben; 

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 verweerster in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Gent, zitting houden
de in hoger beroep. 

24 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Blontrock en F. Kenis, Brussel. 

Nr. 440 

2• KAMER - 24 maart 1987 

GRONDWET - ART. 24 - DRAAGWIJDTE. 

Behoudens het bepaalde t.a. v. de minis
ters, verleent art. 24 Gw. aan de bena-
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deelde persoon het recht de openbare 
ambtenaar wegens daden van zijn be
stuur voor de strafrechter of de bur
gerlijke rechter te brengen mits de ge
wone procedure- en bevoegdheidsrege
len daarbij worden nageleefd; het 
brengt geen aparte en afwijkende be
voegdheidsregelen tot stand (1). 

(GROOTAERT T. BARBE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1124) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, ... 
A. Wat betreft de ontvankelijkheid van 

de vervolgingen die gevoerd worden in 
toepassing van de uitzondering die arti
kel 24 van de Grondwet instelt [ overtre
ding van de wet door verwarring tussen 
het Wetboek van Strafvordering (een ge
wone wet) en de uitzondering erop die 
artikel 24 van de Grondwet erop instelt]; 
het arrest bevestigt dienaangaande het 
vonnis a quo, d.i. dat op grond van het 
Wetboek van Strafvordering (sic) « de 
vordering lastens Barbe Renatus, inge
steld bij rechtstreekse dagvaarding bete
kend op 3 januari 1980 (nota : d.i. in toe
passing van de uitzondering die artikel 
24 van de Grondwet instelt) niet ontvan
kelijk is » (zesde blad van het vonnis a 
quo); het arrest onderscheidt niet de ver
volgingen gevoerd in toepassing van de 
gewone wet (het Wetboek van Strafvor
dering) en de vervolgingen gevoerd in 
toepassing van de uitzondering erop die 
de Grondwet, door haar artikel 24, erop 
instelt; het vermeldt zelfs niet dit artikel 
als reden van de genomen beslissing; uit
spraak doende op vervolgingen ingesteld 
in toepassing van de Grondwet (artikel 
24) beslist het uitsluitend in toepassing 
van het W etboek van Strafvordering : 
« gezien de wetsbepalingen in het bestre
den vonnis aangehaald ... » (laatste blad
zijde van het arrest); erdoor neemt het 

(1) Zie Raad van State, 8 juli 1982, Zoete, 
nr. 22.446; THONISSEN, La constitution beige an
notee, biz. 102; VAUTHIER, Pl'ecis de dmit admi
nistratif, biz. 518; ERRERA, Tl'aite de dmit pu
blic, biz. 262. 

van het vonnis a quo over : « om deze be
weegredenen, (het hof) bij toepassing 
van de wettelijke beschikkingen ... name-
lijk, de artikels ... van het Wetboek van 
Strafvordering ... >>; erdoor ontkent het 
arrest dat de Grondwet, door haar arti
kel 24, een uitzondering instelt op de 
gewone wet (op het Wetboek van Straf
vordering), die de gewone wet niet kan 

. beletten toegepast te worden (niet kan 
opheffen); - de uitzondering die de 
Grondwet (door haar artikel 24) instelt 
op de gewone wet (het Wetboek van 
Strafvordering) bestaat erin aan de 
slachtoffers van daden van willekeur die 
openbare ambtenaren verrichten door 
misbruik te maken van het openbaar ge
zag (d.i. in strijd met het tweede lid van 
artikel 25 van de Grondwet) de sui gene
ris bevoegdheid toe te kennis deswege 
de schuldige ambtenaren te vervolgen 
zonder voorafgaand verlof; - deze woor
den « geen voorafgaand verlof is nodig • 
zijn algemeen; de wet (de Grondwet) be
perkt de betekenis ervan niet, inzonder
heid niet tot het voorafgaande verlof van 
personen of instellingen die de uitvoe
rende macht (de uitvoerende bevoegd
heid) uitoefenen; ze betekenen derhalve 
dat ook geen voorafgaand verlof nodig is 
van personen of instellingen die de rech
terlijke macht (die de rechterlijke be
voegdheid) uitoefenen; dat, zelfs als zij 
beslissen dat er volgens hen geen reden 
is een openbaar ambtenaar te vervolgen, 
de slachtoffers van de schuldige ambte
naar toch bevoegd zijn hem te vervolgen, 
in toepassing van de Grondwet (haar ar
tikel 24); de onbeperkte betekenis van 
die woorden is aan de genoemde slacht
offers die sui generis uitzonderlijk 
grondwettelijke bevoegdheid toe te ken
nen openbare ambtenaren te vervolgen, 
vooral ingeval personen of instellingen 
die de uitvoerende of rechterlijke be
voegdheid (« macht >>) uitoefenen, nala
ten ze te vervolgen of te beslissen ze 
niet te vervolgen (vooral ingeval, zoals in 
casu, een raadkamer of een kamer van 
inbeschuldigingstelling beslist heeft ze 
buiten vervolging te stellen); deze grond
wettelijke bepaling heeft voor specifiek 
voorwerp de nalatigheid of de onwil van 
de personen en instellingen die de uit
voerende bevoegdheid (« macht >>) en de 
rechterlijke bevoegdheid ( « macht ") uit
oefenen tegen te gaan; dienaangaande is 
het zonder het minste belang of hun be
slissing niet te vervolgen kracht van ge
wijsde heeft of niet heeft; artikel 24 van 
de Grondwet van de Belgische Staat is 
derhalve van toepassing buiten en boven 
de gewone wet, het Wetboek van Straf-
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vordering, als uitzondering erop; in te
genstelling met hetgeen het arrest fou
tief aanhoudt, betwist eiser niet de 
grondwettigheid van het Strafwetboek 
(hij houdt alleen aan dat het niets te rna
ken heeft met artikel 24 van de Grond
wet; dat het enkel de toepassing van arti
kel 7 van de Grondwet regelt; dat het 
niet de toepassing van artikel 24 van de 
Grondwet regelt}; de foutieve bedenking 
van het arrest bewijst dat de raadsheren 
die het uitgesproken hebben deze berner
king van eiser niet begrepen hebben; ei
ser houdt in dat verband aan dat een ge
wone wet (in casu het Wetboek van 
Strafvordering) niet de toepassing van 
een bepaling van de Grondwet (in casu, 
van haar artikel 24) kan en mag beletten 
(m.a.w. geen bepaling van de Grondwet 
kan en mag opheffen) niet uitdrukkelijk 
en nog minder stilzwijgend, zoals het ar
rest dit beweert; m.a.w., niet de toepas
sing kan beletten van de bepaling « geen 
verlof is nodig om vervolgingen in te 
stellen tegen openbare ambtenaren we
gens dadc"1 van hun bestuur »; die bepa
ling van de Grondwet (artikel 24) is 
« self executing >>; de toepassing ervan 
vereist niet dat een wet de toepassing er
van toelaat (« regelt »); de sui generis be
voegdheid ontkennen die de Grondwet 
toekent door haar artikel 24, zoals het 
arrest doet : 1 o is aan artikel 24 van de 
Grondwet de enige betekenis ontnemen 
die het heeft (aan de slachtoffers van elk 
misbruik dat openbare ambtenaren rna
ken van het openbaar gezag, een « sui 
generis , bevoegdheid toekennen die de 
gewone wet (het Wetboek van Strafvor
dering) hen niet toekent, 2o is beslissen 
dat een gewone wet (in casu het Wet
hoek van Strafvordering) stilzwijgend de 
toepassing kan beletten van een bepa
ling van de Grondwet (ze m.a.w. stilzwij
gend kan opheffen); de Grondwet be
perkt ook niet de bevoegdheid die het 
toekent « om vervolgingen in te stellen "• 
inzonderheid beperkt ze die bevoegdheid 
sui generis niet tot de uitoefening van de 
burgerlijke vordering; door die bepaling 
kent de Grondwet van de Belgische 
Staat derhalve zowel de bevoegheid toe 
de toepassing van de Strafwet te vorde
ren als de bevoegdheid de toepassing 
van de burgerlijke wet te vorderen; aan 
de onderwerpelijke slachtoffers de be
voegdheid toekennen, tegen de wil in 
van om het even wie, de toepassing van 
een straf te vorderen is het enige voor
werp van deze bepaling van de Grand
wet (haar artikel 24); het is de enige zin 
die dit artikel heeft; inderdaad, om de 
burgerlijke veroordeling te vorderen, 

hebben de onderwerpelijke slachtoffers 
helemaal dit artikel 24 van de Grondwet 
niet nodig; zij zijn immers bevoegd van 
de openbare ambtenaren, zowel als van 
om het even wie, zonder voorafgaand 
verlof van wie of welke instelling ook 
(raadkamer, kamer van inbeschuldiging
stelling}, de burgerlijke veroordeling te 
vorderen; - ingeval vervolgingen ge
voerd worden in toepassing van artikel 
24 van de Grondwet is de rechstreeks da
gende partij derhalve niet enkel « bur
gerlijke partij » in de zin van het Wet
hoek van Strafvordering, d.i. enkel be
voegd haar burgerlijke belangen te be
hartigen; tevens is ze bevoegd de toepas
sing van de Strafwet te vorderen; 

B. W at betreft de uitspraak ten gronde 
(dater geen aanleiding tot vervolging is}, 
- door al de beschikkingen te bevesti
gen (bladzijde 4) doet het arrest uit
spraak ten gronde, « dat er geen aanlei
ding tot vervolging is , (bevestiging door 
het arrest van het beroepen vonnis dat 
door verwijzing de beslissing overneemt 
van het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling d.d. 13 november 1985 
en van de beschikking van de raadka
mer d.d. 28 februari 1985}; - het arrest 
doet die uitspraak ten gronde in overtre
ding met de wet, namelijk zonder ver
weerder gehoord te hebben ten gronde 
en zonder eiser de mogelijkheid gegeven 
te hebben ten gronde te pleiten (bij het 
begin van de zitting heeft het hof inder
daad beslist) : 1 o dat aileen gepleit mocht 
worden over de ontvankelijkheid van de 
vervolgingen; 2° dat het deswege de 
rechtstreeks vervolgde toeliet niet aan
wezig te zijn in persoon; dat het zijn ad
vocaat toeliet te pleiten in zijn afwezig
heid over de ontvankelijkheid van de 
vervolgingen (het arrest bewijst dit): 
« rechtstreeks gedaagde, vertegenwoor
digd door mr. Nelissen Grade Jean-Ma
rie, advocaat der balie van Brussel ... » 
(bladzijde 2 van het arrest); dat hij wei 
aanwezig moest zijn ingeval het hof be
slist de zaak ten gronde te behandelen; 
- niettegenstaande de afwezigheid van 
de rechtstreekse gedaagde en het feit 
dat geen enkele partij ten gronde de ge
legenheid heeft gekregen heeft ten gron
de te pleiten, doet het hof uitspraak ten 
gronde! - dit is in strijd met de wet; het 
arrest mocht wettelijk aileen uitspraak 
doen over de ontvankelijkheid van de 
vervolgingen, niet ten gronde; - wegens 
de bestendige verwarring tussen de 
Grondwet (haar artikel 24} en de gewone 
wet (het W etboek van Strafvordering) is 
er nog geen regelmatige uitspraak ge
daan ten gronde over de betwisting 
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(daad van willekeur die de onafhanke
lijkheid van elke rechter individueel te
genover de griffiers schendt; schending 
van het geheim van de beraadslagingen, 
schending van het beroepsgeheim van de 
griffiers) : 

Overwegende dat artikel 75 van 
de Grondwet va·n het jaar VIII de 
vervolging van de openbare ambte
naren wegens daden van hun be
stuur afhankelijk maakte van een 
voorafgaand verlof, te verlenen door 
de Raad van State; dat het konink
lijk besluit van 5 oktober 1822 een 
procedure mogelijk maakte waarbij, 
in de gevallen in dat besluit be
paald, het Staatshoofd kon beslissen 
of dergelijke vervolgingen al dan 
niet voor de rechtbanken en hoven 
ter berechting mochten worden 
voorgelegd; 

Overwegende dat de grondwetge
ver van 1831 met artikel 24 van de 
Grondwet beoogde te voorkomen dat 
dergelijk voorrecht van de adminis
tratieve overheid zou worden her
steld; 

Overwegende dat voornoemde be
paling de benadeelde persoon het 
recht verleent, behoudens wat ten 
opzichte van de ministers is be
paald, de openbare ambtenaar we
gens daden van zijn bestuur volgens 
de gewone procedure- en bevoegd
heidsregelen voor de strafrechter of 
de burgerlijke rechter te brengen; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 24 geen aparte en afwijkende 
bevoegdheidsregelen tot stand 
brengt; dat hij die zegt benadeeld te 
zijn door daden gesteld door een 
openbaar ambtenaar wegens daden 
van diens bestuur, in tegenstrijd 
met wat eiser voorhoudt, niet be
schikt over een rechtstreeks recht 
om tegen die ambtenaar de strafvor
dering uit te oefenen of een proce
dure te voeren die de regelen van de 
bevoegdheid in strafzaken te buiten 
gaat; 

Overwegende dat luidens artikel 5 
van de voorafgaande titel van het 
W etboek van Strafvordering de af
stand van de burgerlijke rechtsvor-

dering de uitoefening van de straf
vordering niet belet; 

Overwegende dat, wanneer het 
onderzoeksgerecht bij de afsluiting 
van het gerechtelijk strafonderzoek 
heeft beslist dat er geen aanleiding 
is om wegens een bepaald misdrijf 
tegen wie ook vervolgingen in te 

, stellen, de benadeelde niet meer 
vermag, op grond van hetzelfde feit, 
door een rechtstreekse dagvaarding 
voor het vonnisgerecht een rechts
vordering tot herstel van de schade 
bij het strafgerecht in te stellen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : « dat het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling te Brus
sel van 13 november 1985, de be
schikking bevestigende van de raad
kamer te Brussel van 28 februari 
1985 houdende buitenvervolgingstel
ling van (verweerder), in kracht van 
gewijsde is getreden; dat zulks door 
(eiser) niet wordt betwist, in welk 
geval alleen het openbaar ministerie 
een hervatting van vervolgingen 
kan aanhangig maken; dat (eiser) 
evenmin stelt dat het nieuwe feiten, 
nieuwe bezwaren of gegevens zou 
betreffen; ( ... ) nu vaststaat dat ver
meld arrest in kracht van gewijsde 
is getreden, de buitenvervolgingstel
ling definitief is geworden zodat 
voor dezelfde feiten, zonder nieuwe 
bezwaren of gegevens, geen nieuwe 
vervolgingen meer kunnen inge
spannen worden; dat de eerste rech
ter derhalve de rechtstreekse dag
vaarding terecht onontvankelijk ver
klaarde »; 

Overwegende dat het hof van be
roep niet over de grond heeft beslist 
en geen debat over de grond diende 
toe te laten, nu het eisers verhaal 
tegen de beslissing van de correctio
nele rechtbank, die eisers dagvaar
ding niet ontvankelijk verklaarde, 
bevestigt; 

Overwegende dat het hof van be
roep, met de in het middel weerge
geven redengeving, eisers verweer 
beantwoordt en zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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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, zonder acht te 
slaan op de memorie en op het stuk 
dragende het opschrift « De straf
rechtelijke vervolging door recht
streekse dagvaarding », in zoverre 
dit laatste als memorie bedoeld is, 
die respectievelijk op 6 januari 1987 
en 24 februari 1987 namens eiser 
werden neergelegd ter griffie van 
het Hof zonder de tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof; verwerpt 
de voorzieJJ.ing; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

24 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade, voor de verwerende partij. 

Nr. 441 

2• KAMER - 24 maart 1987 

1° MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN) - DECREET VAN 
DE CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE 
CULTUURGEMEENSCHAP VAN 3 MAART 1976 
TOT BESCHERMING VAN MONUMENTEN EN 
STADS- EN DORPSGEZICHTEN - UITVOERING 
VAN WERKEN ZONDER MACHTIGING - BEVEL 
HET GOED IN ZIJN VROEGERE TOESTAND TE
RUG TE BRENGEN- VOORWAARDE -ART. 15. 

2° PROVINCIE - PROVINCIEWET - BE
STENDIGE DEPUTATIE - BEVOEGDHEID WAN
NEER DE PROVINCIERAAD NIET VERGADERT 
- ART. 107 PROVINCIEWET - DRAAGWIJDTE. 

3° BESTENDIGE DEPUTATIE - BE
VOEGDHEID W ANNEER DE PROVINCIERAAD 

NIET VERGADERT - ART. 107 PROVINC!EWET 
- DRAAGWIJDTE. 

4° GRONDWET - ART. 107 - TOETSING 
VAN DE WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN 
VERORDENINGEN DOOR HOVEN EN RECHT
HANKEN - GEMEENTERAADSBESLISSING. 

5° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - RECHTSVORDERING TOT VERGOE
DING VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - KEUZE VAN DE BENA
DEELDE PARTIJ TUSSEN HET BURGERLIJK EN 
HET STRAFGERECHT - DRAAGWIJDTE. 

1 o Het terugbrengen van het goed in zijn 
vroegere toestand krachtens art. 15 
van het decreet van 3 maart 1976 van 
de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsge
zichten kan door de rechter slechts 
worden bevolen wanneer die maatre
gel nog noodzakelijk is om de gevol
gen van het misdrijf te doen verdwij
nen, rekening ermee houdende dat de 
machtigingen van de overheid onder
tussen kunnen gewijzigd zijn (1). 

2° en 3° De beslissing die door een be
stendige deputatie werd genomen op 
grond van art. 107 Provinciewet, voor
dat dit artikel bij de wet van 6 jan. 
1984 werd opgeheven, was niet onder
worpen aan de goedkeuring of de be
krachtiging van de provincieraad,· de 
beslissing diende aan de provincieraad 
te worden medegedeeld op diens eerst
volgende vergadering, maar de ont
stentenis van kennisgeving had, op 
zichzelf, niet de nietigheid van de be
slissing van de bestendige deputatie 
tot gevolg (2). 

4° Art. 107 Gw. wordt geschonden door 
de strafrechter die de bij wijze van ex
ceptie aangevoerde onwettigheid van 
een gemeenteraadsbeslissing weigert 
te onderzoeken op grond dat hij daar
toe niet bevoegd is (3). 

5° Art. 4 wet 17 april 1878 dat aan de 
door een misdrijf benadeelde partij de 

(1) Wat betreft de artt. 64 en 65 Wet Ruimte
!ijke Ordening en Stedebouw : zie Cass., 27 
mei 1986, A.R. nr. 93 (A.C., 1985-86, nr. 595). 

(2) Raad van State, 7 feb. 1956, nr. 4933, 
Meulepas. 

(3) Zie Cass., 5 maart 1985, A.R. nr. 8959 
(A.C., 1984-85, nr. 403). 
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keuze laat de rechtsvordering tot ver
goeding van de door haar geleden 
schade te vervolgen, hetzij voor het 
burgerlijk gerecht hetzij terzelfder tijd 
als de strafvordering voor het strafge
recht, impliceert dat die partij de 
rechtsvordering tot vergoeding van de
zelfde schade niet tegelijkertijd voor 
beide gerechten mag brengen (4). 

(VAN HOE T. DECLOEDT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9832) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. ... 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij : 

A. Het terugbrengen van het goed 
in zijn vroegere toestanl l werd bevo
len: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 107 van 
de Grondwet, 20 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen en 15 van het decreet van 3 
maart 1976 van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap tot be
scherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, en uit de miskenning 
van het grondwettelijk beginsel van de 
scheiding der machten, 

doordat het arrest, na eiser veroor
deeld te hebben op grond van de artike
len 11, § 4, en 13.2 van voormeld decreet, 
verder op grond van artikel 15 van ge
zegd decreet beveelt dat eiser de gerang
schikte molen op zijn kosten dient terug 
te brengen in zijn vroegere toestand te 
Zuienkerke, het middel verwerpt waar
door eiser liet gelden dat, bij besluit van 
de Vlaamse Executieve van 15 december 
1982, hij machtiging had ontvangen om 

· de molen te Zuienkerke te ontmantelen 
en hem naar Kruishoutem te verplaatsen 
en daar weder op te bouwen, hetgeen hij 
dan ook had gedaan - en zijn beslissing 
heeft laten stoelen op de beschouwing 
dat het herstel van de molen zich « voor
alsnog » opdrong gezien er verhaal was· 

(4) Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 559). 

ingediend tegen gezegd besluit van 15 
december 1982, en dat, indien inmiddels 
definitieve regularisatie zou komen, het 
initiatief tot herstel bij dezelfde minister 
hoorde die de verplaatsing eventueel kon 
toelaten, 

terwijl, enerzijds, het door artikel 15 
van voormeld decreet bedoeld herstel 
niet meer kon bevolen worden nadat de 
ontmanteling en de verplaatsing van de 
molen toegelaten werd door voormeld be
sluit van 15 december 1982 van de 
Vlaamse Executieve en, anderzijds, arti
kel 107 van de Grondwet en het grond
wettelijk beginsel van de scheiding der 
machten zich ertegen verzetten dat de 
rechter, zonder enige onwettelijkheid te 
constateren waarmede gezegd besluit be
hept zou zijn, doch louter wegens het 
feit dat dit besluit het voorwerp was van 
een verhaal, zou weigeren de bindende 
kracht te eerbiedigen welke artikel 20 
van voormelde bijzondere wet aan de be
sluiten van de Vlaamse Executieve toe
kent, of de bindende kracht van gezegd 
besluit zou schorsen : 

OvP.rwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt in zoverre 
dit « beveelt, overeenkomstig artikel 
15 van het decreet van 3 maart 1976 
dat (eiser) de gerangschikte molen 
dient terug te brengen op zijn kos
ten in (zijn) vroegere toestand, dit 
binnen een termijn van zes maan
den vanaf datum van huidig vonnis, 
op straffe van verbeurte van een 
dwangsom van vijfhonderd frank 
per dag vertraging na verloop van 
deze termijn; zegt dat de minister of 
zijn gemachtigde bij het verstrijh.en 
van bovenvermelde termijn de wer
ke;n op kosten van de eigenaar kan 
laten uitvoeren »; 

Overwegende dat eiser voor de 
appelrechters concludeerde dat hij 
bij besluit van de Vlaamse Executie
ve van 15 december 1982 « ander
maal en definitief werd gemachtigd 
om de molen te ontmantelen, wat 
minstens moet beschouwd worden 
als een regularisati~machtiging, die 
herstel uitsluit »; 

Overwegende dat de appelrechters 
beslissen : « Het herstel van de 
plaats dringt zich vooralsnog op ge
zien door (eiser) niet wordt ontkend 
dat er verhaal is tegen het besluit 
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van 15 december 1982 en het herstel 
moet gebeuren op de vroegere 
standplaats en indien er inmiddels 
definitieve regularisatie zou komen 
overeenkomstig artikel 15 van het 
decreet van 3 maart 1976, het ini
tiatief tot herstel hoort bij dezelfde 
minister, welke de verplaatsing 
eventueel kan toelaten »; 

Overwegende dat het terugbren
gen van het goed in zijn vroegere 
toestand slechts kan worden bevo
len om de gevolgen van het misdrijf 
te doen verdwijnen; dat het ten uit
voer leggen van die maatregel niet 
mag leiden tot het scheppen van 
een nieuwe wederrechtelijke toe
stand door het verrichten van wer
ken die strijdig zijn met de voor
schriften van de door eiser ingeroe
pen machtiging; dat hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan door de om
standigheid dat tegen de beslissing 
die dergelijke machtiging inhoudt 
nog rechtsmiddelen openstaan of 
een annulatieberoep werd ingesteld; 

Overwegende dat het arrest arti
kel 15 van het decreet van 3 maart 
1976 schendt door, op grand van de 
vermeldingen die het bevat, te beve
len dat het goed in zijn vroegere 
toestand zal worden teruggebracht; 

Dat het middel gegrond is; 

B. De burgerlijke partijstelling 
van verweerster sub 2, tegen eiser, 
beklaagde, ontvankelijk wordt ver
klaard: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 107 van 
de Grondwet, 107 van de Provinciewet, 
780 en 870 van bet Gerechtelijk Wetboek, 
en uit de miskenning van bet algemeen 
rechtsbeginsel luidens hetwelk de rech
ter geen andere feiten mag weerhouden 
dan die welke regelmatig door de partij
en worden bewezen en niet mag steunen 
op de persoonlijke kennis die hij van be
paalde feiten kan hebben, 

doordat het arrest de burgerlijke vor
dering, door de provincie West-Vlaande
ren tegen eiser gericht, ontvankelijk ver
klaart - en, na niet ontkend en zelfs 
impliciet aanvaard te hebben dat, zoals 
eiser preciseerde, hij op 8 maart 1983 ten 
verzoeke van het openbaar ministerie 
werd gedagvaard om te verschijnen ter 

zitting "an 25 april 1983 van de correctio
nele rechtbank, dat op 10 maart 1983 de 
provincie kennis kreeg van deze dag
vaarding, dat op 14 maart 1983 de gou
verneur de provincieraad bijeenriep in 
buitengewone zitting gesteld op 24 maart 
1983 zonder dat de burgerlijke partijstel
ling van de provincie tegen eiser op de 
dagorde van die zitting werd gesteld, dat 
op 17 maart 1983 de bestendige deputatie 
een raadsman machtigde om zich na
mens de provincie burgerlijke partij te
gen eiser te stellen, en dat de bestendige 
deputatie naliet op 24 maart 1983 de 
door haar getroffen beslissing aan de 
raad kenbaar te maken - het verweer 
van eiser heeft verworpen waarbij hij 
liet gelden dat de beslissing van de be
stendige deputatie genomen werd met 
miskenning van de voorschriften van het 
toen geldend artikel 107 van de Provin
ciewet, ten eerste omdat dit beslissing 
niet genomen werd op een ogenblik 
waar de raad niet was vergaderd, en ten 
tweede omdat die beslissing bij de eerste 
vergadering van de raad aan deze niet 
werd medegedeeld, 

en doordat het arrest zijn beslissing 
laat stoelen op de beschouwing, ener
zijds, dat het op 14 maart 1983 adminis
tratief onmogelijk was de nodige schik
kingen te treffen om het onderwerp op 
de dagorde van de buitengewone zitting 
van de raad van 24 maart 1983 te plaat
sen, en anderzijds, dat het niet geven 
van kennis van de beslissing van de be
stendige deputatie tijdens de zitting van 
de raad van 24 maart 1983 geen nietig
heid van die beslissing medebracht, 

terwijl, eerste onderdeel, de summiere 
beschouwing dat het administratief on
mogelijk was op 14 maart 1983 het on
derwerp op de dagorde van de buitenge
wone zitting van de raad van 24 maart 
1983 te plaatsen, zonder enige verdere 
rechtvaardiging of precisering, het onmo
gelijk maakt te weten of de rechters, om 
die beweerde administratieve onmoge
lijkheid te weerhouden, in strijd met ar
tikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
en het hoger aangehaald algemeen 
rechtsbeginsel, hun beslissing laten stoe
len op hun persoonlijke kennis van fei
ten, dan wei op regelmatig door de par
tijen bewezen gegevens, en daarenboven 
geen antwoord inhoudt op het verweer 
waardoor eiser liet gelden dat reed op 10 
maart 1983 de provincie kennis had van 
de tegen eiser uitgebrachte dagvaarding 
- waaruit volgt dat de motivering van 
het bestreden arrest niet voldoet aan wat 
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door de artikeln 97 van de Grondwet en 
780 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
vereist; 

tweede onderdeel, het niet naleven van 
artikel 107 van de Provinciewet, name
lijk het niet dadelijk mededelen aan de 
raad van de dringende beslissing welke 
de bestendige deputatie had genomen in 
een zaak die normaal tot de bevoegdheid 
van de raad behoorde, als gevolg heeft 
gehad dat de kwestieuze beslissing ont
trokken werd aan de door de wetgever 
gewilde controle door de raad, zodat die 
beslissing van de bestendige deputatie 
behept was met een onwettelijkheid, 
waardoor overeenkomstig artikel 107 van 
de Grondwet de rechter verplicht was te 
weigeren gevolg aan die beslissing te ge
ven en derhalve de vordering van de pro
vlncie onontvankelijk te verklaren : 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het hof van be
roep onder meer overweegt wat 
volgt: « Wat de onontvankelijkheid 
van de vordering van de provincie 
West-Vlaanderen betreft: In casu 
was er hoogdringendheid. Sedert de 
wet van 6 januari 1984 werd de mo
gelijkheid van vergaderingen van de 
provincie grondig herzien. Op het 
ogenblik dat de bestendige deputatie 
van 17 maart 1983 schikkingen nam 
om de belangen van de provincie 
West-Vlaanderen te waarborgen was 
de mogelijkheid tot bijeenroeping 
van de provincieraad zeer beperkt. 
Ongetwijfeld moet iedereen, ook een 
provincie, welke als administratie 
zeker trager fungeert dan een priva
te persoon, dadelijk, wanneer zij 
kennis krijgt dater een geding han
gende is, waar eventueel haar be
trokkenheid ter sprake komt, de no
dige schikkingen kunnen treffen 
met het oog op de verdediging van 
haar belangen. Niemand kan boven
dien voorzien hoe snel of traag een 
procedure zal verlopen. Anderzijds 
was de voor 24 maart 1983 bijeenge
roepen zitting een buitengewone zit
tijd van de provincieraad welke 
overeenkomstig het op dat ogenblik 
vigerende artikel 46 van de (Provin
ciewet) door de Koning of de gou
verneur bijeengeroepen werd. Wel
nu, de bijeenroeping van 14 maart 

1983 moest de onderwerpen en de 
volgorde van behandeling ervan be
vatten en slechts die onderwerpen 
konden behandeld worden. Adminis
tratief was het onmogelijk om tus
sen de datum van dagvaarding in en 
14 maart 1983 de nodige schikkin
gen te treffen om het onderwerp op 
de dagorde te plaatsen. Anderzijds 
was, gezien haar formulering, de in
gestelde vordering zeker conservato
ir. Het niet geven van kennis tij
dens de vergadering van de provin
cieraad waar dit punt niet op de 
agenda stand, brengt geen nietig
heid van de beslissing mee. Derhal
ve is de exceptie zonder grand »; 

Overwegende dat, krachtens het 
destijds geldende artikel 107 van de 
Provinciewet, wanneer de provincie
raad niet vergaderd was, de besten
dige deputatie bij hoogdringendheid 
uitspraak mocht doen in de aangele
genheden die tot de bevoegdheid 
van de provincieraad behoorden in 
alle gevallen waarin die beslissing 
geen uitstel duldde; 

Overwegende dat de op grand van 
artikel 107 van de Provinciewet ge
nomen beslissing weliswaar aan de 
provincieraad moest worden mede
gedeeld op deze eerstvolgende ver
gadering, doch door de raad noch 
goedgekeurd noch bekrachtigd 
moest worden; dat de ontstentenis 
van kennisgeving, op zichzelf, niet 
de nietigheid van de beslissing der 
bestendige deputatie tot gevolg had; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing laten steunen, niet op 
hun persoonlijke kennis, maar op de 
elementen van de procedure, op de 
wetgeving die van kracht was op 
het ogenblik dat de bestendige depu
tatie haar beslissing nam, op alge
rneen gekende gegevens nopens de 
werking van de adrninistratie en op 
de onder rneer voor de provincie 
West-Vlaanderen neergelegde con
clusie waarin gesteld werd dat 
« wanneer de bestendige deputatie 
op 17 rnaart 1983 besliste orntrent de 
burgerlijke partijstelling, de buiten
gewone vergadering van 24 rnaart 
1983 van de provincieraad reeds eer-
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der was voorbereid en de agenda er
van reeds was samengesteld (zie : de 
uitnodiging tot de provincieraad da
teert van 14 maart 1983} »; 

Overwegende dat het hof van be
roep met de hiervoren weergegeven 
redengeving eisers verweer beant
woordt en zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

C. De burgerlijke-partijstelling 
van verweerster sub 3 tegen eiser, 
beklaagde, ontvankelijk wordt ver
klaard: 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 107 van 
de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 68 van de Gemeentewet, 

doordat het arrest de vordering door 
de gemeente Zuienkerke tegen eiser ge
richt ontvankelijk verklaart en het ver
weer van eiser verwerpt waarbij hij liet 
gelden, ten eerste, dat de op 20 april 
1983 door de gemeenteraad te Zuienker
ke gegeven machtiging aan een raads
man, om zich namens de gemeente bur
gerlijke partij tegen eiser te stellen, 
genomen werd met miskenning van de 
bepaling van artikel 68 van de Gemeen
tewet, luidens hetwelk het aan een lid 
van de gemeenteraad verboden is aanwe
zig te zijn bij een beraadslaging over za
ken waarbij hij rechtstreeks belang 
heeft, gezien de beer V.L., rechtstreeks 
dagende partij in onderhavige zaak, aan 
de beraadslaging en beslissing van 20 
april 1983 deel had genomen, en, ten 
tweede, dat gezegde beslissing werd ge
nomen onder voorbehoud dat de kosten 
ten laste van bet provinciebestuur zou
den vallen, hetgeen een voorwaarde uit
maakt welke niet strookt met de bepalin
gen van het Wetboek van Strafvordering 
met betrekking tot de veroordeling tot de 
kosten, en derhalve van aard is te doen 
besluiten dat, indien de gemeenteraad 
hiervan bewust ware geweest, hij de 
kwestieuze machtiging niet zou hebben 
gegeven, 

en doordat bet arrest zijn beslissing 
laat stoelen op de beschouwingen van de 
eerste rechter, namelijk dat de Gemeen
tewet geen enkele sanctie voorziet inge
val het verbod van gezegd artikel 68 
wordt overtreden, en dat de rechter niet 
bevoegd was om bet al dan niet wettelijk 
karakter van de door de gemeenteraad 

van Zuienkerke genomen beslissing te 
beoordelen, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 107 van de Grondwet de rechters 
bevoegd waren om de onwettelijkheid 
van de beslissing van de gemeenteraad 
van Zuienkerke te constateren, en ver
plicht waren wegens de boger gepreci
seerde miskenning van artikel 68 van de 
Gemeentewet gevolg aan deze onwette
lijke beslissing te geven en derhalve de 
vordering van d€ gemeente onontvanke
lijkheid te verklaren; 

tweede onderdeel, noch bet arrest 
noch het beroepen vonnis een antwoord 
inhouden op het verweer door eiser afge
leid uit de voorwaarde waaronder de ge
meenteraad zijn beslissing had genomen, 
zodat het arrest dienaangaande een ge
brek vertoont aan de door de artikelen 
97 van de Grondwet en 780 van bet Ge
rechtelijk Wetboek vereiste motivering: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrech

ters, nu zij op eisers verweer no
pens de toepassing van artikel 68 
van de Gemeentewet door overne
ming van de redengeving van de 
eerste rechter antwoorden dat zij 
niet bevoegd zijn om « te oordelen 
over het al of niet wettelijk karakter 
van de door de gemeenteraad van 
Zuienkerke genomen beslissing », 
artikel 107 van de Grondwet schen
den dat bepaalt dat de hoven en 
rechtbanken de algemene, provin
ciale en plaatselijke besluiten en 
verordeningen alleen toepassen in 
zover zij met de wetten overeen
stemmen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

D. Eisers exceptie van aanhangig
heid aangevoerd tegen de vorderin
gen van de verweersters sub 2 en 3 
wordt verworpen : 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 29 en 1385 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de exceptie van 
aanhangigheid verwerpt, welke eiser te
gen de vorderingen van de provincie 
West-Vlaanderen en de gemeente Zuien
kerke stelde, en waarbij hij liet gelden 
dat deze burgerlijke partijen hem reeds 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge hadden gedaagd wegens beweer-
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de inbreuk op artikel 11, § 4, van het de
creet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsge
zichten, alsmede op artikel 44 van de 
wet op de stedebouw, en het herstel van 
de molen van eiser in zijn oorspronke
lijke toestand hadden gevorderd alsmede 
een schadevergoeding van een frank, en 
dat zij nu dezelfde vordering op grond 
van dezelfde feiten voor de correctionele 
rechtbank instelden, 

en doordat het arrest zijn beslissing 
laat stoelen op de beschouwing, ten eer
ste, dat de provincie West-Vlaanderen 
voor het eerst voor de correctionele 
rechtbank de toekenning van een 
dwangsom vroeg, zodat het voorwerp 
van de vordering niet hetzelfde was, en, 
ten tweede, dat de burgerlijke partijen 
bij hun burgerlijke-partijstelling verwe
zen naar het decreet van 3 maart 1976, 
doch voor de civiele rechter hun vorde
ring tot herstel lieten steunen op artikel 
65, § 2, van de wet van 29 maart 1962 op 
de stedebouw, zodat de oorzaak van de 
vordering niet dezelfde was, 

terwijl, eerste onderdeel, de bij artikel 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek be
doelde dwangsom een bijkomende ver
oordeling uitmaakt, welke slechts kan 
worden uitgesproken door de rechter die 
de hoofdveroordeling heeft uitgesproken, 
zodat, indien, zoals eiser stelde, de 
hoofdvordering van de provincie West
Vlaanderen bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge aanhangig was, de cor
rectionele rechtbank niet gevat kon wor
den van de bijkomende vordering strek
kende tot het bekomen van een dwang
som; 

tweede onderdeel, het feit dat de bur
gerlijke partijen hun vordering tot her
stel van de molen nu een op het decreet 
van 3 maart 1976 en dan eens op de wet 
van 19 maart 1962 lieten steunen, niet 
belet dat die vordering niet aileen het
zelfde voorwerp hadden, namelijk het 
herstel van de molen op zijn vroegere 
plaats, maar ook dezelfde oorzaak had
den, namelijk het feit dat eiser die rna
len had ontmanteld en hem daarna op 
een andere plaats had heropgebouwd, zo
dat er aanhangigheid was in de zin van 
artikel 29 van het Gerechtelijk Wetboek 
en de exceptie van eiser gegrond was : 

W at de beide onderdelen sam en 
betreft: 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 27 april 1878, dat aan de 
partij, aan wie door een misdrijf 

schade werd veroorzaakt, de keuze 
laat de rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade in te stellen het
zij voor het burgerlijk gerecht hetzij 
tegelijkertijd met de strafvordering 
voor het strafgerecht, voor de partij 
het verbod impliceert om vergoeding 
van dezelfde schade tegelijkertijd 
voor beide gerechten te vorderen; 

Overwegende dat het arrest als 
volgt beslist : « W at de exceptie van 
aanhangigheid betreft ingeroepen 
tegen de provincie West-Vlaanderen 
en de gemeente Zuienkerke: Naar 
luid van artikel 29 van de Grondwet 
(lees: het Gerechtelijk Wetboek) be
staat aanhangigheid telkens wan
neer vorderingen met hetzelfde 
voorwerp en wegens dezelfde oor
zaak worden ingesteld tussen dezelf
de partijen die in dezelfde hoedanig
heid optreden voor verschillende 
rechtbanken, bevoegd om daar ken
nis van te nemen en geroepen om in 
eerste aanleg uitspraak te doen. AI 
de in dit artikel gestelde voorwaar
den dienen samen verenigd te zijn. 
De provincie West-Vlaanderen vroeg 
voor de correctionele rechtbank voor 
het eerst de toekenning van een 
dwangsom, zodat het voorwerp van 
haar vordering niet hetzelfde is. 
Waar de burgerlijke partijen uit
drukkelijk bij hun burgerlijke-par
tijstelling verwijzen naar het de
creet van 3 maart 1976 blijkt op 
impliciete maar niet te betwijfelen 
wijze uit de formulering van hun 
vordering dat zij voor wat het her
stel betreft hun vordering voor de 
civiele rechter steunen op artikel 65, 
§ 2, van de wet van 29 maart 1962. 
Derhalve is niet voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 29 van het 
Gerechtelijk Wetboek. De exceptie 
dient dan ook als ongegrond verwor
pen »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, uit de omstandigheid dat de 
verweersters hun vorderingen voor 
de strafrechtbank laten steunen op 
het decreet van 3 maart 1976 en 
voor de burgerlijke rechtbank op ar
tikel 65, § 2, van de wet van 29 
maart 1962, niet kon afleiden dat de 
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oorzaak en het voorwerp van de 
door de verweersters, burgerlijke 
partijen, enerzijds voor de straf
rechtbank en anderzijds voor de 
burgerlijke rechtbank ingestelde 
vorderingen niet dezelfde zijn, nu de 
appelrechters niet onderzoeken of 
het rechtsfeit dat de onmiddellijke 
grondslag van die vorderingen is, 
hetzelfde is, noch of het rechtsvoor
deel dat de verweersters, onmiddel
lijk nastreven hetzelfde is; 

Overwegende dat hieraan geen af
breuk wordt gedaan doordat de pro
vincie West-Vlaanderen voor de 
strafrechtbank tot zekerheid van de 
uitvoering van de door haar gevor
derde veroordeling van eiser bijko
mend de veroordeling van eiser tot 
het betalen van een dwangsom vor
derde; 

Overwegende dat, nu noch uit het 
arrest noch uit enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, bli.ikt dat de verweersters af
stand hadden gedaan van de aanleg 
voor de burgerlijke rechtbank, het 
hof van beroep de exceptie van aan
hangigheid aangevoerd tegen de 
vorderingen van de verweersters 
niet wettig verwerpt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het vierde 
middel dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het met toepassing 
van artikel 15 van het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van mo
numenten en stads- en dorpsgezich
ten beveelt het goed in zijn vroegere 
toestand terug te brengen en in zo
verre het uitspraak doet over de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
provincie W est-vlaanderen en van 

ten en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

24 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bayart. 

Nr. 442 

2• KAMER - 24 maart 1987 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
OORDELINGSBESLISSING MET BEVEL TOT ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING- AARD VAN DIT 
BEVEL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - PERSONEN BEVOEGD OM 
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - ONTVAN
KELIJKHEID - VEROORDELEND ARREST VAN 
HET HOF VAN BEROEP MET BEVEL TOT ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE. 

1° Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding van een beklaagde die bij hetzelf
de arrest tot een gevangenisstraf van 
ten minste zes maanden is veroordeeld, 
maakt geen uitvoering uit van de straf; 
het is een preventieve maatregel die 
gelijk te stellen is met de voorlopige 
hechtenis (1). (Art. 21 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

2° Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen een arrest van het hoi van be
roep dat hem veroordeelt tot een ge
vangenisstraf van ten minste zes 
maanden en zijn onmiddellijke aan
houding beveelt, is niet ontvankelijk 
wanneer niet blijkt dat de beklaagde 
werkelijk was aangehouden op het 
ogenblik dat hij cassatieberoep heeft 
ingesteld (2). (Art. 21, derde lid, Wet 

de gemeente Zuienkerke; verwerpt 1---------------
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos-

(1) Cass., 12 juni 1984, A.R. nr. 8834 
(A.C., 1983-84, nr. 586). 

(2) Zie Cass., 12 juni 1984, vermeld in de 
noot 1 hiervoren, en de noot 2 onder dat ar
rest. 
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Voorlopige Hechtenis; artt. 421, eerste 
lid, Sv. en 2 wet 10 feb. 1866.) 

(MOKDES T. THOMAS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1123) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

Overwegende dat het bestreden 
arrest, dat, wat de grond van de te
lastlegging betreft, op tegenspraak 
is gewezen, na te hebben geconsta
teerd dat eiser bij de uitspraak niet 
aanwezig is en nate hebben vastge
steld dat te vrezen is dat hij zich 
a.an de uitvoering van de veroorde
ling zou pogen te onttrekken, zijn 
onmiddellijke aanhouding beveelt; 

Overwegende dat door het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding een ti
tel van vrijheidsbeneming tot stand 
is gekomen die gelijk te stellen is 
met voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat de voorziening 
in cassatie door de beklaagde tegen 
het arrest waarbij hij veroordeeld 
wordt en waarbij zijn onmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen, met toe
passing van de artikelen 421 van het 
Wetboek van Strafvordering en 2 
van de wet van 10 februari 1866, 
slechts ontvankelijk is wanneer ei
ser zich in hechtenis bevindt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie 
een bevel tot onmiddellijke aanhou
ding bestaat, dat gelijk te stellen is 
met voorlopige hechtenis, ingevolge 
dit bevel daadwerkelijk werd aange
houden; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot het betalen van een 
voorschot, een deskundige benoemt, 
de beslissing om trent de . intresten 
en de kosten aanhoudt en de verde
re beslissing onbepaald uitstelt; 

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 mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

24 maart 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 443 

2" KAMER - 25 maart 1987 

RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE -
VOORINGENOMENHEID - VERWERPING VAN 
EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING - BESLISSING OVER DE ZAAK 
ZELF DOOR DEZELFDE MAGISTRATEN GEWE· 
ZEN. 

Uit de enkele omstandigheid dat de rech
ter uitspraak doet over vervolgingen, 
na een door de beklaagde overeenkom
stig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis 
ingediend verzoekschrift tot voorlopige 
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invrijheidstelling te hebben verworpen, 
valt geen schijn van partijdigheid af te 
leiden (1). 

(FLORIZOONE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 5236, 5582 en 5583) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 17 april 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling, en op 
13 mei 1986 door de correctionele 
kamer van het Hof van Beroep te 
Luik gewezen; 

Overwegende dat er in het belang 
van een goede rechtsbedeling grond 
bestaat tot voeging van de zaken 
nrs. 5236, 5582 en 5583; 

Gelet op het heden door het Hof 
gewezen arrest nr. 5745; 

I. .. . 
II ... . 

III. Op de voorzieningen van de 
eisers Florizoone en Evrard tegen 
het door de correctionele kamer van 
het Hof van Beroep te Luik op 13 
mei 1986 gewezen arrest: 

A. W at de voorziening van de ei
ser Florizoone betreft : 

Over het eerte middel: schending van 
de artikelen 6.1, 6.2 en 13 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en luidende als volgt : De regel 
dat de rechter onafhankelijk en onpartij
dig moet zijn is een algemeen rechtsbe
ginsel dat van toepassing is op alle 
rechtscolleges; het algemeen rechtsbegin
sel dat de verdachte recht heeft op een 
onpartijdige rechterlijke instantie wordt 
onder meer « miskend » als dezelfde 
rechter in dezelfde zaak op een gegeven 
ogenblik een beslissing heeft moeten ne
men v66r de berechting van de zaak zelf; 
de verdachten Florizoone Maurits en De
smedt Fran~;:ois hebben, alvorens ver
weer te voeren over de zaak zelf, twee-

(1) Zie Cass., 14 mei 1986, A.R. nr. 5056 
(A.C., 1985-86, nr. 562). 

maal bij conclusie een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling ingediend dat 
gegrond was op het beginsel van de 
voorlopige hechtenis; alvorens de aan het 
hof (van beroep) onderworpen zaak ten 
gronde te onderzoeken, hebben dezelfde 
rechters, nog v66r de verschijning van 
de verdachten in hoger beroep, tweemaal 
uitspraak moeten doen over de verzoe
ken tot voorlopige invrijheidstelling. In 
hun uitspraak over die verzoeken heb
ben ze v66r het proces « hun innige over
tuiging » kenbaar gemaakt. Gelet op de 
gronden waarop dezelfde rechters, die 
ook de zaak zelf hebben behandeld, de 
voorlopige invrijheidstelling hebben ge
weigerd, namelijk : « Overwegende dat 
de hechtenis moet worden gehandhaafd 
wegens het bestaan van ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken en die voortvloeien 
uit de ernst van de feiten en de nood
zaak om de herhaling van gelijksoortige 
feiten te voorkomen, welke omstandighe
den eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van verdachte », is die verklaring kenne
lijk de uitdrukking van hun innige over
tuiging, aangezien ze van oordeel zijn 
dat eiser in hechtenis moet blijven om 
hem het plegen van dezelfde wandaden 
te beletten. Zij geven dus reeds vooraf 
hun overtuiging te kennen dat eiser 
schuldig is aan de hem verweten feiten. 
Een proces is niet meer eerlijk wanneer 
er ernstige redenen zijn om te twijfelen 
aan de onpartijdigheid van de rechter, 
zulks overeenkomstig de recht dat de 
rechter (of de rechters) die in de een of 
andere hoedanigheid voordien van de 
zaak kennis genomen heeft in de uitoefe
ning van een ander ambt, niet meer de 
normale waarborgen van onpartijdigheid 
biedt die door artikel 6 vereist wordt 
voor de deelneming aan de berechting 
van de zaak. Iedere rechter van wie kan 
worden gevreesd dat hij niet onpartijdig 
zal zijn, moet zich van de zaak onthou
den. De uitspraken over de verzoeken tot 
voorlopige in vrijheidstelling van de he
ren Florizoone Maurits en Desmedt 
Fran~;:ois komen wel degelijk neer op een 
miskenning van het « vermoeden van on
schuld » dat de voorwaarde vormt voor 
een serene behandeling die gebiedt dat 
de rechter zo laat mogelijk tot zijn over
tuiging komt, dat hij tot de laatste daad 
van berechting en rechtspleging - die 
uitsluitend aan de verdediging toekomt 
- zonder vooroordelen blijft en open 
staat voor alle mogelijke oplossingen. 
Gelet op het klaarblijkelijk gebrek aan 
sereniteit van de debatten, eiser niet in 
een serene sfeer kon worden verhoord 
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en geen eerlijk proces gekregen heeft; 
derhalve uit het geheel van de hier tot 
staving van deze memorie overlegde tek
sten duidelijk blijkt dat eiser wegens het 
gebrek aan sereniteit die hij gerechtigd 
was van het hof (van beroep) te verlan
gen geen eerlijk proces gekregen heeft. 
De door eiser uiteengezette omstandighe
den bij hem gewettigde twijfel konden 
doen ontstaan omtrent de geschiktheid 
van het aldus samengestelde hof van be
roep om de zaak op een onpartijdige wij
ze te behandelen; het arrest bijgevolg 
nietig is. Eiser zich in deze zaak ook ba
seert op de in de zaak Olivier Dupuis uit
gesproken vernietiging waarbij een eer
ste arrest door het Hof van Cassatie was 
vernietigd op grand dat een en dezelfde 
magistraat zowel over de zaak zelf als 
over de voorlopige hechtenis uitspraak 
gedaan had. Derhalve is in onderhavig 
geval de gelijkheid van behandeling ge
boden, temeer daar onze Grondwet se
dert 1931 de eenheid van jurisdictie uit
drukkelijk verheft tot een democratisch 
beginsel. Er mag geen verschil bestaan 
tussen de militaire en de overige recht
banken. Eiser komt op grand van de 
overweging dat de in hager beroep ge
voerde rechtspleging in strijd was met 
het algemeen rechtsbeginsel van de on
afhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechter tot de conclusie dat het 
Hof van Cassatie de uitspraak van 13 
mei 1986 wegens « formele onverenig
baarheid » zou moeten vernietigen : 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van de correctionele be
roepen, bij de arresten van 14 ja
nuari en 1 april 1986 waartegen 
geen enkele voorziening is ingesteld, 
uitspraak gedaan heeft over de door 
eiser ingediende verzoeken tot voor
lopige invrij heidstelling; 

Overwegende dat ingeval de on
derzoeksrechter het bevel tot aan
houding niet heeft opgeheven, 
krachtens artikel 7 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis de voorlopige invrijheidstelling 
kan gevraagd worden aan de kamer 
belast met de correctionele zaken in 
hoger beroep, vanaf het instellen 
van het beroep tot het arrest; 

Overwegende dat de appelrechters 
derhalve van de zaak geen kennis 
genomen hebben in de uitoefening 
van een ander rechterlijk ambt; dat 
overigens het hof van beroep bij de 

behandeling van dergelijke verzoe
ken uitsluitend bevoegd is tot het 
onderzoek van die verzoekschriften 
die de grond zelf van de tegen eiser 
ingestelde vervolgingen niet betref
fen; dat noch uit de omstandigheid 
dat de appelrechters krachtens voor
meld artikel 7 uitspraak hebben 
moeten doen over het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling noch uit 
de redengeving van de arresten van 
14 januari en 1 april 1986 kan wor
den afgeleid dat het hof van beroep 
is vooruitgelopen op de grond van 
de zaak of de in het middel aange
geven algemene rechtsbeginselen 
heeft miskend en wetsbepalingen 
heeft geschonden; 

Dat het midel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 5236, 5582 en 5583; verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de kosten van hun 
voorzieningen. 

25 maart 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens - Verslaggever : de 
h. Resteau - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Neve (Luik) en J.M. Man
ville (Verviers). 

Nr. 444 

2' KAMER - 25 maart 1987 

RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK - BEGRIP. 

Miskenning van het door art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens 
toegekende recht op een eerlijke be
handeling van de zaak valt niet af te 
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leiden uit de omstandigheid dat een 
rechtscollege vaststelt dat een misdaad 
niet begrepen is in de vervolgingen die 
bij dat rechtscollege zijn ingesteld, of 
dat het rechtscollege de processen-ver
baal betreffende dat afzonderlijk feit 
niet uitdrukkelijk uit het dossier heeft 
geweerd. 

(MUNGIOVI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5526) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 179 van het Wetboek van Straf
vordering, 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en van 
de wet van 4 oktober 1867 op de verzach
tende omstandigheden, 

doordat de in de telastleggingen ver
melde feiten die aan eiser worden verwe
ten, gelet zowel op de verklaringen in 
het strafdossier als op de verklaringen 
van Durmus Dahan voor de Correctione
le Rechtbank te Luik, de misdaad schij
nen op te leveren die wordt omschreven 
in artikel 2bis, § 2, a, van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhande
len van de giftstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstof
fen en antiseptica; dat immers eiser, val
gens de versie van Durmus Daban, he
roine zou geleverd hebben aan Eric 
Racelle, die geboren was op 1 november 
1965 te Luik en dus minderjarig was op 
het ogenblik van de feiten; dat de aldus 
als misdaden omschreven feiten niet 
werden gecorrectionaliseerd door de 
raadkamer; dat bijgevolg het hof van be
roep niet bevoegd was van de zaak ken
nis te nemen, 

terwijl het arrest vermeldt dat de liti
gieuze feiten niet voor het hof van be
roep waren gebracht; ofschoon het hof 
van beroep binnen de grenzen van de 
aanhangig gemaakte zaak moet blijven, 
de strafrechter, wanneer hij niet door 
een jury wordt bijgestaan, kennis neemt 
van het ten late gelegde feit zelf en niet 
gebonden is door de omschrijving die 
hieraan is gegeven in de beschikking 

van verwijzing of in de dagvaarding voor 
de correctionele rechtbank; hij dus de 

. werkelijke aard van de ten laste gelegde 
feiten kan en moet nagaan en daaraan 
de juiste wettelijke omschrijving moet 
geven, zoals die uit de behandeling ter 
zitting blijkt; het openbaar ministerie 
ten deze, na de verwijzingsbeschikking 
van de raadkamer, processen-verbaal 
van de rijkswacht heeft overlegd en de 
genaamde Durmus Daban als getuige 
heeft ondervraagd voor de correctionele 
rechtbank, onder meer over de levering 
van heroine aan de minderjarige Eric 
Racelle; het hof van beroep bijgevolg de 
plicht had zich niet bevoegd te verkla
ren, aangezien laatstgenoemd feit niet 
was gecorrectionaliseerd; het arrest ver
geefs stelt dat het hof van beroep binnen 
de grenzen van het aanhangig gemaakte 
feit moet blijven; het hof, op straffe van 
schending van het begrip « eerlijke be
handeling » in de zin van artikel 6 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens, zich ofwel 
onbevoegd had moeten verklaren, welke 
oplossing dwingend volgt uit de boven 
aangehaalde rechtspraak, ofwel, op zijn 
minst, de aangeklaagde processen-ver
baal uit het debat had moeten weren : 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de verwijzingsbeschikking van 16 
september 1985 van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, de feitenrechter uit
spraak moest doen over het aan ei
ser verweten feit, dat hij te Herstal 
of elders in het gerechtelijk arron
dissement Luik, als dader, slaapmid
delen, verdovende middelen of ande
re psychotropische stoffen die af
hankelijkheid kunnen teweegbren
gen, ten deze heroine, heeft inge
voerd, in zijn bezit gehad, verkocht 
of te koop gesteld, afgeleverd of 
aangeschaft, mits betaling of koste
loos, zonder daartoe door de bevoeg
de minister te zijn gemachtigd, met 
de omstandigheid dat die feiten zijn 
gepleegd ten aanzien van een min
derj arige van meer dan voile zestien 
jaar, Carine Jordan, die geboren is 
op 1 februari 1965; 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens dat misdrijf veroordeelt op 
grond van de vaststelling dat de 
door het openbaar ministerie, naar 
aanleiding van de behandeling van 
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de zaak door de correctionele recht
bank, vastgestelde levering van he
roine aan een andere minderjarige 
niet overeenkomt met het feit dat 
aan de vervolging ten grondslag 
heeft gelegen en daarin niet begre
pen is; dat het hier gaat om een be
oordeling van feiten, tot het nagaan 
waarvan het Hof niet bevoegd is; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grond van die vaststelling 
wettig beslist heeft dat het bevoegd 
was uitspraak te doen over het aan
hangig gemaakte feit; 

Overwegende dat voor het overige 
geen miskenning van de regel van 
de eerlijke behandeling kan worden 
afgeleid uit de vaststelling van een 
rechtscollege dat een als misdaad 
omschreven feit niet ten grondslag 
heeft gelegen aan de bij dat rechts
college ingestelde vervolgingen of 
uit de omstandigheid dat dat rechts
college de met betrekking tot dat af
zonderlijke feit opgemaakte proces
sen-verbaal niet uitdrukkelijk uit 
het dossier heeft geweerd; 

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. 

Nr. 445 

2" KAMER - 25 maart 1987 

VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELING 
BIJ VERSTEK - VERZETDOENDE BEKLAAGDE 
NIET VERSCHENEN OP DE IN DE VERZETAKTE 
VERMELDE TERECHTZITTING - NIET DE 
EERSTKOMENDE TERECHTZITTING NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN VIJF
TIEN DAGEN, BEPAALD IN ART. 188 SV. - VER
ZET ONGEDAAN VERKLAARD - WETTIGHEID. 

Onwettig is de beslissing waarbij het 
verzet wegens niet-verschijning van de 
verzetdoende partij op de in de verzet
akte vermelde terechtzitting ongedaan 
wordt verklaard, wanneer die terecht
zitting niet de eerstkomende terecht
zitting is na het verstrijken van de ter
mijn van vijftien dagen, bepaald in 
art. 188 Sv. (1). 

(ANNUZET, SCIERIE DU FOURNEAU P.V.B.A. 
T. BALLOT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5531) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering ten laste van 
eerstgenoemde eiseres, beklaagde, 
en op de strafvordering van het 
openbaar ministerie ten laste van de 
tweede eiseres, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 208 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat de eiseressen niet 
verschenen waren op de terechtzitting 

25 maart 1987 _ 2" kamer _ Voorzit- van 10 september 1986, tegen welke da
ter : de h. Screvens, voorzitter _ Ver- tum het door hen op 13 en 17 juni 1986 
slaggever : de h. Ghislain _ Gelijklui- 1-i""n_g_es_t_e_ld_e __ v_e_r_z_et __ d_a_gv_a_a_r_d_in_g __ m_e_e
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. R. Swen
nen, Luik. 

(1) Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr. 3101 
(A.C., 1983-84, nr. 229 en de noot get. R.D.) 
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bracht, dat verzet als ongedaan be
schouwt, 

terwijl, krachtens de in het middel 
aangewezen wetsbepaling het verzet van 
rechtswege dagvaarding meebrengt te
gen de eerstkomende terechtzitting na 
het verstrijken van een termijn van vijf
tien dagen, of van drie dagen indien de 
eiser in verzet zich in hechtenis bevindt; 
het verzet alleen dan als ongedaan wordt 
beschouwd indien de eiser in verzet niet 
verschijnt op de aldus wettig bepaalde 
terechtzitting; blijkens de door de eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep te 
Luik gewezen beschikkingen van 28 ja
nuari en 17 juni 1986 tot vaststelling van 
de vakantiezittingen voor het jaar 1986 
en blijkens het koninklijk besluit van 28 
februari 1986 tot vaststelling van het bij
zonder reglement van het Hof van Be
roep te Luik, de terechtzitting van 10 
september 1986 ten deze niet de eerste 
terechtzitting was die volgende op de 
door artikel 208 van het W:etboek van 
Strafvordering voorgeschreven termijn 
van vijftien dagen; het hof van beroep 
bijgevolg het verzet van de eiseressen 
niet wettig als ongedaan kon beschou
wen wegens hun niet-verschijning op de 
terechtzitting van 10 september 1986 : 

Overwegende dat het verzet van 
rechtswege dagvaarding meebrengt 
tegen de eerstkomende terechtzit
ting na het verstrijken van een ter
mijn van vijftien dagen of van drie 
dagen indien de eiser in verzet zich 
in hechtenis bevindt; dat het verzet 
als ongedaan wordt beschouwd in
dien de eiser in verzet niet ver
schijnt op de eerstvolgende, aldus 
wettig vastgestelde terechtzitting; 

Overwegende dat het verzet tegen 
het op 30 april 1986 ten aanzien van 
de eiseressen bij verstek gewezen 
arrest door hen is ingesteld bij een 
op 13 juni 1986 aan het openbaar 
ministerie en op 17 juni 1986 aan 
verweerster, burgerlijke partij, bete
kend exploot houdende dagvaarding 
tegen de terechtzitting van 10 sep
tember 1986 van het hof van beroep; 
dat de eiseressen niet verschenen 
waren op die terechtzitting, zodat het 
hof van beroep, na de burgerlijke 
partij te hebben ondervraagd en het 
openbaar ministerie in zijn vorde
ringen te hebben gehoord, de zaak 
voor uitspraak heeft verdaagd tot 1 

oktober 1986; dat het hof het verzet 
op die datum als ongedaan heeft be
schouwd; 

Overwegende dat het hof van be
roep het verzet van de eiseressen 
niet als ongedaan kon beschouwen 
wegens hun niet-verschijning op de 
terechtzitting van 10 september 
1986, aangezien die terechtzitting, 
blijkens de door de eerste voorzitter 
van het Hof van Beroep te Luik op 
28 januari en 17 juni 1986 gewezen 
beschikkingen, niet de eerste te
rechtzitting was die volgde op de 
door artikel 208, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering voorge
schreven termijn; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de tegen 
eerstgenoemde eiseres ingestelde 
strafvordering en op de door het 
openbaar ministerie tegen de twee
de eiseres ingestelde strafvordering 
de vernietiging tot gevolg heeft van 
de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster, die 
uit de eerstgenoemde beslissing 
voortvloeit; 

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; verwij st de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

25 maart 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Screvens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. P. Van Ommeslaghe. 



988 HOF VAN CASSATIE Nr. 446 

Nr. 446 

2• KAMER - 25 maart 1987. 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- VORMEN- ONTVANKELIJKHEID
VOORZIENING TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER VAN DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG - VERKLARING VAN BE
ROEP IN CASSATIE TER GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN BEROEP. 

Niet ontvanlcelijk is de voorziening tegen 
een beschikking van de raadkamer 
van de rechtbank van eerste aanleg, 
wanneer de verklaring is geschied ten 
overstaan van de griffier van het hoi 
van beroep (1). (Art. 417 Sv.) 

(BLIJKERS T. REQUEJO-ALLENDE, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI

TEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5540) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 5 maart 1986 
gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
31 oktober 1986 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op 5 maart 1986 ge
wezen beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 417 van het Wetboek van Straf
vordering de verklaring van beroep 
in cassatie moet gedaan worden 
voor de griffier van de rechtbank 
die de bestreden beslissing heeft ge
wezen; 

Overwegende dat die door de wet 
voorgeschreven rechtsvorm substan
tieel is en door geen andere kan 
worden vervangen; 

(1) Cass., 2 aprill980 (A.C., 1979-80, nr. 501). 

Dat de verklaring van voorziening 
geschied is voor de griffie van het 
hof van beroep en dus niet ontvan
kelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
rrcht is tegen het op 31 oktober 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen arrest : 

1. W at de beslissing op de straf
vordering betreft : 

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

2. Wat de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de 
verweerders betreft : 

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 burgerlijke rechts
vorderingen; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt 
eiser in de kosten_ 

25 maart 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu. advo
caat-generaal - Advocaat: mr. R. Sorel, 
Brussel. 

Nr. 447 

2• KAMER - 25 maart 1987 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVOR
DERING - OVERTREDING VAN K.B. 15 SEPr. 
1976, ART. 27, 1° - VERVOER VAN PERSONEN 
ONDER MEER PER TRAM- VERZUIM VAN DE 
BESTUURDER ZICH TE GEDRAGEN NAAR DE 
VERKEERSLICHTEN - VERJARINGSTERMIJN. 
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De strafvordering wegens een overtre
ding van art. 27, 1°, K.B. 15 sept. 1976 
houdende reglement op de politie van 
personenvervoer per tram, pre-metro, 
metro, autobus en autocar, dat bepaalt 
dat, wanneer een spoorvoertuig de 
rijbaan gebruikt, de bestuurder zich 
dient te gedragen naar het algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer wat de verkeerslichten betreft, 
verjaart noodzakelijkezwijs wanneer, 
bij ontstentenis van enige grand tot 
schorsing van de verjaring, twee jaar 
verlopen zijn sedert de feiten (1). (Art. 
41 K.B. 15 sept. 1976; artt. 29 den 68 
W egverkeerswet.) 

{PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. JEDDAOUI, MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTER

COMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5549) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 november 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 25 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 41, laatste lid, van het 
koninklijk besluit van 15 september 1976, 
1 van de wet van 6 maart 1818 en 1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1976, 

doordat de rechtbank de strafvorde
ring wegens de in de telastlegging B om
schreven feiten door verjaring vervallen 
verklaard heeft en aldus toepassing ge
maakt heeft van de eenj arige verj arings
termijn, die is voorgeschreven door arti
kel 68 van de bij het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

terwijl geen enkele wettelijke bepaling 
die verjaringstermijn voorschrijft voor 
het in artikel 27, § 1, van voormeld ko
ninklijk besluit van 15 september 1976 
omschreven misdrijf dat, krachtens arti
kel 41, laatste lid, van dat koninklijk be-

{1) Zie Cass., 10 aug. 1944 (Bull. en 
Pas., 1944, I, 448); 13 en 16 jan. 1958 
(A.C., 1958, 286 en 298). 

sluit, gestraft worden met de bij artikel 1 
van de wet van 6 maart 1818 bepaalde 
straffen en dus, bij ontstentenis van een 
afwijkende bepaling in een bijzondere 
wet, overeenkomstig de artikelen 21 en 
25 van de wet van 17 april 1878 houden
de de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering verjaart door 
verloop van drie jaar: 

Overwegende dat het feit van de 
telastlegging B (door een rood licht 
rijden dat verbod betekent om de 
stopstreep of, bij ontstentenis daar
van, het verkeerslicht zelf voorbij te 
rijden) een overtreding is van arti
kel 27, § 1, van het koninklijk be
sluit van 15 september 1976 houden
de reglement op de politie van 
personenvervoer per tram, pre-me
tro, metro, autobus en autocar vol
gens hetwelk de bestuurder van een 
spoorvoertuig dat de rijbaan ge
bruikt zich dient te gedragen naar 
het algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer wat de ver
keerslichten betreft; 

Dat die bepaling afwijkt van de 
regel van artikel 1, tweede lid, van 
het Wegverkeersreglement die be
paalt dat spoorvoertuigen die van de 
openbare weg gebruik maken, niet 
onder de toepassing van dit regle
ment vallen; 

Overwegende dat artikel 41 van 
het koninklijk besluit van 15 sep
tember 1976 bepaalt dat de inbreu
ken waarvoor de bestaande wetten 
geen bijzondere straffen hebben 
voorzien, zullen gestraft worden 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 1 van de wet van 6 maart 
1818; 

Overwegende dat het zich niet ge
dragen naar verkeerslichten, die re
gelmatig zijn naar de vorm, voldoen
de zichtbaar zijn en geplaatst zijn 
overeenkomstig de reglementaire 
voorschriften, gestraft wordt door de 
artikelen 5 en 61 van het Wegver
keersreglement en 29 van de Weg
verkeerswet; 

Overwegende dat luidens artikel 
68 van voornoemde wet de strafvor
dering verj aart door verloop van een 
j aar te rekenen van de dag waarop 
het misdrijf is begaan; 
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Dat het feit is gepleegd op 10 ok
tober 1984, zodat bij ontstentenis 
van enige grond tot schorsing de 
verjaring noodzakelijkerwijs was in
getreden op 4 november 1986, dag 
van de uitspraak van het vonnis; 

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; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

25 maart 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 448 

1 e KAMER - 26 maart 1987 

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGER
LIJKE ZAKEN - BESLISSING GEGROND OP 
EEN DOOR DE PARTIJEN NIET AANGEVOERD 
BEDING UIT EEN OVEREENKOMST EN WAAR
OVER GEEN TEGENSPREKELIJK DEBAT IS GE
VOERD- MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

De rechter miskent het algemeen begin
sel van het recht van verdediging als 
hij zijn beslissing laat steunen op een 
beding uit een overeenkomst van borg
tocht waarbij afstand wordt gedaan 
van de toepassing van art. 2037 B. W., 
terwijl de partijen dat beding niet had
den aangevoerd en daarover geen te
gensprekelijk debat hadden gevoerd 
(1). 

(1) Zie « Het ambt van de rechter bij de Iei
ding van het rechtsgeding », plechtige ope
ningsrede van proc.-gen. E. Krings, v66r het 
Hof, van 1 sept. 1983, nr. 34, en F. RIGAUX, La 
nature du contr6Ie de la Cour de Cassation, 
biz. 68. 

(MAES, CLAEYS T. GENERALE BANK (VOOR
HEEN : GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ) N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7617) 

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

Over het middel: miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de partijen meester zijn over de vorde
ring in rechte, van het algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging en schending van artikel 1138, 2•, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen, enerzijds, dat de Generale 
Bankmaatschappij, verweerster, een na
latigheid had begaan door aan een ven
nootschap Sage, wier verbintenissen je
gens haar door de eisers waren gewaar
borgd, facturen te hebben verdisconteerd 
die door haar eigen diensten reeds kon
tant aan dezelfde vennootschap waren 
betaald, en, anderzijds, dat de door de ei
seres aangevoerde schade bestond in de 
verhoging van de gewaarborgde schuld 
ten gevolge van de onverschuldigde beta
lingen die de bank onvoorzichtig aan de 
vennootschap Sage had gedaan, beslist 
« dat de Generale Bankmaatschappij 
zich in het contract (van borgstelling) 
heeft gewapend tegen haar daad waaruit 
een voor de borg nadelige vermindering 
van rechten kan voortvloeien, door te be
dingen dat de borgen afstand deden van 
het voordeel van artikel 2037 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat een dergelijke 
afstand wettig is en de borg belet ... de 
foutieve daad van de schuldeiser of zijn 
nalatigheid aan te voeren om ontslagen 
te zijn ... » en bijgevolg niet ingaat op 
het verweer van de eisers volgens het
welk het bedrag van hun verplichtingen 
als borg client te worden verminderd ten 
belope van de onverschuldigde betalin
gen die de Generale Bankmaatschappij 
aan de vennootschap Sage heeft gedaan, 

terwijl verweerster noch in haar con
clusie voor de eerste rechter, noch in 
haar hager beroep genomen conclusie 
het argument had aangevoerd dat het ar
rest ontleent aan het feit dat de eisers 
afstand deden van het voordeel van arti
kel 2037 van het Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat het arrest, door het ver
weer van de eisers te verwerpen op 
grond van voormelde argumentatie, het 
bovenaan in het middel vermelde begin-
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sel van de autonomie van de procespa:r
tijen miskent en artikel 1138, 2•, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt volgens 
hetwelk de rechter geen uitspraak mag 
doen over een geschil dat niet in de ge
dinginleidende akte of in de conclusies 
van de partijen voorkomt; het arrest bo
vendien, door het verweer van de eisers 
te verwerpen op grond van een argumen
tatie die verweerster niet had aange
voerd en die de eisers bijgevolg niet heb
ben kunnen betwisten, het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
miskent: 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat de 
schending van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek niet is 
aangevoerd : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid niet te scheiden is van het mid-

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; verklaart het arrest 
bindend voor de echtgenoten Debae
Collens; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

26 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Van Ommeslaghe. 

del; N:r. 449 

Dat de grond van niet-ontvanke-
lijk niet kan worden aangenomen; 1• KAMER_ 26 maart 1987 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat de eisers tegen 

de vordering van verweerster een 
vordering inbrachten tot verminde
ring van hun verplichtingen ten be
lope van 1.378.407 frank, zijnde het 
bedrag van facturen van de vennoot
schap Sage aan verweerster die ze 
bij vergissing betaald en vervolgens 
verdisconteerd had; dat zij zich ba
seerden op artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, daar de schuld van 
de bank, volgens hen, hierin be
stand dat zij het tekort van die ven
nootschap en bijgevolg hun verplich
tingen als borg had doen toenemen; 

Overwegende dat het arrest, door 
de aanspraak van de eisers te ver
werpen op grond van het beding in 
het contract van borgstelling waar
bij afstand wordt gedaan van de toe
passing van artikel 2037 van het 
Burgerlijk Wetboek, terwijl dat be
ding niet was aangevoerd en de par
tijen zich daarover niet hadden uit
gelaten, het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging 
miskent; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN 
- WETTIGE VERDENKING - ADVOCAAT -
TUCHTVERVOLGING VOOR EEN RAAD VAN DE 
ORDE VAN ADVOCATEN- ONTTREKKING VAN 
DE ZAAK AAN DE RAAD WEGENS WETTIGE 
VERDENKING - VERWIJZING VAN DE ZAAK 
NAAR EEN RAAD VAN DE ORDE VAN EEN AN
DER ARRONDISSEMENT. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt 
dat de omstandigheden die, met het 
oog op onttrekldng van de zaak aan 
een raad van de Orde van Advocaten, 
worden aangevoerd in een ver
zoekschrift dat is ingediend door een 
advocaat tegen wie voor die raad 
tuchtvervolgingen aanhangig zijn, bij 
die indiener een wettelijke verdenking 
kunnen doen ontstaan in verband met 
de strikte onpartijdigheid van die raad 
om over die vervolgingen uitspraak te 
doen, te weten de omstandigheid dat 
een groat aantal Jeden van de raad, 
hetzij bij die raad tegen de verzoeker 
klacht hebben ingediend, hetzij over 
het gedrag van de verzoeker hun me
ning hebben gegeven, hetzij zitting 
hebben gehad in een wegens vormge
brek vernietigde procedure, hetzij heb
ben deelgenomen aan een beslissing 
die met toe passing van art. 1088 
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Ger. W. bij het Hof is aangebracht en 
die bij een eerder arrest van het Hof 
is vernietigd (1), hetzij deel hebben uit
gemaakt van de raad waaraan de zaak 
wegens wettige verdenking is onttrok
ken bij een eerder arrest van het Hof 
(2), onttrekt het Hof de zaak aan die 
raad van de Orde en verwijst ze naar 
de raad van de Orde van een ander 
arrondissement. 

(S ... T. RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN 
VAN DE BALlE TE ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7913) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift dat op 20 januari 1987 
namens S... ter griffie van het Hof 
is ingediend door mr. Delahaye, ad
vocaat bij het Hof, waarbij verzoe
ker vraagt dat de tegen hem ge
richte tuchtvervolging aan de raad 
van de Orde van Advocaten van de 
balie te ... wordt onttrokken; 

Overwegende dat eiser in de eer
ste plaats grieven aanvoert betref
fende verschillende advocaten als 
lid van dat college; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat: 1o een van de le
den van de huidige raad van de Or
de van Advocaten van de balie te ... 
de raad voorzat en dat twee andere 
leden daarin zitting hadden in een 
tegen eiser gerichte tuchbrordering 
waarin de procedure wegens vorm
gebrek is vernietigd; 2o een lid van 
de raad afkeurende verklaringen 
over eiser heeft afgelegd; 3° een lid 
heeft deelgenomen aan de beslissing 
van de raad van de Orde van 28 mei 
1985 die, na te zijn aangebracht 
door de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie, wegens machts
overschrijding is vernietigd bij ar-

(1) Cass., 3 feb. 1986, A.R. nr. 7515 
(A.C., 1985-86, nr 348). 

(2) Cass., 3 feb. 1986, A.R. nr. 7500 
(A.C., 1985-86, nr 349). 

rest van het Hof van 3 februari 1986 
(nr. 7515); 4° zes leden deel uitmaak
ten van de raad van de Orde waar
aan de zaak wegens wettige verden
king is onttrokken bij arrest van het 
Hof van 3 februari 1986 (nr. 7500); 
5° een lid een persoonlijk geschil 
met eiser heeft gehad; 6° een lid op 
deontologisch vlak tegen eiser de 
klacht heeft ingediend die aanlei
ding heeft gegeven tot deze vervol
ging, en tegen hem door eiser straf
rechtelijk een klacht is ingediend; 

Overwegende dat een groot aantal 
leden van de raad van de Orde van 
Advocaten van de balie te ... , hetzij 
bij die raad tegen eiser klacht heb
ben ingediend, hetzij over het ge
drag van eiser hun mening hebben 
geuit, hetzij zitting hebben gehad in 
een wegens vormgebrek vernietigde 
procedure, hetzij hebben deelgeno
men aan de beslissing van 28 mei 
1985 die, met toepassing van artikel 
1088 van het Gerechtelijk Wetboek, 
bij het Hof is aangebracht en bij ar
rest van het Hof van 3 februari 1986 
(nr. 7515) is vernietigd, hetzij deel 
hebben uitgemaakt van de raad 
waaraan de zaak wegens wettige 
verdenking is onttrokken bij arrest 
van het Hof van 3 februari 1986 
(nr. 7500); 

Dat die omstandigheden bij eiser 
een wettige verdenking kunnen 
doen ontstaan in verband met de 
strikte onpartijdigheid van die raad 
om uitspraak te doen over de tegen 
hem ingestelde tuchtvervolging; 

Om die redenen, beveelt de ver
wijzing van de zaak naar de fransta
lige raad van de Orde van Advoca
ten van de balie te Brussel; veroor
deelt verweerster in de kosten. 

26 maart 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Delahaye. 
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Nr. 450 

1 e KAMER - 27 maart 1987 

WEGVERKEER - GEVAARSBORDEN -
WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 66 - VER
KEERSBORD A 23 - DRAAGWIJDTE. 

Het gevaarsbord A 23 dat een plaats aan
duidt waar speciaal veel kinderen ko
men, verplicht de bestuurders niet 
langzamer te rijden wanneer hun snel
heid aangepast is aan de plaatselijke 
verkeerSOil]Standigheden. (Artt. 5 en 66 
Wegverkeersreglement.) 

(LUYTEN, HEYLEN T. JACQUEMIJN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5075) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5 en 66 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering in schadevergoeding van de ei
sers ongegrond verklaart en hen solidair 
veroordeelt tot betaling van de kosten op 
grond dat uit de gegevens van het straf
dossier niet kan worden afgeleid dat het 
voertuig van verweerder een aan de 
plaatselijke verkeersomstandigheden on
aangepaste snelheid ontwikkelde ( ... ); dat 
anderzijds het gevaarsbord A 23 op 25 
meter afstand van de Elzenstraat ver
weerder bij afwezigheid van kinderen 
niet noopte tot vermindering van zijn 
snelheid zolang zijn snelheid naar 
plaatsomstandigheden niet overdreven 
was, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, het verkeersbord 

A 23 een plaats aanduidt « waar speciaal 

veel kinderen komen » en, als duidelijk 
gevaarsbord, aan de bestuurder, en dus 
ten deze aan verweerder, een specifieke 
voorzichtigheidsplicht oplegt welke client 
nageleefd te worden ongeacht het feit 
dat er werkelijk « de visu » kinderen 
aanwezig en/of op te merken zijn; het 
arrest bijgevolg niet wettelijk kon beslis
sen dat, zolang zijn snelheid naar plaats
omstandigheden niet overdreven was, 
« bij afwezigheid van kinderen », ver
weerder ingevolge dit gevaarsbord A 23 
niet gehouden zou geweest zijn tot ver
mindering van zijn snelheid, zegge tot 
bijzondere voorzichtigheidsplicht (scherr
ding van de artikelen 5 en 66 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 5 van het 
Wegverkeersreglement de wegge
bruikers oplegt de verkeersborden 
in acht te nemen, terwijl het ge
vaarsbord A 23 een plaats aanduidt 
waar speciaal veel kinderen komen; 

Dat het in acht nemen van het ge
vaarsbord A 23 niet noodzakelijk be
duidt dat een overigens aan de 
plaatselijke verkeersomstandighe
den aangepaste snelheid niet mag 
aangehouden worden; 

Overwegende dat het hof van be
roep impliciet doch zeker en tevens 
wettelijk oordeelt dat de waarneem
bare aanwezigheid van een of meer 
kinderen de weggebruiker moet 
aanzetten tot meer voorzichtigheid 
dan de loutere aanwezigheid van 
het gevaarsbord zonder dat een of 
meer kinderen waarneembaar zijn; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

27 maart 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 
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Nr. 451 

3• KAMER - 30 maart 1987 

1° OPENBAAR MINISTERIE - MEDE
DEELBARE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT 
- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERL!JKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN 
- BESLISSING DIE DE NAAM VAN DE MAG!S
TRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
DIENS ADVIES NIET VERMELDT - GEVOLG. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ART. 
1017, TWEEDE LID, GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

1° Verplicht mededeelbaar aan het open
baar ministerie is het geschil betref
fende rechten van de werknemer wel
ke voortvloeien uit de wetgeving inza
ke verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, oak al wordt het geschil 
door de rechtbank van eerste aanleg 
en het hof van beroep berecht. (Artt. 
580, 2°, en 764, eerste lid, 12°, Ger.W.) 

2° Nietig is het arrest waarin de naam 
van de magistraat van het openbaar 
ministerie die zijn advies over een ver
plicht mededeelbare zaak zou hebben 
gegeven, alsook de vermelding van dat 
advies ontbreekt, wanneer uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het advies werd 
gegeven (1). (Artt. 764, eerste lid, en 
780, eerste lid, 1° en 4°, Ger.W.) 

3° Art. 1017, tweede lid, Ger. W:, luidens 
hetwelk de overheid of de instelling, 
belast met het toepassen van de wet
ten en verordeningen bedoeld in de 
artt. 580, 581 en 582, 1" en :!', ter zake 
van vorderingen ingesteld door of te
gen de gerechtigden, in de regel steeds 
in de kosten worden verwezen, vindt 
oak toepassing, wanneer de vordering 
bij de burgerlijke rechtbank is inge
steld. 

(1) Cass., 22 april 1985, A.R. nr. 4685 
(A.C., 1984-85, nr 497). 

(SKOPELIOTIS T. HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN IN
VALIDITEITSVERZEKERING, " DE SCHELDE > 

N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5237) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1985 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 16 februari 1987, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 580, inzon
derheid 2°, 764, eerste lid, 12", en 780, 
eerste lid, 1" en 4", van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld, onder meer door verwijzing naar 
het beroepen vonnis, dat de door eerste 
verweerster ingestelde tussenvordering 
tegen eiser strekte tot terugvordering 
van ten onrechte betaalde uitkeringen 
met toepassing van de verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, en de tegen
vordering van eiser gericht tegen eerste 
verweerster strekte tot het betalen van 
dagvergoedingen ter uitvoering van de
zelfde wet betreffende de verplichte ziek
te- en invaliditeitsverzekering, de tussen
eis van eerste verweerster gegrond ver
klaart ten bedrage van de uitgekeerde 
invaliditeitsvergoeding, zijnde 1.357.739 
frank, en de tegeneis van eiser verwerpt, 
. terwijl, artikel 764, eerste lid, 12", van 
het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft 
dat de vorderingen bepaald door, onder 
meer, artikel 580, 2", van het Gerechte
lijk Wetboek, aan het openbaar ministe
rie moeten worden medegedeeld en arti
kel 780, eerste lid, 1" en 4", van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een 
vonnis, op straffe van nietigheid, onder 
meer de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie die zijn advies 
heeft gegeven, evenals de vermelding 
van het advies van het openbaar ministe
rie dient te bevatten; voornoemde vorde
ringen, die als voorwerp hebben de rech
ten en verplichtingen voortspruitende 
voor eiser, als mijnwerker, uit de wetten 
en reglementen inzake verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, geschillen 
zijn als bedoeld door artikel 580, 2", van 
het Gerechtelijk Wetboek; het arrest der-
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halve nietig is, nu het hof van beroep de 
beslissing heeft gewezen zonder dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat de vorderingen wer
den medegedeeld aan het openbaar mi
nisterie en de vermeldingen van artikel 
780, eerste lid, 1° en 4°, niet bevat: 

Overwegende dat eerste verweer
ster, bij wijze van tussenvordering, 
in eerste aanleg eiste dat eiser, soli
dair met tweede verweerster, zou 
worden veroordeeld tot terugbeta
ling van de ziekte- en invaliditeits
prestaties die hem ten onrechte wa
ren verstrekt; dat eiser zijnerzijds, 
voor de eerste rechter, van eerste 
verweerster voortbetaling van de in
validiteitsuitkering eiste; dat eerste 
verweerster en eiser bedoelde vorde
ringen voor het hof van beroep 
handhaafden; dat de aldus ontstane 
geschillen de rechten en verplichtin
gen van werknemers betroffen wel
ke voortvloeien uit de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering; 

Dat de vordering van eerste ver
weerster tegen eiser en diens tegen
vordering derhalve, ingevolge arti
kel 764, eerste lid, 12°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid aan het openbaar minis
terie moesten worden meegedeeld 
en dat het arrest, ingevolge artikel 
780 van dat wetboek, moet vermel
den het advies van het openbaar mi
nisterie alsmede de naam van de 
magistraat van het openbaar minis
terie die zijn advies heeft gegeven; 

Overwegende dat het arrest geen 
van vorenbedoelde vermeldingen be
vat en dat uit geen enkel stuk waar
op het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het openbaar ministerie 
advies heeft gegeven; 

Dat het arrest derhalve de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om tweede verweerster te vrijwaren ten 
bedrage van 1.357.739 frank voor de ver
oordeling tegen haar uitgesproken ten 

bate van eerste verweerster, en deze 
laatste veroordeling grondt op de volgen
de motieven: « dat (eerste verweerster) 
die, krachtens artikel 70, § 2, van de wet 
op de ziekteverzekering rechtens in de 
plaats van de rechthebbende, (eiser), 
treedt, haar vordering opzichtens (twee
de verweerster) terecht steunt op deze 
wettelijke indeplaatsstelling; dat deze 
wettelijke subrogatie van (eerste ver
weerster) geenszins afhangt van de mo
gelijkheid de terugbetaling ervan te vor
deren van de verzekerde; dat het feit dat 
het cumulatieverbod overtreden werd 
door (eiser), met als gevolg dat de pres
taties van de ziekte- en invaliditeitsver
zekering onverschuldigd zijn verleend, 
het terugvorderingsrecht uit subrogatie 
ten laste van (tweede verweerster) bijge
volg onverkort laat », 

terwijl de veroordeling van eiser tot 
vrijwaring van tweede verweerster 
slechts gegrond is voor zover de veroor
deling van tweede verweerster op de 
hoofdeis gegrond is; tweede verweerster 
in haar regelmatig voor het hof van be
roep genomen conclusie stelde, enerzijds, 
dat, zo de betalingen door eerste ver
weerster aan eiser ten onrechte zijn ge
beurd, er geen sprake is van subrogatie
recht van de ziekteverzekeraar, vermits 
deze subrogatie precies veronderstelt dat 
er een rechtsgeldige uitkering is ge
beurd, en stelde dat ter zake verweerster 
slechts mag uitbetalen op voorwaarde 
dat degene die om de uitkering verzoekt 
aan de door het koninklijk besluit van 4 
november 1963 opgelegde voorwaarden 
heeft voldaan, waarvan zij stelde dat zij 
ter zake niet voldaan waren, en, ander
zijds, dat, zelfs indien de betalingen te
recht waren gebeurd, eerste verweerster 
haar subrogatierecht slechts kan uitoefe
nen met de restrictie dat tweede ver
weerster opwerpt dat zij de betalingen te 
goeder trouw heeft gedaan, zich beroe
pende op de onoverwinnelijke dwaling 
en voorhoudende dat « zolang de ziekte
verzekeraar de verzekeraar niet verwit
tigd had van zijn tussenkomst, hij het 
recht niet bezit, na te goeder trouw geda
ne betalingen, de verzekeraar opnieuw 
aan te spreken », het arrest op deze twee 
middelen niet antwoordt, zodat, nu de 
veroordeling van tweede verweerster op 
de oorspronkelijke hoofdeis niet naar be
horen van recht is gemotiveerd, wegens 
gebrek aan antwoord op haar conclusie 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) de veroordeling tot vrijwaring van 
eiser tegenover tweede verweerster even
min naar behoren van recht is gemoti-
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veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest de re
denen geeft waarom het feit dat de 
prestaties van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering onverschuldigd aan 
eiser waren uitgekeerd, de subroga
toire vordering van eerste verweer
ster tegen tweede verweerster on
verkort liet en waarom die vorde
ring niet verj aard was; 

Dat het middel in zoverre feite-
lijke grondslag mist; , 

Overwegende dat tweede verweer
ster in haar conclusie in hoger be
roep stelde dat zij niet jegens eerste 
verweerster kon worden veroor
deeld, omdat zij door eiser in on
overwinnelijke dwaling was ge
bracht en te goeder trouw had 
betaald, terwijl eerste verweerster 
haar niet had meegedeeld dat zij 
ten voordele van eiser uitkeringen 
deed; 

Dat het arrest dat verweer niet 
beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat het Hof geen 
uitspraak behoeft te doen over het 
eerste en het vierde middel, die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt om aan eerste verweer
ster 1.357.739 frank te betalen en 
tweede verweerster voor die hoofd
som en de interesten te vrijwaren, 
alsmede in zoverre het uitspraak 
doet over de tegenvordering van ei
ser tegen eerste verweerster en over 
de kosten ten laste van eiser; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

30 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
lahaye en De Gryse. 

Nr. 452 

3' KAMER - 30 maart 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT, ART. 17.2, 2°, A- DRAAGWIJDTE. 

Het bij art. 17.2, :!', a, Wegverkeersregle
ment bepaalde verbod links in te halen 
op een kruispunt waar de voorrang 
van rechts geldt, is ook toepasselijk op 
een kruispunt waar, gezien in de rij
richting van de bestuurder die het 
kruispunt oprijdt, geen enkele weg 
naar rechts aansluit (1). 

(DE JONGHE T. « DROUOT VERZEKERINGEN • 
N.V., « SIGNODE » N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5240) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 16 februari 1987, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van de verweersters 
strekkende tot het bekomen van 
schadevergoeding naar aanleiding 

eerste verweerster in de helft van .,.._----~----------
de door eiser gemaakte kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1984, A.R. nr. 4457 
(A.C., 1984-85, nr. 164). 
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van een verkeersongeval dat op 1 
mei 1980 plaatsvond te Beveren
Haasdonk tussen de tractor be
stuurd door eiser en het voertuig be
stuurd door Freddy Matthijssens, 
aangestelde van tweede verweerster 
die de verzekerde was van eerste 
verweerster, gegrond verklaart en 
de tegeneis van eiser afwijst op 
grond « dat het ongeval te wijten is 
aan het niet reglementair naar links 
afslaan vanwege de bestuurder De 
Jonghe »; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12 en 17.2, 2•, 
a, van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
het ongeval te wijten is aan het niet re
glementair naar links afslaan vanwege 
de bestuurder De Jonghe en om enkel ei
ser tot schadevergoeding te veroordelen 
en hem derhalve impliciet alleen aan
sprakelijk te stellen voor het litigieuze 
ongeval, de ten laste van de heer Mat
thijssens, aangestelde van de naamloze 
vennootschap Signode, ingeroepen fout 
niet in aanmerking neemt op de volgen
de gronden: « Ten onrechte betoogt (ei
ser) dat Matthijssens op die plaats niet 
mocht inhalen, omdat op dit kruispunt 
de voorrang toekomt aan de van rechts 
komende bestuurder. Het blijkt immers 
uit de situatieschets dat deze voorrangs
regel ter zake niet in aanmerking komt, 
aangezien op die plaats geen enkele weg 
van rechts op dit kruispunt aansluit », 

terwijl de verplichting voorrang te ver
lenen aan de van rechts komende be
stuurder geldt op de kruispunten, dit wil 
zeggen op de plaats waar iwee of meer 
openbare wegen samenlopen, alsook op 
elke plaats van de openbare weg, waar 
de rijrichtingen van de bestuurders el
kaar op reglementaire wijze kruisen en 
waar geen andere specifieke voorrangs
regeling door het reglement wordt opge
legd, en het inhaalverbod op kruispunten 
waar de voorrang van rechts van toepas
sing is voor aile bestuurders geldt, dus 
ook voor hen die op dit kruispunt de 
voorrang van rechts kunnen inroepen; 
het arrest derhalve, daar het zelf de 
plaats van het ongeval als zijnde een 
kruispunt bestempelt en het niet vast
stelt ofwel dat verkeersborden, verkeers
lichten of bevelen van bevoegde agenten 
aanwezig waren welke, overeenkomstig 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 1 

december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
boven de regel « rechts gaat voor >> gaan, 
ofwel dat men zich ten deze in een situa
tie bevond welke een door de wet bepaal
de uitzondering uitmaakt op de algeme
ne regel dat elke bestuurder voorrang 
moet verlenen aan de van rechts komen
de bestuurder, door te steunen op het 
loutere feit dat op die plaats geen enkele 
weg van rechts op dit kruispunt aansluit, 
niet zonder schending van de artikelen 
12 en 17.2, 2•, a, van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 kan beslissen 
tot niet toepasselijkheid van de voor
rangsregel en derhalve ook van het in
haalverbod: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het ongeval plaatsvond op 
het ogenblik dat eiser naar links 
wou afslaan om een aldaar gelegen 
zijweg op te rijden en hij aangere
den werd door het voertuig van 
Matthijssens die hem links inhaal
de; dat het oordeelt dat deze laatste 
op het kruispunt links mocht inha
len op grond dat uit de situatie
schets blijkt dat op de plaats van 
het ongeval de voorrang van rechts 
niet geldt « aangezien op die plaats 
geen enkele weg van rechts op dit 
kruispunt aansluit >>; 

Overwegende dat het bij artikel 
17.2, 2°, a, van het Wegverkeersre
glement bepaalde verbod links in te 
halen toepasselijk is op alle kruis
punten waar de voorrang van reclits 
geldt, onverschillig of op het kruis
punt een weg van rechts, gezien in 
de rijrichting van de bestuurder die 
het kruispunt oprijdt, aansluit; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen als hiervoren aange
haald, de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

30 maart 1987 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 453 

3• KAMER - 30 maart 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -

TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

Tegenstrijdigheid in de redengeving kan 
niet worden afgeleid uit de tegenstrij
digheid tussen de redengeving van 
twee arresten die achtereenvolgens in 
dezelfde zaak zijn gewezen (1). (Art. 97 
Gw.) 

(• SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES 
D'EAUX MINERALES FRAN<;AISES • VENN. NAAR 

FRANS RECHT T. VANDERSCHELDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5558} 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arrest, op 13 november 1985 en 
9 april 1986 door het Arbeidshof te 
Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1322, 1341, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 12 en 101 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, 

doordat het arbeidshof, na in het ar
rest van 13 november 1985 te hebben 

(1) Zie Cass., 11 jan. 1972 (A.C., 1972, 458) 
met noot 1. 

vastgesteld dat om aanspraak te kunnen 
maken op een uitwinningsvergoeding 
minstens een jaar tewerkstelling als 
handelsvertegenwoordiger vereist is, en 
vervolgens de overlegging van een aan
tal stukken te hebben bevolen op grand 
dat « (het) dagboek dat thans in hager 
beroep door (verweerder) wordt voorge
bracht en door hemzelf werd samenge
steld (ter zake} geen voldoende bewijs
kracht (lees: bewijswaarde} kan heb
ben », in het arrest van 9 april 1986 het 
hager beroep van verweerder gegrond 
verklaart in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing van de eerste rechter hou
dende afwijzing van de vordering van 
verweerder tot betaling van een uitwin
ningsvergoeding en eiseres veroordeelt 
tot het betalen van een uitwinningsver
goeding van 112.341 frank, te vermeerde
ren met interesten en kosten, op grand : 
dat de partijen « geen enkel stuk waar
van de mededeling ( ... ) werd bevolen » 
overleggen; dat eiseres zich « ten on
rechte beroept op de loonstaten om daar
uit te kunnen afleiden dat (verweerder) 
geen recht heeft op een uitwinningsver
goeding »; dat « niets belet dat een han
delsvertegenwoordiger uitsluitend tegen 
een vast loon wordt vergoed en uit het 
feit dat de loonstaten geen betaling van 
commissieloon vermelden, ook niet (kan 
worden afgeleid} wanneer (verweerder} 
als handelsvertegenwoordiger is begin
nen arbeiden »; dat eiseres « blijkbaar 
(geen gevolg wenst) te geven aan de 
overlegging van stukken die de inhoud 
van (het dagboek van verweerder) zou
den ontzenuwen, wat nochtans gemakke
lijk had gekund door een eenvoudige 
voorlegging van een factuurboek betref
fende de periode vanaf juni 1980 »; dat 
eiseres de echtheid van dit hoek niet be
twist, maar eenvoudig beweert, « zonder 
voorlegging van enig stuk ( ... ), dat (ver
weerder) slechts in rnaart 1981 als han
delsvertegenwoordiger is beginnen wer
ken »; dat het « in deze ornstandigheden 
(aangewezen lijkt), geloof te hechten aan 
het dagboek waaruit blijkt dat (verweer
der) sedert 1 juni 1980 onafgebroken als 
handelsvertegenwoordiger heeft gewerkt 
( ... ) en een clienteel heeft aangebracht 
gedurende meer dan een jaar », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te oordelen, enerzijds, in het 
arrest van 13 november 1985, dat het 
dagboek van verweerder « geen voldoen
de bewijskracht kan hebben », en, ander
zijds, in het arrest van 9 april 1986, na te 
hebben vastgesteld dat door geen van de 
partijen bijkomende stukken werden 
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neergelegd, dat het in het licht van de 
omstandigheden « aangewezen lijkt ge
loof te hechten aan het dagboek »; even
genoemde arresten derhalve door een te
genstrijdigheid in de motieven zijn aan
getast hetgeen gelijkstaat met een afwe
zigheid van motieven (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

neerkomt op de bewering dat het ar
rest van 9 april 1986 een beslissing 
inhoudt die tegenstrijdig is met een 
beslissing die in het arrest van 13 
november 1985 voorkomt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een later arrest strijdig is 
met een eerder arrest, niet mee
brengt dat het eerdere arrest een te
genstrijdigheid bevat; 

Dat dezelfde omstandigheid ook 
niet meebrengt dat het latere arrest 
een redengeving bevat die gelijk
staat met gebrek aan motivering in 
de zin van artikel 97 van de Grond
wet; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

30 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 454 

3' KAMER - 30 maart 1987 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN- TOEZICHT VAN HET HOF-

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN 
- HOOFDZAKELIJK HANDENARBEID. 

Het Hoi is bevoegd om na te gaan of de 
feitenrechter uit de door hem vastge
stelde feiten wettig heeft kunnen aflei
den dat de werknemer hoofdzakelijk 
handenarbeid verrichtte en derhalve 
door een arbeidsovereenkomst voor 
werklieden verbonden was (1). (Art. 2 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(GERARD T. « MEAT MARKET INTERNATIONAL • 
N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5580) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 3, 66, 67 en 81 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, gewijzigd door 
het koninklijk besluit van 14 december 
1984 en de wet van 22 januari 1985, 

doordat het arrest de vorderingen van 
eiseres tot het betalen van 1.801 frank 
vakantiegeld bij uitdiensttreding en tot 
het betalen van een opzeggingsvergoe
ding van 25.728 frank ongegrond ver
klaart en haar veroordeelt tot terugbeta
ling aan verweerster van de som van 
9.000 frank voorschot voor de maand 
maart 1984, op de volgende gronden : 
« Bedoelde vordering is gesteund op de 
bewering dat eiseres in werkelijkheid de 
hoedanigheid had van bediende en niet 
die van arbeidster. De hoedanigheid van 
een tewerkstelling als bediende of als ar
beider volgt niet uit de benaming gege
ven aan de tewerkstelling door de partij
en of door een der partijen, doch wordt 
wettelijk bepaald door het feit dat de 
werknemer in concreto in hoofdzaak 
handenarbeid dan wel hoofdarbeid ver
richt ( ... ). De beoordeling van deze feite
lijke arbeidsomstandigheid behoort soe
verein aan de rechter ( ... ). In casu zijn 
beide partijen het eens nopens de uitge
voerde materiEHe arbeidstaken welke 
door de eerste rechter omstandig en 

(1) ~ie Cass., 22 juni 1977 (A.C., 1977, 1092), 
2 april 1979 (A.C., 1978-79, 903) en 10 maart 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 436). 
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nauwkeurig werden omschreven als 
volgt : aanhoren van de bestelling van de 
klant; afwegen van de opgegeven hoe
veelheid van de gewenste vleessoort; af
lezen van de prijs per kilogram, duide
lijk vermeld op elke vleessoort; intikken 
van deze prijs per kilogram op het kla
vier van de balans; vasthechten van het 
prijsetiket, dat uit de balans te voor
schijn komt, op de zak; overhandigen 
van de zak aan de klant. In casu is de 
betrokken winkel van verweerster een 
soort vleesdiscount met een centrale kas
sa, die niet bediend wordt door de bestel
lers. De taak van deze laatsten is dus be
perkt tot de hierboven genoemde hande
lingen welke geen verantwoordelijkheid 
en evenmin, in tegenstelling met de be
wering van eiseres, een nauwkeurige wa
renkennis vereist, nu de klant aanduidt 
wat hij wenst te kopen en de vleessoor
ten gerangschikt zijn onder een 
opschrift, dragend de benaming en de 
eenheidsprijs. Het is eveneens de balans 
welke de prijs berekent, terwijl de bedie
naar enkel de geafficheerde eenheids
prijs dient in te tikken. In casu is men 
aldus ver verwijderd van de traditionele 
verkoper of verkoopster, die met raad en 
kennis de klant moet voorlichten, hem 
bei:nvloeden tot het aankopen van deze 
waar hoven een andere, kortom, waarbij 
niet aileen blijk moet worden gegeven 
van warenkennis, doch eveneens of nog 
veel meer van psychologisch doorzicht 
om de potentiEHe koper te overhalen over 
te gaan tot de koop. In casu, niets daar
van, evenmin als van het bedienen van 
een kassa of van beheren van geld, met 
de eruit voortspruitende verantwoorde
lijkheid; in casu wordt zelfs beweerd 
door eisers dat zij gehouden was tot het 
uitwassen van de toonbank. Op het ge
tuigenaanbod van eiseres kan derhalve 
niet ingegaan worden, nu het " bestel
len " van de clHlnteel, het is te zeggen 
het afwegen van de goederen, het inpak
ken en het intikken van de eenheidsprijs 
niet betwist wordt en het " te woord 
staan " van de clienteel zich beperkte tot 
het aanhoren van de clienteel. Uit de 
vaststelling van de hierboven opgesomde 
taken moet dan ook worden besloten dat 
eiseres in hoofdzaak handenarbeid ver
richtte en derhalve onder de banden van 
de arbeidsovereenkomst voor werklieden 
onder het gezag van de werkgever, op 
proef arbeidde », 

terwijl de arbeidsovereenkomst voor 
werklieden verschilt van de arbeidsover
eenkomst voor bedienden doordat de 
werkman in hoofdzaak handenarbeid 
verricht en de bediende in hoofdzaak 

hoofdarbeid; het aanhoren van de bestel
ling, het afwegen van de opgegeven hoe
veelheid, het aflezen op het klavier van 
de balans, voornamelijk intellectuele ac
tiviteiten zijn vermits er totaal of prak
tisch geen handenarbeid aan te pas 
komt; het vasthechten van het prijsetiket 
op de zak en het overhandigen van die 
zak aan de klant, noodzakelijk en auto
matisch voortspruiten uit de vier eerstge
noemde intellectuele activiteiten en er 
hoegenaamd niet tegen opwegen; het ar
rest op grand van die feitelijke vaststel
lingen niet wettig kan beslissen dat eise
res in hoofdzaak handenarbeid verricht
te; de enkele omstandigheid dat er geen 
verantwoordelijkheid, geen nauwkeurige 
warenkennis of psychologisch doorzicht 
vereist waren voor het werk van eiseres 
immers geen afbreuk doet aan het intel
lectueel karakter ervan en op zichzelf 
niet van aard is om die hoofdzakelijk in
tellectuele activiteiten om te zetten in 
handenarbeid : 

Overwegende dat het arrest, op 
grand van de door eiseres feitelijk 
verrichte taken, welke het precies 
omschrijft, de beslissing dat eiseres 
hoofdzakelijk handenarbeid verricht
te en derhalve door een arbeidsover
eenkomst voor werklieden gebonden 
was, wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 maart 1987 - 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. 455 

1' KAMER - 30 maart 1987 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING 
BLIJVENDE ARREIDSONGESCHIKTHEID 



Nr. 455 HOF VAN CASSATIE 1001 

VASTSTELLING VAN BE CONSOLIDATIEDA
TUM. 

De rechter die vaststelt dat de graad van 
arbeidsongeschiktheid van een door 
een arbeidsongeval getroffene op een 
bepaalde datum is gewijzigd, beslist 
niet wettig dat de ongeschiktheid v66r 
die datum reeds blijvend is geworden. 
(Art. 24, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

(« ROYALE EELGE » N.V. T. MOLERO) 

ARREST 

(A.R. nr. 5592) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1985 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 22, 23, 24 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van verweerder gegrond verklaart en be
slist dat de consolidatiedatum van de 
restletsels voortspruitende uit het ar
beidsongeval overkomen aan verweerder 
op 11 januari 1979, dient te worden be
paald op 6 februari 1980 met een blijven
de arbeidsongeschiktheid van 7 % die 
vanaf 25 augustus 1982 herleid wordt tot 
5 %, en eiseres veroordeelt tot betaling 
aan verweerder van de dienovereen
komstige wettelijke vergoedingen, op 
grond van de volgende overwegingen : 
« Volgens vaststaande rechtsleer en 
rechtspraak is er sprake van consolidatie 
van restletsels van een arbeidsongeval, 
wanneer deze letsels in die mate geevo
lueerd zijn dat een stabilisatiepunt is be
reikt, zodat, naar normale voorzieningen, 
verdere medische tussenkomst geen in
vloed meer kan hebben op de recupera
tie van de werkcapaciteit. Hieruit volgt 
oak dat de consolidatiedatum niet nood
zakelijkerwijze dient samen te vallen 
met het einde van de geneeskundige be
handeling, a fortiori wanneer nadien een 
prothese noodzakelijk blijkt wegens een 
verergering van de toestand, zelfs wan
neer ten gevolge van het gebruik van de
ze prothese het economisch potentieel 
van de getroffene kan worden be!nvloed 
en desgevallend verbeterd. Er dient im
mers een onderscheid te worden ge
maakt tussen de heling van de letsels, 

dat een medisch probleem is en betrek
king heeft op de louter fysische toestand 
van de getroffene, en de raming van de 
weerslag van deze restletsels zodra deze 
geheeld zijn op zijn economisch poten
tieel; het aanwenden in casu van een 
noodzakelijk geworden prothese bei:n
vloedde geenszins de heling doch wel de 
weerslag voormeld. Volgens de feitelijke 
gegevens van de zaak, die overigens niet 
worden betwist door partijen, hebben de 
restletsels in casu hun stabilisatie be
reikt op 6 februari 1980, datum waarop 
de arbeidsongeschiktheid onder medisch 
oogpunt voor geen verbetering vatbaar 
was : een verergering van de toestand 
maakte de aanschaffing van een gehoor
prothese noodzakelijk en had alsdan en 
door het gebruik van deze prothese een 
lichte verbetering van de werkcapaciteit 
en van het economisch potentieel voor 
gevolg. Uit het voorgaande volgt dan ook 
dat zoals (verweerder) terecht stelt de 
consolidatiedatum in casu dient te wor
den bepaald op 6 februari 1980, terwijl 
de graad van blijvende arbeidsonge
schiktheid dient vastgesteld te worden 
op 7 % over het tijdvak gaande van 6 fe
bruari 1980 tot en met 24 augustus 1982, 
en vanaf 25 augustus 1982 op 5 % », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, krachtens artikel 24 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, de jaarlijkse vergoeding voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid, bere
kend op het basisloon en de graad van 
de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoe
ding (voor tijdelijke arbeidsongeschikt
heid) vervangt « vanaf de dag waarop de 
ongeschiktheid een bestendig karakter 
vertoont » (zogeheten consolidatiedatum) 
en dat « dit vertrekpunt wordt vastge
steld bij een overeenkomst tussen partij
en of bij een in kracht van gewijsde ge
gane beslissing »; onder de dag waarop 
de arbeidsongeschiktheid een bestendig 
karakter vertoont in de zin van voormel
de wetsbepaling, verstaan wordt het 
ogenblik waarop de arbeidsongeschikt
heid in die mate bestendig is dat, met in
achtneming van de verworven kennis 
der medische wetenschappen, bepaald 
kan worden welke de graad van arbeids
ongeschiktheid is, waardoor het slachtof
fer zijn gehele verdere leven zal aange
tast blijven; deze bepaling inhoudt dat, 
wanneer een verergering of een verbete
ring van de graad van arbeidsonge
schiktheid wordt vastgesteld voordat bij 
overeenkomst tussen partijen of bij een 
in kracht van gewijsde gegane beslis
sing, de dag werd bepaald waarop de on-
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geschiktheid een bestendig karakter ver
toont, bij de bepaling van die datum met 
die vastgestelde evolutie rekening moet 
worden gehouden; krachtens de artikelen 
22, 23 en 24 van de Arbeidsongevallen
wet, tot aan de in artikel 24 bepaalde da
tum waarop de arbeidsongeschiktheid 
een bestendig karakter vertoont, de ar
beidsongeschiktheid vergoed wordt vol
gens de in de artikleen 22 en 23 bepaal
de wettelijke regels; het arrest derhalve, 
door, na vastgesteld te hebben dat na 6 
februari 1980 een verergering van de toe
stand optrad, welke de aanschaf van een 
prothese noodzakelijk maakte, wat een 
Iichte verbetering van de werkcapaciteit 
tot gevolg had, niettemin te beslissen dat 
de consolidatiedatum diende te worden 
bepaald op 6 februari 1980, en dat de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid 7 % bedroeg van 6 februari 1980 tot 
en met 24 augustus 1982 en van 25 au
gustus 1982 af 5 %, en door de aan ver
weerder voor 24 augustus 1982 eventueel 
toekomende vergoedingen niet te bereke
nen op grond van de in de artikelen 22 
en 23 van de Arbeidsongevallenwet (be
paalde regels) doch wel op grond van die 
bepaald in artikel 24, schending inhoudt 
van aile in het middel aangehaalde wets
bepalingen, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 24, twee
de lid, van de Arbeidsongevallenwet 
bepaalt : « Indien de arbeidsonge
schiktheid blijvend is of wordt, ver
vangt een jaarlijkse vergoeding van 
100 pet., berekend op het basisloon 
en de graad van ongeschiktheid, de 
dagelijkse vergoeding vanaf de dag 
waarop de ongeschiktheid een be
stendig karakter vertoont; dit ver
trekpunt wordt vastgesteld bij een 
overeenkomst tussen partijen of bij 
een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het geschil de vraag betreft 
op welke datum er consolidatie van 
de restletsels is ingetreden; dat het 
arrest met die datum het in artikel 
24, tweede lid, van de wet vermelde 
vertrekpunt bedoelt; 

Overwegende dat het arrest als 
niet betwiste en als relevant in aan-

merking te nemen gegevens ver
meldt: dat in het op 14 mei 1982 
neergelegde deskundigenverslag de 
consolidatiedatum bepaald werd op 
6 februari 1980 met een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van zeven 
percent, dat de deskundige met een 
aanvullende opdracht werd belast, 
in aanmerking genomen het feit dat 
de restletsels verergerd zouden zijn, 
en dat de deskundige in zijn aanvul
lend verslag, neergelegd op 31 

· maart 1983, stelde dat verweerder, 
gelet op de vastgestelde verergering, 
mits hij de aangeschafte prothese 
gebruikt, een blijvende invaliditeit 
heeft van vijf percent vanaf de con
solidatiedatum, bepaald op 25 augus
tus 1982, zijnde de datum van de 
aanschaffing van het apparaat; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat na 6 februari 1980 een 
verergering in de toestand van ver
weerder is ingetreden; dat zulks 
echter impliceert dat die datum niet 
de dag is waarop de ongeschiktheid 
een bestendig karakter vertoont; dat 
het arrest derhalve, door te beslis
sen dat de consolidatiedatum dient 
te worden bepaald op 6 februari 
1980, artikel 24, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
daarin het hoger beroep ontvanke
lijk wordt verklaard; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel 68 van de Arbeidsongevallenwet, 
veroordeelt eiseres in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Gent. 

30 maart 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Houtekier. 
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Nr. 456 

2• KAMER - 1 april 1987 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- ONTVANKELIJKHEID - HOF VAN ASSISEN 
- VOORZIENING TEGEN HET VEROORDELEND 
ARREST - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP HET VERWIJZEND ARREST. 

2° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- IN HET 
NEDERLANDS GESTELDE STUKKEN 
VOEGING VAN EEN FRANSE VERTALING BIJ 
HET DOSSIER- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- Ol\TTVANKELIJKHEID - MIDDEL MET BE
TREKKING OP DE NA DE BESTREDEN BESLIS
SING GEVOERDE RECHTSPLEGING. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN 
VOORZIENING IS INGESTELD. 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat 
wordt aangevoerd tot staving van een 
enkel tegen het veroordelend arrest 
van het hoi van assisen gerichte voor
ziening, maar dat enkel betrekking 
heeit op het verwijzend arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling (1). 

2° Een Franse vertaling van in het Ne
derlands gestelde stukken hoeft alleen 
dan bij een bij het hoi van assisen 
voorgelegd dossier te worden gevoegd 
als de beschuldigde, die enkel Frans 
verstaat, daarom verzocht heeit over
eenkomstig artikel 22 Taalwet Ge
rechtszaken (2). 

3° Zander verband met de bestreden be
slissing en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel ten betoge dat het aan 
het Hoi toegezonden dossier niet valle
dig was (3). 

4° Niet ontvankelijk is het middel dat 
wordt aangevoerd tot staving van een 
enkel tegen het veroordelend arrest 
van het hoi van assisen gerichte voor
ziening, maar dat uitsluitend op de 
door de raadkamer gewezen beschik
king van gevangenneming betrekking 
heeft (4). 

(CRAENENBROUCK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5415) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1986 ge
wezen door het Hof van Assisen van 
de provincie Brabant; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 44 van het Wetboek van 
Strafvordering en 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat artikel 6 van dat Verdrag on
der meer bepaalt dat een ieder recht 
heeft op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak en dat artikel 44 van het Wet
hoek van Strafvordering aan de deskun
digen een substantiiHe rechtsvorm - de 
eedaflegging - oplegt als waarborg van 
het recht op een eerlijke behandeling; 
dat de door de raadkamer gewezen be
schikking tot gevangenneming en het 
door het Hof van Beroep te Brussel in 
kamer van inbeschuldigingstelling gewe-
zen verwijzingsarrest onder meer zijn 

(1) Het middel is al!een niet ontvankelijk als gegrond op: 1o het deskundigenverslag 
het niet de veroordeling betreft, maar enkel de van 31 mei 1985 van de bioloog A. 
verwijzende beslissing (zie Cass., 20 juli 1982, Schmitz dat niet gevolgd is van het for
A.R. nr. 2457, A.C., 1981-82, nr. 669; Cass., 17. mulier van de eed waarbij hij zwoer zijn 
sept. 1986, A.R. nrs. 5044 en 5153, ibid.,· taak overeenkomstig artikel 44 van het 
1986-87, nr. 30). Wetboek van Strafvordering te hebben 

Wanneer de onwettigheid zowel de verwij- 1-----------------
zende beslissing als de veroordeling betreft, 
kan de grief in de regel worden aangevoerd, 
ook a! is de voorziening enkel tegen de veroor
deling ingesteld. Dat blijkt uit de bewoordin
gen zelf van de artt. 408 en 413 Sv., waarnaar 
onder meer in het arrest van 9 jan. 1980 
(A.C., 1979-80, nr. 274) verwezen wordt. 

(2) Zie Cass., 26 feb. 1986, A.R. nr. 2472 
(A.C., 1985-86, nr. 412). 

(3) Zie Cass., 5 en 26 maart en 26 april 1985, 
A.R. nrs. 9125, 9422 en 4236 (A.C., 1984-85, 
nrs. 405, 455 en 517). 

(4) Zie Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9746, en 7 
jan. 1986, A.R. nr. 44, motivering (A.C., 1985-86, 
nrs. 115 en 293), 22 okt. 1986, A.R. nr. 5114, en 
25 feb. 1987, A.R. nr. 5632 (A.C., 1986-87, supra, 
nrs. 117 en 380). 
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vervuld; 2" het deskundigenverslag van 
25 juni 1985 van professor P. Chailly, dat 
niet gevolgd is van of voorafgegaan is 
door enig formulier van eedaflegging, 

terwijl die eed een substanti€He rechts
vorm is; de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling op het tijdstip 
van hun uitspraak noodzakelijk zijn af
gegaan op die stukken welke ze niet uit 
de debatten hebben geweerd; er bijge
volg grond bestaat tot vernietiging van 
die twee voorbereidende beslissingen en, 
bijgevolg, van het arrest van het Hof van 
Assisen van Brabant : 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het arrest van 
het hof van assisen; dat het middel, 
nu het betrekking heeft op de be
slissingen van de onderzoeksgerech
ten waartegen de voorziening niet is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
19 van de wet van 15 juni 1935, 

doordat de voorzitter van het Hof van 
Assisen van Brabant, krachtens zijn dis
cretionaire macht, beslist heeft het op 27 
augustus 1986 in het Nederlands opge
maakt proces-verbaal van de gerechte
lijke politie te Brussel (stuk 13 van het 
dossier waarop het Hof vermag acht te 
slaan) te voegen bij de stukken van het 
ter zitting onderzochte en achteraf aan 
de gezworenen overhandigde dossier 
(blz. 24 en 65 van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van het hof van assisen 
inzake N. Craenenbrouck), 

terwijl artikel 6 van voormeld Verdrag 
bepaalt dat een ieder recht heeft op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak en ar
tikel 19 van de wet van 15 juni 1935, die 
van openbare orde is, eraan toevoegt dat 
« voor het Hof van Assisen van de pro
vincie Brabant de rechtspleging in het 
Frans of in het Nederlands wordt ge
voerd ( ... ) naar gelang van de taal door 
de beschuldigde gebruikt voor zijn ver
klaringen in het onderzoek »; er dus ken
nelijk een stuk, dat in een andere taal 
dan die van de rechtspleging gesteld 
was, is vermeld en medegedeeld tijdens 
het debat, zonder door een beedigd ver
taler te zijn vertaald : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de voorzitter van 
het hof van assisen, krachtens zijn 

discretionaire macht, de voeging bij 
het dossier heeft bevolen van drie 
stukken, waaronder het proces-ver
baal nr. 21169 van de gerechtelijke 
politie te Brussel en twee bijlagen; 
dat die stukken zijn medegedeeld 
aan alle in de zaak betrokken par
tijen en dat geen van hen enige op
merking heeft gemaakt; 

Overwegende dat een vertaling 
naar het Frans van de in het Neder
lands gestelde stukken aileen dan 
bij het dossier hoeft te worden ge
voegd als de beklaagde, die aileen 
het Frans verstaat, zulks gevorderd 
heeft overeenkomstig artikel 22, 
tweede lid, van de wet van 15 juni 
1935 betreffende het gebruik der ta
len in gerechtszaken; 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiseres van 
dat recht gebruik gemaakt heeft, of
schoon ze daartoe de mogelijkheid 
had; 

Dat, gelet op dit stilzwijgen van 
eiseres, het Hof uit die neerlegging 
niet kan afleiden dat de wet van 15 
juni 1935 is geschonden of dat de in 
artikel 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den neergelegde regel van de eer
lijke behandeling van de zaak is 
miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: miskenning 
van de bewijskracht van de akten en van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat de voorzitter van het Hof van 
Assisen van de provincie Brabant, krach
tens zijn discretionaire macht, op 15 sep
tember beslist heeft het dossier van het 
parket te Brussel (not. nr. 11.52 173/73 in 
zake Duliere) bij het dossier van eiseres 
te voegen en dat op blz. 65 van het pro
ces-verbaal van de terechtzitting akte is 
genomen van de overhandiging van die 
stukken aan de gezworenen, 

terwijl ze niet behoren tot de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan; de 
verdediging zich dus voor het Hof onmo-
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gelijk kan beroepen op de beweerde voe
ging van die stukken : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 15 september gehou
den terechtzitting van het hof van 
assisen vaststelt dat het dossier Du
liere, waarvan het notitienummer in 
het middel is aangegeven, gevoegd 
is bij de stukken van de tegen eise
res gevoerde rechtspleging; dat die 
vaststelling bewijs oplevert tot be
tichting van valsheid; 

Overwegende dat het middel uit 
de omstandigheid dat het gevoegde 
dossier niet terstond na de voorzie
ning aan de griffie van het Hof 
werd toegezonden, afleidt dat de be
wijskracht van de akten is miskend; 
dat het nochtans niet aangeeft van 
welke akten en in welk opzicht de 
bewijskracht zou zijn miskend; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel een miskenning van het 
recht van verdediging van eiseres 
voor het Hof aanvoert; dat zodanige 
grief geen verband houdt met de be
streden beslissing; 

Dat ook in dat opzicht het middel 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel: schending vail 
artikel 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat dezelfde magistraat, de voor
zitter Alfred Joris, toentertijd het ten 
laste van Duliere (notities van het parket 
te Brussel, nr. 11.521 73/73) wegens 
moord ingesteld onderzoek heeft geleid 
en het ambt van voorzitter heeft waarge
nomen in de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel, die op 
23 december 1985 de gevangenneming 
van eiseres heeft bevolen, 

tezwijl een ieder recht heeft op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak; het 
Hof in zijn arrest van 27 november 1985 
(in zake Van Damme tegen Verschelden) 
eraan herinnerd heeft dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens al wordt geschon
den wanneer er bij eiseres « een gewet
tigde twijfel kan bestaan aan de 
geschiktheid van het met de berechting 
belaste rechtscollege om de zaak op een 

onpartijdige wijze te behandelen; dat ei
seres op zijn minst « gewettigde twijfel » 
koestert omtrent de geschiktheid van die 
magistraat om haar zaak eerlijk te be
handelen, aangezien zij na dat eerste on
derzoek tegen haar echtgenoot redenen 
had om te geloven dat hij vooringeno
men was tegen haar familie en dus te
gen haarzelf : 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen de op 23 december 
1985 door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel gewezen beschikking van ge
vangenneming waartegen eiseres 
geen voorziening heeft ingesteld; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

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

1 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens - Verslaggever : de h. 
Ghislain - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. M. Lancaster, J.M. Cheva
lier en Y. De Gratie (Brussel). 

Nr. 457 

2• KAMER - 1 april 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE· 
MENT 1975 - ART. 7.1 - DRAAGWIJDTE. 

Het verbod het verkeer te hinderen of 
onveilig te maken, onder meer door 
over de openbare weg rook of stoom te 
verspreiden, geldt voor aile gebruikers 
van de openbare weg, maar enkel voor 
hen (1). (Art. 7.1 Wegverkeersregle
ment.) 

(1) Cass., 24 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 
1114). 
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(DEMITRI T. MOURIAUX, P.S.A. CREDIT BELGIUM 
N.V., HELVETIA N.V., ASSURANTIE VAN DE BEL
GISCHE BOERENBOND N.V., LARDOT, GEERINCK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5576) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1986 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 Lardot, medebeklaagde, inge
stelde strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, beklaag
de, geen hoedanigheid heeft om zich 
tegen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres wegens overtreding van 
artikel 89.8 van het Veldwetboek in
gestelde strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de verjaring van de strafvor
dering vaststelt; 

Dat de voorziening, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres wegens overtreding van 
artikel 7.1 van het Wegverkeersre
glement ingestelde strafvordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 7.1, van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en 6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de tegen 
eiseres op strafrechtelijk en burgerlijk 
gebied gewezen beslissingen verant
woordt door de in de rechtstreekse dag
vaarding omschreven telastlegging van 
overtreding van artikel 7.1 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 be
wezen te verklaren, op grond dat « be
klaagde (thans eiseres) betoogt dat arti
kel 7.1 van het Wegverkeersreglement 
ten deze niet kan worden toegepast, aan
gezien zij geen weggebruiker was op het 

ogenblik van de feiten »; dat, naar haar 
mening, artikel 1 van het koninklijk be
sluit houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, waarin 
uitdrukkelijk staat dat dit reglement 
geldt voor het verkeer op de openbare 
weg van voetgangers, van voertuigen, 
van trek-, last- of rijdieren en van vee, 
de toepassing van de artikelen van dit 
reglement beperkt tot de weggebrui
kers »; dat « het Hof van Beroep te Brus
sel in het arrest van 30 maart 1979 be
slist heeft dat een met het opruimen van 
de weg belaste vennootschap op de weg 
(in de zin van artikel 7.1 van het konink
lijk besluit van 1 december 1975) een 
deel van het slijk had achtergelaten,dat 
daar was verspreid door een vennoot
schap die aarde vervoerde »; dat « het 
Hof van Cassatie op 9 oktober 1980 een 
voorziening tegen het arrest heeft ver
worpen op grond dat het opzettelijk of 
onopzettelijk achterlaten op de openbare 
weg van stoffen die het verkeer onveilig 
maken, gestraft wordt door artikel 7 van 
het Wegverkeersreglement van het ogen
blik dat het rechtstreeks of onrecht
streeks aan 's mensen daad te wijten is 
(Cass., 9 okt. 1980, A.C., 1980-81, nr. 87) »; 
dat « de onderneming belast met het rui
men van de weg niet als een weggebrui
ker kan worden aangemerkt »; dat « arti
kel 7 dus van toepassing is op een ieder 
die opzettelijk of onopzettelijk het ver
keer hindert of onveilig maakt » en dat 
« beklaagde ten deze op haar eigendom 
een vuur had aangestoken waarvan de 
rook zich over de rijbaan had verspreid 
en het zicht aldaar tot nul had herleid, 
terwijl het reeds door de ter plaatse aan
wezige mist tot 20 meter was beperkt », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 dat het toepassingsgebied van het 
Wegverkeersreglement omschrijft, be
paalt dat « dit reglement geldt voor het 
verkeer op de openbare weg van voet
gangers, van voertuigen, van trek-, last
of rijdieren en van vee », met uitsluiting 
van de spoorvoertuigen die van de open
bare weg gebruik maken, terwijl artikel 
7.1 van datzelfde koninklijk besluit, titel 
II « Verkeersregels », waarin staat dat 
« het verboden is het verkeer te hinde
ren of onveilig te maken ... door er rook 
of stoom te verspreiden », van toepassing 
is op alle gebruikers van de openbare 
weg maar enkel op hen, zodat het be
streden vonnis niet zonder die bepalin
gen te schenden, uit de beslissing dat ar
tikel 7.1 geldt voor « een ieder » (dat wil 
zeggen voor hen die niet rijden op de 
openbare weg en geen weggebruikers 
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zijn, zoals eiseres, op het ogenblik van 
de feiten) die opzettelijk of onopzettelijk 
het verkeer hindert of onveilig maakt, 
kon afleiden dat in de onderhavige zaak 
waarbij eiseres op haar grand een vuur 
had aangestoken waarvan de rook zich 
over de weg had verspreid en het zicht 
tot nul had herleid, terwijl het wegens 
de op die plaats aanwezige mist reeds 
tot 20 m beperkt was, de telastlegging 
dus bewezen is (schending van de in het 
middel aangehaalde artikelen 1 en 7.1 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975); 

tweede on(J.erdeel, het bestreden von
nis, nu het, na te hebben herinnerd aan 
bepaalde uitspraken van het arrest van 9 
oktober 1980 van het Hof van Cassatie, 
stelt dat « de onderneming, belast met 
het ruimen van de weg, niet als een weg
gebruiker kan worden aangemerkt » en 
daaruit afleidt dat artikel 7 dus geldt 
voor « een ieder » (zelfs niet-weggebrui
kers) die opzettelijk of onopzettelijk het 
verkeer hindert of onveilig maakt, in 
strijd met de wet uitspraak doet bij wege 
van een algemene en als regel geldende 
beschikking (schending van artikel 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, arti

kel 7 van het Wegverkeersreglement 
deel uitmaakt van titel II « Ver
keersregels » en dat, anderzijds, ar
tikel 1 van dat algemeen reglement 
bepaalt dat « het geldt voor het ver
keer op de openbare weg van voet
gangers, van voertuigen, van trek-, 
last- of rijdieren en van vee. De 
spoorvoertuigen. die van de open ba
re weg gebruik maken, vallen niet 
onder de toepassing van dit regle
ment »; 

Overwegende dat uit die wette
lijke bepalingen blijkt dat het bij ar
tikel 7.1 van het Wegverkeersregle
ment opgelegde verbod om het ver
keer te hinderen of onveilig te 
maken, van toepassing is op alle ge
bruikers van de openbare weg, maar 
enkel op hen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het eiseres veroordeelt 
we gens overtreding van artikel 7.1 
van het Wegverkeersreglement door
dat ze op haar grond een vuur heeft 
aangestoken waarvan de rook zich 

over de openbare weg heeft ver
spreid, op grond dat die wettelijke 
bepaling van toepassing is op een 
ieder die opzettelijk of onopzettelijk 
het verkeer hindert of onveilig 
maakt, zonder vast te stellen dat ei
seres een aan de bepalingen van dat 
reglement, meer bepaald aan artikel 
7, onderworpen weggebruiker was, 
de in dit onderdeel aangehaalde 
wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet kan leiden tot ruimere cas
satie of tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het uitspraak doet 
over de tegen eiseres wegens over
treding van artikel 7 van het Weg
verkeersreglement ingestelde straf
vordering en in zoverre het eiseres 
veroordeelt tot betaling van schade
vergoeding aan de verweerders; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Brussel, zitting houdende in 
hoger beroep. 

1 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Dassesse. 

Nro 458 

1' KAMER - 3 april 1987 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 

VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER-
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GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
ONTSLAGEN WERKNEMERS - VOORRECHT 
VAN HET FONDS UIT ART. 19, EERSTE LID, 
4"QUINQUIES, HYPOTHEEKWET - DRAAG· 
WIJDTE. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHT - SLUITING VAN ONDERNE· 
MINGEN- FONDS TOT VERGOEDING VAN DE 
IN GEVAL VAN SLUITING ONTSLAGEN WERK
NEMERS- VOORRECHT VAN HET FONDS UIT 
ART. 19, EERSTE LID, 4"QUINQUIES, HYPO
THEEKWET - DRAAGWIJDTE. 

1" en 2" Het in art. 19, eerste lid, 4' quin
quies, Hypotheekwet bedoelde voor
recht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers, 
m.b.t. de schuldvorderingen die niet 
meer bij wettelijke subrogatie ingevor
derd kunnen worden, slaat enkel op de 
schuldvorderingen die verjaard zijn en 
niet op die uit hoofde waarvan de 
werknemers-schuldeisers slechts in het 
gewoon passief van het faillissement 
zijn opgenomen, omdat zij nalieten het 
voorrecht in te roepen zoals voorge
schreven door art. 498 Faillissements
wet. (Hypotheekwet, art. 19, eerste lid, 
4"quinquies; Sluitingsfondswet 30 juni 
1967, artt. 2 en 8, eerste en tweede lid.) 
(1). 

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

GEN WERKNEMERS T. VAN BUGGENHOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5058) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser vraagt dat zijn 
schuldvordering in het bevoorrechte 

(1) Raadpl. Cass., 21 juni 1985, A.R. nr. 4321 
(A.C., 1984-85, nr. 639); 6 dec. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 214; zie ook Rb. Kh. Brussel, 14 
sept. 1982, T.B.H., 1983, 535; wet 28 juli 1971, 
Pasin., 1971, 1595; M. DIZIER-WILKIN, « Actions 
et garanties du Fonds d'indemnisation des tra
vailleurs licencies en cas de fermetures d'en
treprises », Ann. Fac. Dr Liege, 1983, 289 (308, 
noot 43, 313-314). 

passief van het faillissement wordt 
opgenomen onder artikel 19, eerste 
lid, 3" bis, althans onder artikel 19, 
eerste lid, 4"quinquies, van de Hypo
theekwet, voor een bedrag van 
1.303.958 frank; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8 van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting der 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers 
(als gewijzigd door artikel 4 van de wet 
van 30 maart 1976), 19, eerste lid, 4"quin
quies, van de Hypotheekwet van 16 de
cember 1851, 4 van de wet van 30 maart 
1976 houdende economische herstelmaat
regelen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de subsidiaire vor
dering van eiser strekkende tot opname 
van zijn schuldvordering van 1.304.958 
frank in het bevoorrecht passief op 
grand van artikel 19, eerste lid, 4"quin
quies, van de Hypotheekwet ongegrond 
verklaart, op grand: « dat artikel 8 van 
de wet ran 30 juni 1967 gewijzigd is ge
weest bij artikel 21, 1", van de wet van 
28 juli 1971; dat in de voorbereidende 
werken van die laatste wet de bekom
mernis van de wetgever wordt benadrukt 
om de actiemiddelen van het Fonds uit 
te breiden : - eensdeels, door aan het 
Fonds een rechtstreekse vordering toe te 
kennen welke echter later, door de wet 
van 30 maart 1976, werd afgeschaft (af
deling I, artikel 4, van de wet van 30 
maart 1976 heeft de tekst van artikel 8 
van de wet van 30 juni 1967 vervangen); 
- anderdeels, door aan de schuldvorde
ringen van het Fonds, gegrond op 
(nieuw) artikel 8 van de wet van 30 juni 
1967, een nieuw voorrecht toe te ·kennen 
waarvan de rang bepaald is in artikel 19, 
4"quinquies; dat bedoeld voorrecht 
slechts kan worden ingeroepen " in zover 
die schuldvorderingen niet meer bij wet
telijke subrogatie kunnen ingevorderd 
worden "; dat hiermee worden bedoeld 
schuldvorderingen van de werknemers 
die verjaard zijn doch niet de schuldvor
deringen uit hoofde van dewelke de 
werknemers persoonlijk in het passief 
van het faillissement werden opgeno
men; dat het Fonds geen bijzondere hoe
danigheid heeft waardoor het buiten de 
regels van de Faillissementswet gesteld 
is; dat de curator evenmin van die regels 
mag afzien; dat dezelfde schuldvordering 
immers niet tweemaal in het passief van 
de faling kan worden opgenomen; dat 
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daaruit volgt dat (eiser) evenmin in de 
voorwaarden verkeert om zich op artikel 
19, 4oquinquies, te mogen beroepen wat 
de betwiste brutovergoedingen betreft », 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artike
len 4 van de wet van 30 maart 1976, 8 
van de wet van 30 juni 1967, als gewij
zigd door de wet van 30 maart 1976, en 
19, eerste lid, 4oquinquies, van de Hypo
theekwet volgt dat eiser, ingeval de vor
dering niet meer door middel van wette
lijke subrogatie kan worden ingevorderd, 
beschikt over een eigen vordering, die 
het voorrecht van artikel 19, eerste lid, 
4°quinquies, van de Hypotheekwet ge
niet; zodat het arrest, in zoverre het be
slist dat de eigen vordering van eiser 
werd afgeschaft door de wet van 30 
maart 1976, niet wettelijk verantwoord is 
(schending van alle in het middel inge
roepen wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet), noch 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de eigen vordering 
van eiser niet slechts kan worden uitge
oefend in geval van verjaring, zoals het 
arrest beslist, doch wei telkens als blijkt 
dat de vordering gebaseerd op de wette
lijke subrogatie niet meer tot invorde
ring kan leiden, zoals bijvoorbeeld wan
neer de vordering in het gewoon passief 
dient te worden uitgeoefend en daar niet 
voldaan kan worden; zodat het arrest, 
door te beslissen dat met de eigen verde
ring van eiser bedoeld worden de schuld
vorderingen van de werknemers die ver
jaard zijn, doch niet de schuldvorderin
gen uit hoofde waarvan de werknemers 
persoonlijk in het passief van het faillis
sement werden opgenomen, zonder na te 
gaan of ten deze de schuldvordering nog 
bij wettelijke subrogatie kon worden in
gevorderd, niet wettelijk verantwoord is 
(schending van alle in het middel inge
roepen wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet), noch 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de eigen vordering 
van het Fonds, gegrond op de artikelen 8 
van de wet van 30 juni 1967 en 19, eerste 
lid, 4° quinquies, van de Hypotheekwet, 
per definitie niet dezelfde vordering is 
als die welke de werknemers doen gel
den; zodat het arrest, door te beslissen 
dat de vordering van eiser ongegrond is 
omdat « dezelfde schuldvordering niet 
tweemaal in het passief van de faling 
kan worden opgenomen "• de aard van 
de eigen - en dus niet subrogatoire -
vordering van eiser miskent, en derhalve 

niet wettelijk verantwoord is (schending 
van aile in het middel ingeroepen wets
bepalingen, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet), noch regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe het arrest artikel 97 
van de Grondwet schendt; dat de 
drie onderdelen, in zoverre ze 
schending van die bepaling aanvoe
ren, niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
28 juli 1971 blijkt dat met de woor
den « in zoverre die schuldvorderin
gen niet meer bij wettelijke subro
gatie (kunnen) ingevorderd wor
den » in artikel 19, eerste lid, 
4oquinquies, van de Hypotheekwet 
bedoeld is het geval dat de invorde
ring niet langer mogelijk is omdat 
de rechten van de werknemer ver
jaard zijn; 

Overwegende dat, zelfs indien, zo
als eiser beweert, het in artikel 19, 
eerste lid, 4oquinquies, van de Hypo
theekwet bedoelde voorrecht verbon
den is een eigen recht van het 
Fonds, het arrest terecht beslist dat 
in dat artikel bedoeld worden 
« schuldvorderingen van de werkne
mers die verjaard zijn, doch niet de 
schuldvorderingen uit hoofde van 
dewelke de werknemers persoonlijk 
in het passief van het faillissement 
werden opgenomen »; 

Dat het tweede onderdeel in zo
verre niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het eerste en 
het derde onderdeel, nu de beslis
sing op grond van de in het tweede 
onderdeel bestreden redenen in 
stand blijft, niet tot cassatie kunnen 
leiden en derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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3 april 1987 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advo· 
eaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 459 

1' KAMER - 3 april 1987 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLIJKE ZAKEN- OPENBAAR MINIS
TERIE DAT ADVIES GEEFT - DEZELFDE MA
GISTRAAT IN EERSTE AANLEG EN IN HOGER 
BEROEP. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - ADVIES VAN DEZELFDE MA· 
GISTRAAT IN EERSTE AANLEG EN IN HOGER 
RFROF.:P- RFCHT VAN \l<;RDEDIGING. 

3" RECHT VAN VERDEDIGING 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - OPENBAAR MINIS
TERrE DAT ADVIES GEEFT - DEZELFDE MA· 
GISTRAAT IN EERSTE AANLEG EN IN HOGER 
BEROEP. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOL
LEGE - BURGERLIJKE ZAKEN - OPENBAAR 
MINISTERIE DAT ADVIES GEEFT - DEZELFDE 
MAGISTRAAT IN EERSTE AANLEG EN IN 
HOGER BEROEP 

1", 2", 3" en 4" De omstandigheid dat de
zelfde magistraat van het openbaar 
ministerie in een burgerlijke zaak zo
wel in eerste aanleg als in hoger be
roep advies geeft, brengt geen schen

(VERBEECK T. « B & G HEKWERK » N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5062) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend op 4 november 
1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 138, tweede lid, 292, 764, 
9", 766, 1042, 1138, 5", van het Gerechte
lijk Wetboek, en 464 van hoek III van 
het Wetboek van Koophandel, vastge
steld bij de wet van 18 april 1851, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
biediging van het recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag van 
25) .455 frank te betalen, nadat in open
bal'e terechtzitting het advies gehoord 
werd van de heer substituut-procureur
generaal J.M., 

terwijl in deze zaak voor de rechtbank 
van koophandel door dezelfde heer J.M., 
alstoen in zijn hoedanigheid van eerste 
substituut-procureur des Konings, even
eens advies werd gegeven; dientengevol
ge eiser een gerechtigde twijfel kan heb
ben aan de rechtvaardige behandeling 
van zijn zaak, daar dezelfde magistraat, 
in verschillende hoedanigheden, achter
eenvolgens in eerste aanleg en in hoger 
beroep voor de beslissing in openbare te
rechtzitting advies heeft uitgebracht 
(schending van artikel 6.1. van het Ver
drag van 4 november 1950), en zulks 
eveneens een inbreuk uitmaakt op de re
gels van de gerechtelijke organisatie die 
cumulatie van ambten verbieden (schen
ding van de artikelen 138, tweede lid, 
292, 764, 9", 766, 1042, 1138, 5", van het 

ding van art. 6.1 Europees Verdrag 1-----------------
Rechten van de Mens mee, noch mis
kenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging of 
van de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek m.b.t. de rechterlijke organi
satie, o.m. art. 292 Ger. W. (1). 

(1) HAYOIT DE TERMICOURT, « Propos sur ]e 
ministere public », R.D.P., 1936, biz. 982. 

J.E. KRINGS, « Le role du ministere public 
dans le proces civil "• in Rapports belges au 

IXe congn!!s international de droit compare, 
1974, biz. 140 tot 166 (151, 158). 

H. BEKAERT, « La mission du ministere pu
blic en droit prive », in Melanges Jean Dabin, 
t. II, 420. 

J. MATTHIJS, « Openbaar ministerie », A.P.R., 
nr. 283, 341 e.v. 

A. MEEUS, « Le role du ministere public et 
droit judiciaire prive », T.P.R., 1980, 1430 e.v. 

Raadpl. Cass., 16 feb. 1931, Bull., 1931, 83, 
nr. 11; 5 dec. 1985, A.R. nr. 7418 (A.C., 1985-86, 
nr. 236). 



Nr. 460 HOF VAN CASSATIE 1011 

Gerechtelijk Wetboek en 464 van het 
Wetboek van Koophandel); dientengevol
ge eveneens het recht van verdediging 
van eiser is miskend (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie, wanneer het in burger
lijke zaken tussenkomt bij wijze 
van advies, niet optreedt als rechter 
die de burgerlijke rechten en ver
plichtingen van een persoon vast
stelt; dat derhalve de omstandigheid 
dat dezelfde magistraat in een bur
gerlijke zaak zowel in eerste aanleg 
als in hager beroep zijn advies geeft 
als orgaan van het openbaar minis
terie, geen schending van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden meebrengt; 

Overwegende dat de wetsbepalin
gen en het algemeen rechtsbeginsel 
die in het middel worden aangewe
zen, er niet aan in de weg staan dat 
een magistraat van het openbaar 
ministerie die in eerste aanleg in 
een burgerlijke zaak advies heeft 
gegeven, vervolgens als lid van het 
parket-generaal in dezelfde zaak 
nog eens advies geeft voor het hof 
van beroep; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 april 1987 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 460 

2' KAMER - 3 april 1987 

1° STRAF- WANBEDRIJF- VERVANGENDE 
r.F.VANGENISSTRAF- MAXIMUM. 

2° STRAF - GELDBOETE - OPDECIEMEN -
FElTEN GEPLEEGD V66R 8 JULI 1981 - VER
HOGING VAN DE GELDBOETE. 

1 o De voor een wanbednjf uitgesproken 
vervangende gevangenisstraf mag 
geen drie maanden, dit is negentig da
gen, overschrijden (1). (Artt. 25 en 40 
Sw.) 

2° Onwettig is de beslissing die de geld
boete wegens een misdrijf dat v66r 8 
juli 1981 is gepleegd, met 590 deciemen 
verhoogt (2). (Artt. 1 en 3 wet van 5 
maart 1952, gewijzigd bij de wet van 2 
juli 1981.) 

(VAN HOUCKE 
T. CARNEW AL, DE VLAEMINCK, GOOSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 970) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1986 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 25, 40 van het 
Strafwetboek en 1 van de wet van 5 
maart 1952 betreffende opdeciemen 
op de strafrechtelijke geldboeten, 
gewijzigd bij de wet van 2 juli 1981 : 

Overwegende, eensdeels, dat, 
krachtens de artikelen 25 en 40 van 
het Strafwetboek, de duur van de 
vervangende gevangenisstraf drie 
maanden, dit is negentig dagen, niet 
mag te hoven gaan voor hen die we
gens wanbedrijf zijn veroordeeld; 

Dat het arrest, bij het vaststellen 
van de hiervoren vermelde straf, die 
bepalingen schendt door te zeggen 
dat de geldboete zal mogen vervan-

(1} Cass., 14 dec. 1960 (A.C., 1961, 365}. 

(2} Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 8160 
(A.C., 1984-85, nr. 224}. 
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gen worden door een gevangenis
straf van 140 dagen; 

Overwegende, anderdeels, dat de 
wetsbepaling waarbij de deciemen 
van 390 op 590 werden verhoogd, op 
8 juli 1981 in werking is getreden; 
dat de bij die wet ingevoerde verho
ging van de geldboeten niet toepas
selijk is op de geldboeten die uitge
sproken worden wegens misdrijven 
die v66r de inwerkingstelling wer
den gepleegd; 

Dat het arrest die verhoging toe
past hoewel uit zijn vermeldingen 
blijkt dat het laatste feit op 3 maart 
1981 werd gepleegd, en zodoende 
voormelde wetsbepaling schendt; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; vernietigt het be
streden arrest in zoverre het zegt 
dat de geldboete zal mogen vervan
gen worden door een gevangenis
straf van 140 dagen en in zoverre 
het de uitgesproken geldboete met 
590 deciemen verhoogt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in drie vierde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

3 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal, raadsheer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 461 

2• KAMER - 3 april 1987 

SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN - ONOPZEITELIJK TOERRENGEN VAN 

VERWONDINGEN - OORZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN RET GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID 
OF VOORZORG EN RET ONGEVAL. 

De rechter kan de beklaagde wegens het 
onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen slechts dan veroordelen wan
neer hij met zekerheid kan stellen dat 
het ongeval zonder het aan de be
klaagde ten laste gelegde gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg niet zou 
zijn gebeurd zoals het zich in concreto 
heeft voorgedaan (1). (Artt. 418 en 420 
Sw.) 

(HABRAKEN, BLOEMEN T. DROESHOUT; MEURS 
E.A. T. DROESHOUT; VERSTRAETEN, KISSEN T. 

DROESHOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 1007) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 oktober 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel, door aile eisers aan
gevoerd en afgeleid uit de schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met her
vorming van het eerste vonnis, de recht
bank onbevoegd verklaart kennis te ne
men van de vorderingen tot schadever
goeding van de eisers omdat twijfel zou 
zijn blijven bestaan over het oorzakelijk 
verband tussen de fout begaan door ver
weerder en de schadelijke gevolgen van 
de aanrijding, na te hebben aangenomen 
dat het vaststaat dat verweerder zijn 
paard ingevolge diens onvoorzichtigheid 
of diens persoonlijk gebrek aan voorzorg 
op de openbare weg geraakt is, en zulks 
omdat : « De rechtbank dient dan ook te 
concluderen dat, vertrekkend van het ge
geven dat het paard zich zonder begelei
der op de openbare weg bevond, het niet 
met een voldoende mate van zekerheid 
kan uitgemaakt worden dat, indien het 
paard wel begeleid was geweest en zich 
regelmatig, dit is links in de door Habra
ken gevolgde rijrichting, op de rijbaan 
bevond, het ongeval zich niet zou hebben 
voorgedaan zoals het zich heeft voorge
daan. Er is met andere woorden twijfel 

(1) Raadpl. Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 
988). 
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omtrent het oorzakelijk verband tussen 
de schade en de onvoorzichtigheid of het 
gebrek aan voorzorg in hoofde van (ver
weerder) als bewaker van het paard », 

terwijl de beslissing waarbij een be
klaagde, vervolgd wegens het toebrengen 
van onvrijwillige slagen en verwondin
gen en in hoofde waarvan een fout wordt 
vastgesteld door de rechter, desondanks 
wordt vrijgesproken, niet naar recht is 
verantwoord indien de rechter niet vast
stelt dat de schade zou zijn ontstaan op 
dezelfde wijze als waarop ze zich voor
doet indien de beklaagde geen fout had 
gemaakt; met andere woorden, de rech
ter slechts kan vrijspreken door op be
vestigende wijze te stellen dat de schade 
zich op dezelfde wijze had voorgedaan 
zonder de fout weerhouden ten laste van 
beklaagde; aldus de rechter die vaststelt, 
zoals in casu, dat de beklaagde, verweer
der, een fout heeft begaan waardoor zijn 
paard op de openbare weg is terecht ge
komen, slechts kan oordelen dat de be
klaagde vrijuit gaat indien hij ook vast
stelt dat de aanrijding zich onder dezelf
de omstandigheden zou hebben voorge
daan zonder deze fout; het bestreden 
vonnis deze vaststelling niet bevat en 
niet kan bevatten, vermits niet kan wor
den voorgehouden dat de aanrijding zich 
noodzakelijk onder dezelfde omstandig
heden zou hebben voorgedaan zonder de 
aanwezigheid, ingevolge fout van ver
weerder, van het paard op de openbare 
weg, ongeacht de niet aangepaste snel
heid van eiser; de overweging luidens de
welke de aanrijding zich eventueel ook 
zou hebben voorgedaan, zelfs zo het 
paard zich op regelmatige wijze op de 
rijbaan zou hebben bevonden, zonder 
een fout van verweerder, niet betekent 
dat er twijfel zou bestaan over het be
staan van een oorzakelijk verband tus
sen deze fout en de aanrijding; zodat het 
bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat 
zonder de fout weerhouden ten laste van 
verweerder de aanrijding zich onder de
zelfde omstandigheden zou hebben voor
gedaan, niet op wettige wijze de vorde
ringen van de eisers heeft kunnen afwij
zen (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis verweerder vrijspreekt van 
de hem ten laste gelegde overtre
ding van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek en de correctione
le rechtbank onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de civiel-

rechtelijke vorderingen die op grond 
van dit misdrijf waren ingesteld; 

Overwegende dat de rechter de 
beklaagde wegens het onopzettelijk 
toebrengen van letsel slechts kan 
veroordelen wanneer hij met zeker
heid kan stellen dat het ongeval 
zonder het aan de beklaagde ten 
laste gelegde gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg niet zou zijn ge
beurd zoals het zich in concreto 
heeft voorgedaan; 

Dat de vrijspraak van verweerder 
naar recht is verantwoord door de 
vaststelling dat die zekerheid ten 
deze niet bestaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 april 1987 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal, raadsheer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en De Gryse. 

Nr. 462 

2" KAMER - 3 april 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE STREKKENDE TOT VERMINDERING VAN 
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPRO
KEN STRAF - ANTWOORD. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing van de appelrechter die op 
de conclusie waarin de beklaagde fei
telijke gronden opgeeft om verminde
ring tot het wettelijk minimum te ver
krijgen van de door de eerste rechter 
opgelegde straf, antwoordt door de re-
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denen te preciseren waarom hij de 
straf niet tot het wettelijk minimum 
herleidt (1). 

(LEURIDON) 

ARREST 

(A.R. nr. 1026) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 oktober 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« Eiser is de mening toegedaan dat de 
rechtbank niet geantwoord heeft op zijn 
conclusie, zodat het vonnis niet gemoti
veerd is en artikel 97 van de Grondwet 
schendt. Eiser had gesteld, en dit ten 
einde een Iichte straf te bekomen, dat : 
- er geen dronkenschap aan het stuur 
was; - uit de klinische vaststellingen 
van de dokter blijkt dat de gang van 
konkluant vast was en de spraak nor
maal; - het alcoholgehalte niet aan de 
hoge kant was, 1,35 met verbranding 
1,42; - er trouwens geen ongeval was 
gebeurd; - konkluant werd staande ge
houden gezien een van zijn lichten niet 
brandde; - hij 's anderendaags zijn rij
bewijs mocht komen afhalen en zelfs 
geen ademtest diende af te leggen. Eiser 
stelde ook dat er slechts sprake was van 
een lichte intoxicatie. De rechtbank ant
woordt niet op dit alles. Door te verwij
zen naar de beweegredenen van de eer
ste rechter enerzijds en naar het straf
rechtelijk verleden van eiser anderzijds, 
antwoordt de rechtbank niet op de argu
mentatie in conclusie van eiser, zodat 
het vonnis niet gemotiveerd is » : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
was wegens overtreding van artikel 
34.1° van de Wegverkeerswet; dat hij 
de telastlegging niet betwistte, doch 
de appelrechters verzocht de hem 
door de politierechtbank opgelegde 
straf te verminderen tot het wette
lijk minimum en hierbij concludeer
de zoals in het middel is weergege
ven; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op dit verweer ingaat door 

(1) Raadpl. Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 204 
(A.C., 1985-86, nr. 654). 

de geldboete van driehonderd frank, 
uitgesproken door de eerste rechter, 
op tweehonderd frank te brengen, 
en het door die rechter uitgesproken 
verval van het recht tot sturen voor 
een duur van zes maanden tot een 
duur van vier maanden te herleiden; 

Dat weliswaar het bestreden von
nis zodoende de straf niet tot het 
wettelijk minimum herleidt, doch ei
sers conclusie dienaangaande beant
woordt met de overweging dat « uit 
het strafrechtelijk verleden van (ei
ser) blijkt dat hij reeds tweemaal 
veroordeeld is wegens dronken stu
ren en, intoxicatie en hij thans op
nieuw gei:ntoxiceerd heeft be
stuurd »; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

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

3 april 1987 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal, raadsheer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Roeck, Gent. 

Nr. 463 

2" KAMER - 3 april 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
EENSTEMMIGHEID - BESLISSING WAARBIJ 
TEGEN DE EISER GEEN ENKELE VEROORDE
LING WORDT UITGESPROKEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

EENSTEMMIGHEID - BURGERLIJKE RECHTS-
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VORDERING - VRIJSPRAAK VAN DE BE
KLAAGDE EN AFWIJZING VAN DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ ALLEEN - WIJZIGING EN TOEKENNING 
VAN SCHADEVERGOEDING DOOR DE APPEL
RECHTER. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VER
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP DE 
TEGEN BEKLAAGDE INGESTELDE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - UITBREIDING 
VAN DE VERNIETIGING TOT DE EINDBESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN BEKLAAGDE - VOORWAARDEN. 

1 o Uitspraak met eenstemmigheid is niet 
vereist wanneer het appelgerecht te
gen de eiser geen enkele veroordeling 
uitspreekt, maar aileen vaststelt dat 
hij het hem als burgerlijke partij ten 
laste gelegde feit waarvoor hij door de 
eerste rechter was vrijgesproken, heeft 
begaan (1). (Art. 211bis Sv.) 

2° Het vonnis van de appelrechter dat op 
het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij alleen tegen een vrij
sprekend vonnis waarbij haar vorde
ring wordt afgewezen, schadevergoe
ding aan die burgerlijke partij toekent, 
moet vaststellen dat het met eenparige 
stemmen is gewezen, in zoverre het 
het misdrijf waarop de burgerlijke 
rechtsvordering berust, bewezen ver
klaart (2). (Art. 21lbis Sv.) 

3° 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 eerst
genoemde (3). 

(DE NUTTE T. LEROY, VAN LAERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1093) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 november 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
eiser tegen verweerster en van ver
weerder tegen eiser; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis op bur
gerlijk gebied het beroepen vonnis 
tenietdoet en opnieuw wijst als volgt : 
« Veroordeelt Chantal Van Laere om te 
betalen aan de burgerlijke partij Romain 
De Nutte het bedrag van 21.563 frank : 2, 
hetzij tienduizend zevenhonderd eenen
tachtig frank (10.781 frank) meer de ver
goedende interesten vanaf 22 november 
1984 tot heden, de verwijlinteresten van
af heden en tot de kosten. Veroordeelt 
De Nutte om te betalen aan de burger
lijke partij Pierre Leroy 12.000 frank : 2 
= zesduizend frank (6.000 frank) meer 
de vergoedende interesten vanaf 21 no
vember 1984 tot heden, de verwijlinteres
ten vanaf heden en tot de kosten. Kent 
haar voorbehoud toe wat betreft de 
B.T.W. », na te hebben overwogen dat de 
rijwijze van eiser heeft bijgedragen tot 
het tot stand komen van de aanrijding, 
zodat Van Laere slechts aansprakelijk 
kan gesteld worden voor de helft van de 
door haar geleden schade, zonder vast te 
stellen dat deze beslissing genomen 
werd met eenparigheid van stemmen 
van de leden van de correctionele recht
bank, 

terwijl eiser door de politierechtbank 
op 6 februari 1986 was vrijgesproken en 
aldus in hoger beroep eenparigheid van 
stemmen vereist was zowel om eiser te (1) Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4887 

(A.C., 1985-86, nr. 547). 1----------------
(2) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8191 

(A.C., 1983-84, nr. 113). 
(3) Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4870 

(A.C., 1985-86, nr. 546). 



1016 HOF VAN CASSATIE Nr. 464 

veroordelen als om zijn eis gedeeltelijk 
ongegrond te verklaren : 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij eisers civielrechtelijke vor
dering gedeeltelijk wordt afgewezen, 
geen schending van artikel 211 bis 
van het Wetboek van Strafvordering 
kan opleveren, nu de correctionele 
rechtbank dusdoende geen veroorde
ling ten laste van eiser uitspreekt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende, voor het overige, 
dat eiser door de politierechtbank 
was vrijgesproken van telastleggin
gen ter zake van overtredingen van 
de artikelen 16.4, 16.6 en 17 van het 
Wegverkeersreglement; dat de cor
rectionele rechtbank, op het hoger 
beroep van verweerder, burgerlijke 
partij, beslist dat eiser het feit 
pleegde dat een overtreding van 
voormeld artikel 16.6 uitmaakt; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank niet vermocht te beslis
sen dat dit feit ten laste van eiser 
bewezen was en eiser op die grond 
tot schadevergoeding te veroordelen, 
zonder hierbij vast te stellen dat ze 
met eenparige stemmen van haar !e
den uitspraak deed; 

Dat het bestreden vonnis artikel 
211bis van het Wetboek van Straf
vordering schendt, nu het die vast
stelling niet bevat; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van verweerder te
gen eiser de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van eiser tegen ver
weerster, hoewellaatstgenoemde be
slissing, tegen dewelke eiser regel
matig cassatieberoep heeft inge
steld, niet door dezelfde onwettig
heid is aangetast, nu uit het bestre
den vonnis blijkt dat de feitenrech
ter tussen de twee beslissingen een 
zodanig verband heeft gelegd dat 
laatstgenoemde beslissing noodzake
lijkerwijze van eerstgenoemde af
hankelijk is gesteld; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen, behoudens in zoverre 
het beslist dat Chantal Van Laere 
minstens voor de helft aansprake
lijk is voor de door eiser geleden 
schade; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt de verweer
ders in de kosten, behoudens de 
kosten van de betekening van de 
voorziening aan het openbaar minis
terie die ten laste van eiser worden 
gelaten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

3 april 1987 - z• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal, raadsheer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Tille
kaerts, Gent. 

Nr. 464 

2• KAMER - 3 april 1987 

1° DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEF

STAL - WEGNEMING - BEGRIP. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - BE
DRIEGLIJK OPZET - BEGRIP. 

1" Wegnemen in de zin van artikelen 461 
en 464 Sw. betekent een zaak die aan 
een ander toebehoort, in bezit nemen 
tegen de wil in van de eigenaar (1). 

2" Het in de zin van artikelen 461, eerste 
lid, en 464 Sw. vereiste bedrieglijk op
zet bestaat zodra degene die een zaak 
tegen de wil in van de eigenaar weg
neemt, het voornemen heeft ze niet te
rug te geven en er « animo domini » 
over beschikte (2). 

(1) Cass., 22 juli 1975 (A.C., 1975, 1179). 

(2) Cass., 15 juni 1982, A.R. nr. 7307 
(A.C., 1981-82, nr. 614). 
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(EECKHOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 1100) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1986 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, gesteld als volgt en 
hieruit afgeleid : Dat het hof van beroep, 
door te stellen dat het vaststaat dat eiser 
op sluikse wijze, met bedrieglijk opzet, 
de tachograafschijven, eigendom van de 
burgerlijke partij, uit de camions van 
zijn werkmakkers heeft weggenomen en 
dat het doel waartoe eiser die tacho
graafschijven heeft weggenomen, terza
ke geen belang heeft, zonder te speci
fieren waarin dit bedrieglijk opzet be
staat, zijn arrest niet met voldoende 
redenen omkleedt en niet ten genoegen 
van recht antwoordt op de verweermid
delen van eiser uiteengezet in zijn con
clusie ter staving van zijn hoger beroep 
tegen zijn veroordeling. Dat eiser in zijn 
conclusie genomen voor het hof van be
roep immers terecht het ontbreken van 
enige bedrieglijk opzet in zijnen hoofde 
geargumenteerd had en inzonderheid ge
steld heeft dat hij geenszins het voorne
men heeft gehad om de door hem tijde
lijk weggenomen stukken niet terug te 
geven, zodat het bedrieglijk opzet, be
staande in het wegnemen van een of an
der voorwerp tegen de wil in van de ei
genaar handelend met het voornemen de 
zaak niet terug te geven, niet aanwezig 
was. Dat het hof van beroep door ner
gens in zijn arrest te stellen dat het 
voornemen om de stukken terug te ge
ven bij eiser niet aanwezig was en zon
der meer te stellen dat het bedrieglijk 
opzet toch aanwezig was, zonder uit te 
leggen waarin dan wei dit bedrieglijk op
zet bestaat, zijn beslissing om dit consti
tutief element van de betichting « loon
diefstal » te weerhouden, niet voldoende 
motiveert. Dat het bijzonder bedrog ver
eist voor artikel 464 van het Strafwet
boek naar analogie van het bijzonder be
dreg vereist voor artikel 461, eerste lid, 
van het Strafwetboek, immers niet be
staat als de beklaagde de uitsluitende be
doeling had zich de stukken te verschaf
fen welke hij voornemens was nader
hand terug te geven. Dat eiser in zijn 
conclusie voor het hof van beroep heeft 
voorgehouden zulk een bedoeling te heb
ben gehad. Dat het hof van beroep, door 

deze bewering niet te weerleggen en 
toch een bedrieglijk opzet ten laste van 
eiser te weerhouden, artikel 464 van het 
Strafwetboek schendt. Dat het hof van 
beroep dan ook het bestaan van een 
loondiefstal in hoofde van eiser niet wet
telijk kon vaststellen, minstens het be
staan daarvan niet voldoende motiveert, 
nu niet ten genoege van recht geant
woord is op het verweer door eiser naar 
voor gebracht in zijn conclusie : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « het (vaststaat) dat (eiser) 
op sluikse wijze ( ... ) de tachograaf
schijven, eigendom van de burger
lijke partij, uit de camions van zijn 
werkmakkers heeft weggenomen »; 
dat het arrest voorts oordeelt dat ei
ser zich « duidelijk ( ... ) op een straf
bare en wederrechtelijke wijze, een 
bewijs (heeft) willen verschaffen »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat eiser zaken die 
aan zijn werkgever toebehoorden, in 
bezit heeft genomen tegen de wil in 
van de eigenaar, en tevens opgeeft 
waarin zijn bedrieglijk opzet be
stond; dat het de blote bewering dat 
eiser het voornemen had de wegge
nomen stukken terug te geven, te
genspreekt, eisers conclusie beant
woordt en de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

3 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal, raadsheer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. M. Win
dey, Gent. 
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Nr. 465 

3• KAMER - 6 april 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - HANDELS
VERTEGENWOORDIGER - VERPLICHTINGEN 
- ONRECHTSTREEKSE COMMISSIELONEN -
ART. 93 WET 3 JULI 1978 - DRAAGWIJDTE. 

Er mag niet worden afgeweken van de 
bepalingen van art. 93 wet 3 juli 1978, 
luidens welke de handelsvertegen
woordiger die een bij overeenkomst 
bepaald clienteel of sector alleen moet 
bezoeken, tijdens de uitvoering van 
zijn overeenkomst recht heeft op 
commissieloon voor de zaken die de 
werkgever zonder de tussenkomst van 
de handelsvertegenwoordiger met die 
clienteel of in die sector sluit (1). (Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

(MEWA-SERVIBEL N.V. T. INGHELS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7712) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1985 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 89, 93 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en, voor zoveel nodig, 3 en 7 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het sta
tuut van de handelsvertegenwoordigers, 

doordat het arrest, dat na vernietiging 
van het beroepen vonnis met nieuwe be
schikkingen uitspraak doet, « zegt dat 
het op 21 maart 1980 ondertekend con
tract en aanhangsel nietig zijn wat de 
uitsluiting van het onrechtstreekse com
missieloon aan (verweerder) betreft; bij
gevolg zegt dat het onrechtstreekse com
missieloon hem verschuldigd is vanaf 21 
maart 1980 tot 1 april 1981 (einde van 
het contract) », en na vernietiging van de 
tussen partijen gesloten overeenkomst 
betreffende het onrechtstreekse commis-

(1) Zie Cass., 2 dec. 1966 (A.C., 1967, 435). 

sieloon dat vanaf 3 september 1974 (da
tum van indiensttreding) tot 21 maart 
1980 is vervallen, een accountant aan
stelt, die << moet zeggen of (door eiseres 
aan verweerder) onrechtstreeks commis
sieloon verschuldigd is voor de periode 
vanaf zijn indiensttreding bij de firma, 
namelijk vanaf 3 september 1974 tot 1 
april 1981. Zo ja, dan zal het bedrag er
van door de deskundige worden vastge
steld », op grand dat: << (verweerder) een 
vaste wedde en commissieloon ontving; 
hij in een bepaalde sector een clienteel 
alleen bezocht; de toepassingsvoorwaar
den van artikel 93 vervuld zijn. (Eiseres) 
getracht heeft zich aan die wettelijke be
palingen te onttrekken door middel van 

· een contract en een aanhangsel die op 21 
maart 1980 door partijen zijn onderte
kend. De in artikel 93 neergelegde regel 
de bescherming van de werknemer be
oogt, het om een dwingende bepaling 
gaat waaraan door de wilsautonomie van 
de partijen geen afbreuk kan worden ge
daan "• 

terwijl de partijen bij een op 21 maart 
1980 ondertekend aanhangsel een nieu
we regeling inzake het commissieloon 
hadden bedongen; artikel 1 van dat aan
hangsel als volgt luidde : « Commissie
loon. (1) De vertegenwoordiger heeft 
recht op commissieloon voor de nieuwe 
zaken die in zijn sector en door zijn tus
senkomst worden gesloten. Onder nieu
we zaak wordt verstaan, hetzij de bestel
ling die door een nieuwe klant wordt 
gedaan, hetzij de eerste bestelling van 
een klant voor een nieuw produkt. Geen 
commissieloon is verschuldigd in geval 
van stilzwijgende verlenging, hernieu
wing of voortzetting van een contract 
met een bestaande klant, en evenmin als 
er een nieuw, zelfs belangrijker contract 
wordt gesloten met een bestaande klant, 
behalve wanneer het gaat om een nieuw 
produkt. In afwijking van voormeld alge
meen beginsel heeft de vertegenwoor
diger oak recht op commissieloon in de 
twee volgende gevallen : - contracten 
inzake verhuring van werkkleding, als 
het aantal bij de klant geklede personen 
met ten minste 10 eenheden stijgt in :ver
gelijking met het oorspronkelijk aantal, 

contracten inzake verhuring van 
poetsdoeken, als het aantal met ten min
ste 1500 eenheden stijgt in vergelijking 
met het oorspronkelijk aantal. (2) ... 
W anneer een sector bij uitsluiting aan de 
vertegenwoordiger wordt toegekend, is 
het commissieloon verschuldigd door alle 
nieuwe zaken welke in die sector worden 
afgesloten ''• 
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terwijl, eerste onderdeel, artikel 93 van 
de wet van 3 juli 1978 bepaalt: << De han
delsvertegenwoordiger die een bij over
eenkomst bepaalde clienteel of sector al
leen moet bezoeken, heeft tijdens de 
uitvoering van zijn overeenkomst recht 
op commissieloon voor de zaken die de 
werkgever zonder de tussenkomst van 
de handelsvertegenwoordiger met die 
clienteel of in die sector sluit »; die bepa
ling natuurlijk enkel betrekking heeft op 
de zaken waarvoor geheel of gedeeltelijk 
commissieloon wordt betaald, met uit
sluiting van de zaken waaromtrent is 
overeengekomen dat ze geen aanleiding 
zullen geven tot betaling van commissie
loon, zelfs als ze rechtstreeks door tus
senkomst van de handelsvertegenwoor
diger worden afgesloten; van artikel 93 
niet wordt afgeweken, en derhalve volko
men wettig is het beding waarbij de par
tijen overenkomen dat alleen voor een 
bepaalde categorie zaken, bijvoorbeeld 
de « nieuwe zaken "• dit wil zeggen het
zij een « bestelling die door een nieuwe 
klant wordt gedaan >>, hetzij de « eerste 
bestelling van een klant voor een nieuw 
produkt >>, commissieloon zal worden be
taald en dat de zaken die niet onder die 
categorie vallen, geen recht geven op 
commissieloon zonder dat onderscheid 
moet worden gemaakt of ze al dan niet 
door tussenkomst van de vertegenwoor
diger zijn afgesloten; daaruit volgt dat 
het arrest niet wettig kan beslissen dat 
de tussen partijen overeengekomen com
missieloonregeling strijdig was met arti
kel 93 van de wet van 3 juli 1978, voor 
zover daarin aan de vertegenwoordiger 
die in een sector alleen werkt, geen 
rechtstreeks of onrechtstreeks commis
sieloon werd toegekend voor de zaken 
die niet vielen onder de definitie « nieu
we zaak » in de zin van artikel 1 van het 
op 21 maart 1980 ondertekend aanhang
sel; het arrest, als het moet worden be
grepen in de zin van de eerste uitlegging 
die in het eerste onderdeel van het eer
ste middel is voorgesteld, derhalve de 
draagwijdte van artikel 93 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten miskent (schending van 
de artikelen 89 en 93 van die wet en, 
voor zoveel nodig, van de artikelen 3 en 
7 van de wet van 30 juli 1963 tot instel
ling van het statuut van de handelsverte
genwoordigers); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat niet mag wor

den afgeweken van de bepalingen 

van artikel 93 van de wet van 3 juli 
1978 volgens welke de handelsverte
genwoordiger die een bij overeen
komst bepaalde clienteel of sector 
alleen moet bezoeken, tijdens de uit
voering van zijn overeenkomst recht 
heeft op commissieloon voor de za
ken die de werkgever zonder de tus
senkomst van de handelsvertegen
woordiger met die clienteel of in die 
sector sluit; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 

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

6 april 1987 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en Draps. 

Nr. 466 

3' KAMER - 6 april 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN
DEN - OPZEGGING - OPZEGGING OM AAN 
DE ARBEIDSOVEREENKOMST EEN EINDE TE 
MAKEN OP HET TIJDSTIP WAAROP DE BE
DIENDE DE NORMALE LEEFTIJD BEREIKT 
VOOR HET PENSIOEN - VEREISTE. 

Volgens de bepalingen van art. 83, eerste 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 
1978 mag, bij opzegging door de werk
gever, de opzeggingstermijn niet in
gaan meer dan zes maanden v66r het 
tijdstip waarop de bediende de norma
le leeftijd bereikt voor het volledig 
wettelijk pensioen. 
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(HINCK T. HONEYWELL EUROPE N.V., 
HONEYWELL N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7811) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 83, 82 en 39, § 1, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

doordat het arrest de beslissing beves
tigt waarbij de eerste rechter eiser had 
afgewezen in zijn rechtsvordering tot be
taling van 3.296.464 frank, zijnde het ver
schil tussen de opzeggingsvergoeding ge
lijk aan 15 maanden loon en het loon dat 
overeenstemt met de opzegging van 7 
maanden die hem door de tweede ver
weerster ter kennis was gebracht, op 
grond : « dat artikel 83 bepaalt dat, in
dien de opzegging wordt gegeven om aan 
de voor onbepaalde tijd gesloten arbeids
overeenkomst een einde te maken op het 
tijdstip waarop de bediende de normale 
leeftijd bereikt voor het volledig wette
lijk pensioen, of daarna, de termijn van 
opzegging, in afwijking van het bepaalde 
in artikel 82, wordt vastgesteld op zes 
maanden loon wanneer de opzegging 
van de werkgever uitgaat en op drie 
maanden wanneer zij van de bediende 
uitgaat. De termijnen tot de helft worden 
teruggebracht indien de bediende minder 
dan vijf jaar dienst telt bij de werkgever; 
dat die wetsbepaling voor de toepassing 
ervan als enige voorwaarde stelt dat de 
ter kennis gebrachte opzegging ten 
vroegste verstrijkt op de datum waarop 
de werknemer wordt gepensioneerd; ( ... ) 
dat de gelntimeerden (thans de verweer
sters) ten deze aan de gestelde voor
waarde hebben voldaan, daar de ter ken
nis gebrachte opzegging verstreek op de 
datum waarop (eiser) de pensioengerech
tigde leeftijd bereikte; ( ... ) dat de opzeg
ging een verplichting is die is opgelegd 
ten gunste van degene aan wie ze ter 
kennis wordt gebracht en niets kan ver
bieden dat degene die ter kennis brengt 
zich tot meer verbindt dan wat de wet 
bepaalt; dat het arbeidshof derhalve oor
deelt dat de wettelijke opzegging van 6 
maanden een minimumopzegging is en 
dat de werkgever kennis kan geven van 
een langere opzegging die volkomen gel
dig is, voor zover ze ten vroegste ver
strijkt op de datum waarop de leeftijd 

wordt bereikt voor het wettelijk pen
sioen, wat ten deze het geval is; dat die 
uitlegging in overeenstemming is zowel 
met de rechtslogica als met het gezond 
verstand en met de billijkheid; ( ... ) dat 
geen sanctie is ( ... ) vastgesteld als de 
werkgever, zoals in casu, kennis geeft 
van een opzegging die !anger is dan de 
verkorte opzegging, zodat (eiser), om een 
vergoeding te krijgen, zou moeten aanto
nen dat de (verweersters) door die ken
nisgeving een « fout » hebben begaan 
waardoor hij is benadeeld ... », 

terwijl artikel 83 van de wet van 3 juli 
1978, volgens zijn eigen bewoordingen, 
« een afwijking van artikel 82 >> is; het 
bijgevolg eng moet worden uitgelegd; de 
wetgever door artikel 83 het in dienst 
blijven - en zelfs het in dienst nemen 
- van de bediende heeft willen verge
makkelijken door vermindering van de 
duur van de hem ter kennis te brengen 
opzegging op het tijdstip waarop hij de 
leeftijd voor het wettelijk pensioen zal 
bereiken; wanneer de werkgever, met 
toepassing van artikel 83, een bediende 
ontslaat, de opzegging bijgevolg niet kan 
ingaan v66r de periode van 6 (of 3) 
maanden die wettelijk is vereist voor de 
opzegging om aan de voor onbepaalde 
tijd gesloten arbeidsovereenkomst een 
einde te maken op het tijdstip waarop de 
bediende de normale leeftijd bereikt 
voor het volledig wettelijk pensioen; in
dien immers de opzegging kon ingaan 
v66r die periode, het door de wetgever 
nagestreefde doel niet zou worden be
reikt, daar de werkgever aan de arbeids
overeenkomst van de bediende een einde 
zou kunnen maken met een opzegging 
die korter is dan die welke bij artikel 82 
is voorgeschreven, hoewel het tijdstip 
waarop de bediende de normale leeftijd 
voor het pensioen zal bereiken, niet 
noodzakelijk dichtbij is; in tegenstelling 
dus met wat het arrest zegt, de toepas
sing van artikel 83 niet aileen onderstelt 
dat de opzegging ten vroegste verstrijkt 
op de datum waarop de werknemer 
wordt gepensioneerd, maar ook dat ze 
ingaat 6 maanden (of 3 maanden) v66r 
het tijdstip waarop de bediende de pen
sioengerechtigde leeftijd bereikt, zelfs 
als de duur van die opzegging, volgens 
het geval, !anger is dan 6 of 3 maanden; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat de verweersters door eiser te 
ontslaan met een opzegging die inging 7 
maanden v66r de dag waarop hij de nor
male leeftijd bereikte voor het volledig 
wettelijk pensioen, artikel 83 van de wet 
van 3 juli 1978 niet hebben overtreden, 
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daar voor de toepassing van die bepaling 
enkel als voorwaarde is gesteld dat de 
opzegging ten vroegste verstrijkt op de 
datum waarop de werknemer wordt ge
pensioneerd, dat artikel 83 schendt; het 
arrest, door te oordelen dat de opzegging 
die 7 maanden v66r de normale 
pensioengerechtigde leeftijd aan eiser 
ter kennis is gebracht, voldoende was en 
dat eiser enkel aanspraak zou kunnen 
maken op een aanvullende vergoeding 
als hij het bewij s leverde van een fout 
en van een nadeel, bovendien de artike
len 39 en 82 van de wet van 3 juli 1978 
schendt die aan de werknemer, zonder 
dat hij een fout van de werkgever of zijn 
nadeel moet bewijzen, een recht op een 
opzegging (of op een gelijkwaardige ver
goeding) van ten minste drie maanden 
per vijf jaar ancienniteit toekennen: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, eherzijds, dat de eerste ver
weerster eiser op 24 november 1981 
heeft ontslagen met de opzeggings
termijn « die gebruikelijk is bij pen
sionering en liep van 1 december 
1981 tot 30 juni 1982 », anderzijds, 
dat eiser op 16 juni 1982 65 jaar is 
geworden, dit is meer dan zes 
maanden nadat de opzeggingster
mijn was beginnen te lopen; dat het 
arrest beslist dat die door de werk
gever vastgestelde opzeggingster
mijn niet in strijd is met de voor
schriften van artikel 83 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten; 

Overwegende dat artikel 83, eer
ste lid, van de wet van 3 juli 1978 
bepaalt dat indien de opzegging 
wordt gegeven om aan de voor on
bepaalde tijd gesloten arbeidsover
eenkomst een einde te maken op 
het tijdstip waarop de bediende de 
normale leeftijd bereikt voor het 
volledig wettelijk pensioen, of daar
na, de termijn van opzegging, in af
wijking van het bepaalde in artikel 
82, wordt vastgesteld op zes maan
den wanneer de opzegging van de 
werkgever uitgaat; 

Overwegende dat die afwijkende 
bepaling eng moet worden uitgelegd; 
dat, overeenkomstig die bepaling en 
in de regel, de opzeggingstermijn 
niet mag beginnen te lopen meer 
dan zes maanden v66r het tijdstip 

waarop de bediende de normale 
leeftijd bereikt voor het volledig 
wettelijk pensioen; 

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 Luik. 

6 april 1987 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 467 

3• KAMER - 6 april 1987 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - ONDERWERPING - SCHOUWSPEL
ARTIESTEN - ART. 3, 2°, K.B. 28 NOV. 1969 -
DRAAGWIJDTE. 

2° ARBEIDSONGEVAL - TOEPASSINGS
SFEER - SCHOUWSPELARTIESTEN - K.B. 28 
NOV. 1969 TOT UITVOERING VAN DE WET VAN 
27 JUNI 1969 - ART. 3, 2° - DRAAGWIJDTE. 

1" en 2" Art. 3, :!, KB. 28 nov. 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
28 dec. 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders houdt 
geen verruiming in van de toepassing 
van de wet van 27 juni 1969, noch der
halve van de toepassingssfeer van de 
wet van 10 april 1971, tot alle personen 
die, tegen een loon, optreden in de om
standigheden omschreven in genoemd 
art. 3, :!, maar enkel tot de 
schouwspelartiesten die het opsomt. 
(Art. 2, § 1, wet 27 juni 1969; art. 3, 2", 
K.B. 28 nov. 1969; art. 1 Arbeidsonge
vallenwet.) 
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(ARYS T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, 
CINECENTRUM N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7821) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, 1°, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, 3, 2°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders en, voor zoveel nodig, 2, § 1, 1°, van 
die wet, 

doordat het arrest vaststelt : dat de 
tweede verweerster een film aan het rna
ken was in Belgie, dat eiser, landbouwer 
van beroep, in contact was gebracht met 
de kineast om op te treden in een scene 
waarin hij achter op een kar de teugels 
van drie paarden moest houden, dat ei
ser voor iedere prestatie 800 frank ont
ving, dat op 14 augustus 1977, dag waar
op tot de opname werd besloten, een van 
de door eiser vastgehouden paarden stei
gerde en de paarden er in een andere 
richting vandoor gingen, waarbij een van 
de dieren eiser ten val bracht en hem 
door een hoeftrap ernstig verwondde; dat 
het arrest vervolgens, met wijziging van 
het beroepen vonnis, en voornamelijk op 
grond dat eiser een figurantenrol vervul
de en van hem aileen verwacht werd dat 
hij lichamelijk tegenwoordig was in een 
scene waaraan hij een zekere materiele 
medewerking verleende die niet die van 
een artiest was, beslist << dat er geen re
denen zijn ( ... ) om de prestatie (van ei
ser) te rekenen tot de categorie van de 
schouwspelartiesten, zoals onder meer 
de aanvullingsartiesten » in de zin van 
artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 en, derhalve, voor 
recht zegt dat de Arbeidsongevailenwet 
van 10 april 1971 ten deze niet van toe
passing is, eisers oorspronkelijke vorde
ring tot vergoeding bijgevolg afwijst en 
hem veroordeelt om aan de eerste ver
weerder de door laastgenoemde ter uit
voering van het beroepen vonnis betaal
de en op het provisioneel bedrag van een 
frank geraamde sommen terug te beta
len, 

terwijl, krachtens artikel 3, 2°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969, 

aan de maatschappelijke zekerheid der 
loonarbeiders is onderworpen en derhal
ve onder het toepassingsgebied van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
valt een ieder die tegen betaling van een 
loon aangeworven wordt om, onder meer 
als figurant, op te treden tijdens filmop
namen, behalve wanneer de artiest ter 
gelegenheid van familiegebeurtenissen 
optreedt, zonder dat moet worden nage
gaan welke zijn artistieke bekwaamhe
den zijn en of zijn prestatie tot de kunst 
moet worden gerekend; het arrest der
halve, nu het, in weerwil van de vaststel
ling dat eiser een figurantenrol speelde, 
beslist dat eiser geen schouwspelartiest 
is in de zin van artikel 3, 2°, en dit uit
sluitend op grond dat eiser niet was aan
geworven op grond van de een of andere 
artistieke bekwaamheid, dat het houden 
van de teugels van een gespan niet tot 
de kunstprestaties kan worden gerekend, 
dat het verhaal en de te filmen scene 
geen bijzondere vaardigheid in het gelei
den van paarden vereisten, dat eiser 
slechts een onbelangrijke prestatie 
moest leveren, die bepaling schendt en 
bijgevolg eiser op onrechtmatige wijze 
de toepassing van de Arbeidsongevailen
wet van 10 april 1971 ontzegt (schending 
van aile in het middel aangewezen bepa
lingen): 

Overwegende dat artikel 3, 2°, van 
het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969 de wet van 10 april 1971 
van toepassing verklaart, onder 
meer « op de schouwspelartiesten 
zoals de dramatische, lyrische, cho
reografische en variete-artiesten, 
alsmede de musici, de orkestleiders, 
de balletmeesters en aanvullingsar
tiesten die tegen betaling van een 
loon aangeworven worden om op te 
treden tijdens voorstellingen, repeti
ties, radio- of televisieuitzendingen, 
film, plaat- of bandopnamen ( ... ) »; 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van die bepaling blijkt dat ze 
niet slaat op alle personen die tegen 
betaling van een loon optreden in de 
aangegeven omstandigheden, maar 
uitsluitend op de schouwspelarties
ten; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de Nr. 469 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, veroordeelt verweerder in 2' KAMER - 7 april 1987 
de kosten. 

6 april 1987 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter - -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Biitzler. 

Nr. 468 

3' KAMER - 6 april 1987 

1° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL - ART. 68 AR
BEIDSONGEVALLENWET 10 APRIL 1971 - GE
DING TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN 
ZIEKENFONDS. 

2° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-

GING - KOSTEN - ART. 68 ARBEIDSONGE
VALLENWET 10 APRIL 1971 - GESCHIL 
TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN ZIEKEN
FONDS. 

1° en 2° Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 
luidens hetwelk de kosten van aile op 
die wet gegronde vorderingen ten laste 
van de verzekeraar vallen, behalve 
wanneer de eis roekeloos en tergend 
is, is niet toepasselijk op een geding 
tussen een verzekeraar en een ziekell
fonds dat tegen de verzekeraar een 
vordering heeft ingesteld tot terugbeta
ling van aan zijn verzekerde betaalde 
uitkeringen, op grand van art. 70, § 2, 
ziekte- en invaliditeitswet (1). 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

(A.R. nr. 7863) 

6 april 1987 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly - Verslaggever : de h. Wil

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

2° STRAFVORDERING - OP GANG BREN
GEN VAN DE STRAFVORDERING - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING- ONTVANKELIJK
HEIDSVEREISTEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - EINDVONNIS - BEGRIP. 

1° en 2° Om zich burgerlijke partij te 
kunnen stellen, en met name om de 
zaak door rechtstreekse dagvaarding 
bij het strafgerecht aanhangig te ma
ken, hoeft de partij de vordering tot 
schadeloosstelling niet te detaiJleren; 
ze moet echter wei aangeven dat zij 
persoonlijk door het misdrijf schade 
kan hebben geleden (1). (Artt. 3 en 4 
wet 17 april 1878.) 

3° Een eindvonnis is het vonnis waarbij 
uitspraak wordt gedaan over al het 
door. de burgerlijke partij gevorderde 
en waarbij niets aangehouden wordt 
van datgene waarover de strafrechter 
uitspraak moest doen (2). (Art. 416 Sv.) 

(AMAND, HORINKA-DE POERCK M., HORINKA-DE 
POERCK A., JOOSEN T. THOMAS, FAVA E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 254) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 december 1985 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

lems - Gelijkluidende conclusie van de 1----------------
h. Duchatelet - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nota arrest nr. 468 : 

(1) Cass., 2 dec. 1985, A.R. nr 4910 
(A.C., 1985-86, nr 223). 

Nota's arrest nr. 469 : 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1983, A.R. nr. 3107, en 
12 juni 1984, A.R. nr 7887 (A.C., 1983-84, 
nrs. 139 en 580). 

(2) Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 9986 
(A.C., 1985-86, nr 649). 
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I. Op de voorzieningen van Albert 
Amand, Michel Horinka-De Poerck 
en Andreas Horinka-De Poerck: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
rechtstreekse dagvaardingen door 
hen, burgerlijke partijen, gericht te
gen Fava Pilade, beklaagde, en de 
vennootschap naar Italiaans recht 
Fapi di Fava Pilade & C0

, civielrech
telijk aansprakelijke partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 63, 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
van de correctionele rechtbank van 31 ja
nuari 1984 bevestigt en de rechtstreekse 
dagvaarding door de eisers uitgebracht 
tegen Fava Pilade en tegen de vennoot
schap naar Italiaans recht Fapi Di Fava 
PiladP. & C" onontvankelijk verklaart, oor
delend dat deze rechtstreekse dagvaar
ding door de eerste rechter « terecht als 
onontvankelijk werd afgewezen met de 
passende redengeving hier als herhaald 
beschouwd »; het arrest aldus, door over
name van de motieven van de eerste 
rechter, de rechtstreekse dagvaarding 
onontvankelijk verklaart op volgende 
gronden : « Ondanks het feit dat in het 
dictum worc;It gevorderd de rechtstreeks 
gedaagden te veroordelen tot betaling 
aan elk van de verzoekers van 1 frank 
provisioneel ten titel van schadevergoe
ding en tot alle kosten van de vordering, 
werd door geen enkel der verzoekers 
duidelijk gesteld welke schade geleden 
werd waarvan vergoeding werd gevraagd 
en dat die schade door hen persoonlijk 
werd geleden en niet door de N.V. Cobe
mabel, waarvan ze beheerder zijn. De 
rechtstreekse dagvaardingen van 19 
maart 1982 en 25 januari 1983 zijn onont
vankelijk omdat niet voldaan is aan de 
vereiste dat de rechtstreeks dagenden 
volhouden dat ze persoonlijk nadeel heb
ben geleden "• 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, elkeen die door een misdrijf bena
deeld is, de keuze heeft om zijn verde
ring tot herstel van de schade hetzij voor 

de burgerlijke rechter, hetzij voor de 
strafrechter te brengen; het voor de ont
vankelijkheid van een burgerlijke
partijstelling - in voorkomend geval via 
een rechtstreekse dagvaarding - voor 
de strafrechtsmachten overeenkomstig 
de artikelen 63 en 182 van het Wetboek 
van Strafvordering voldoende is dat men 
beweert door een misdrijf te zijn bena
deeld; de burgerlijkepartijstelling door 
deze artikelen aan geen enkele andere 
voorwaarde wordt onderworpen; de bena
deelde geenszins verplicht is het bestaan 
van de door hem aangevoerde schade 
aan te tonen; het volstaat wanneer hij 
beweert dat hij slachtoffer is kunnen 
zijn van een misdrijf, dat hij laat blijken 
dat hij ten gevolge van een misdrijf, het
zij materii:He, hetzij morele schade heeft 
kunnen lijden; het hof van beroep, waar 
het vereist dat de rechtstreeks dagende 
partijen volhouden dat ze persoonlijk na
deel hebben geleden, aldus aan de bena
deelde die zich burgerlijke partij wenst 
te stellen, een voorwaarde oplegt welke 
de wet niet inhoudt, zodat het arrest, 
door te stellen dat de rechtstreekse dag
vaardingen niet ontvankelijk zijn omdat 
niet vddaan is aan de vereiste dat de 
rechtst reeks dagenden volhouden dat ze 
persoonlijk nadeel hebben geleden, 
schending inhoudt van de artikelen 3 en 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en van de artikelen 
63 en 182 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

tweede onderdeel, de benadeelde die 
zich burgerlijke partij wenst te stellen, 
niet gehouden is om van bij het begin de 
precieze aard en de ernst van zijn scha
de precies te omschrijven; het voldoende 
is wanneer hij beweert schade te hebben 
geleden door een misdrijf waarvan hij de 
vergoeding vraagt; de eisers in hun op 19 
maart 1982 en 25 januari 1983 tegen de 
vijftiende en de zestiende verweerder 
uitgebrachte rechtstreekse dagvaardin
gen stelden dat << de deskundige onder
zoeken van de heren Callant en Willems 
uitgevoerd in het kader van het gerech
telijk onderzoek hebben aangetoond dat 
de producent van de toestellen (de vijf
tiende en de zestiende verweerder) zeker 
op de hoogte moest zijn van het gevaar 
voor ongevallen en brand dat gebeurlijk 
kon ontstaan bij normaal gebruik van de 
toestellen; dat hiernagedaagde nochtans 
met stellige zekerheid en op verschillen
de ogenblikken aan de verzoekers beves
tigd heeft dat al zijn artikelen conform 
de Europese normen waren en dat zij 
derhalve mochten verdeeld worden; dat 
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de N.V. Cobemabel, waarvan (de) verzoe
kers (eisers) beheerder zijn, in 1977 en 
1978 een 10.000-tal elektronische insek
tenverdelgers Fapitell heeft ingevoerd 
van tweede hiernagedaagde (de zestien
de verweerder) »; dat de eisers vervol
gens in de rechtstreekse dagvaarding on
der meer stelden dat de vijftiende en de 
zestiende verweerder zich schuldig heb
ben gemaakt aan een overtreding van de 
artikelen 1, 2, 3 en 4 van het koninklijk 
besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling 
van de veiligheidswaarborgen welke be
paalde elektrische machines, apparaten 
en leidingen moeten bieden; dat de ei
sers aansluitend hierop de vergoeding 
hebben gevraagd van de ten gevolge van 
dit misdrijf - en van de overtredingen 
van de artikelen 418, 419 en 519 van het 
Strafwetboek - geleden schade, vergoe
ding die voorlopig vastgesteld werd op 
een frank provisioneel; hieruit onmisken
baar blijkt dat de eisers impliciet maar 
zeker « beweerd » hebben dat zij als be
heerders van de N.V. Cobemabel per
soonlijk hetzij materieHe, hetzij morele 
schade hebben geleden, minstens ten ge
volge van de aan de vijftiende en de zes
tiende verweerder ten laste gelegde over
treding van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van 
het koninklijk besluit van 23 maart 1977, 
zijnde het op de markt brengen en het 
uitvoeren van elektrische apparaten die 
niet aan de vereiste veiligheidsvoorwaar
den voldoen; het hof van beroep aldus 
niet zonder de zin en de draagwijdte van 
de rechtstreekse dagvaarding te misken
nen, kon besluiten tot de onontvankelijk
heid van deze rechtstreekse dagvaar
ding, zodat het arrest, door te oordelen 
dat door de eisers niet duidelijk gesteld 
wordt welke schade werd geleden waar
van vergoeding werd gevraagd en dat die 
schade door hen persoonlijk werd gele
den, de akten inhoudend de rechtstreek
se dagvaardingen interpreteert op een 
wijze die onverenigbaar is met de zin en 
de draagwijdte van deze akten, en aldus 
de bewijskracht van deze akte miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het hof van beroep, 
door de rechtstreekse dagvaarding on
ontvankelijk te verklaren uitsluitend op 
grond dat de eerste rechter de dagvaar
ding terecht had afgewezen met de pas
sende redengeving die het hof van be
roep overneemt, niet antwoordt op het 
regelmatig door de eisers in hun conclu
sies voorgedragen verweer waarbij zij 
precies de redengeving van de eerste 
rechter betwistten door te betogen dat 

« uit artikel 63 van het Wetboek van 
Strafvordering volgt dat hij die beweert 
door een misdaad of een wanbedrijf be
nadeeld te zijn, zich burgerlijke partij 
kan stellen; dat uit de studie van de 
rechtspraak, in het bijzonder deze met 
betrekking tot de rechtstreekse dagvaar
ding, volgt dat men niet moet bewijzen 
schade te hebben geleden, doch aileen 
moet rechtvaardigen dat men het slacht
offer is kunnen zijn van een misdrijf ( ... ); 
dat het !outer beweren of voorhouden 
schade geleden te hebben uit een mis
drijf volstaat ( ... ); dat de eerste rechter, 
hierin gevolgd door het hof (van beroep) 
in het arrest van 31 oktober 1984, door te 
stellen dat de rechtstreekse dagvaardin
gen als niet ontvankelijk dienen afgewe
zen te worden omdat beklaagden niet 
volhouden geschaad te zijn, een voor
waarde aan de wet toevoegt » (conclusies 
van eerste eiser, bladzijden 2-3; conclu
s1es van tweede en derde eiser, bladzij
den 7-8), zodat het arrest, bij gebrek aan 
antwoord op de conclusies, niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, opdat de recht
streekse dagvaarding ontvankelijk 
zou zijn en tot gevolg zou hebben de 
strafvordering op gang te brengen, 
vereist is dat degene van wie de 
rechtstreekse dagvaarding uitgaat 
minstens daarin doet gelden dat hij 
benadeeld werd door het aange
klaagde misdrijf waarvoor hij de 
strafvordering op gang wil brengen; 

Overwegende dat de rechtstreeks 
dagende, ook al heeft hij niet de 
verplichting in de rechtstreekse dag
vaarding zelf zijn eis tot schadever
goeding te omschrijven, toch moet 
aangeven dat hij persoonlijk schade 
heeft kunnen lijden door het mis
drijf dat hij de gedaagde ten laste 
legt; 

Overwegende dat de eisers in hun 
rechtstreekse dagvaarding welis
waar een frank vorderden als provi
sionele vergoeding, doch geenszins 
aangaven dat zij persoonlijk schade 
hebben kunnen lijden door de mis
drijven die door de verweerders zou
den gepleegd zijn; 

Overwegende dat het arrest, door 
te verv.rijzen naar de redenen van 
het beroepen vonnis, vaststelt dat 
« door geen enkel der (eisers) duide-
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lijk gesteld (werd) welke schade ge
leden werd waarvan vergoeding 
werd gevraagd en dat die schade 
door hen persoonlijk werd geleden » 
en de rechtstreekse dagvaardingen 
om die redenen niet ontvankelijk 
verklaart; dat het aldus de conclusie 
van de eisers beantwoordt en, zon
der de bewijskracht van de recht
streekse dagvaardingen te misken
nen, zijn beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Marcel 
Joosen: 

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

Ovenvegende dat het. arrest de 
s~rai'vordering verjaard <rerklaart en 
e1.ser niet in kosten van die vorde
ring veroordeelt; 

Dat de voorziening mitsdien, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders, burgerlijke partijen, 
tegen eiser : 

Overwegende dat mr. A. Houte
kier, bij akte neergelegd ter griffie 
van het Hof op 28 maart 1986, ver
klaard heeft namens eiser afstand 
zonder berusting te doen, maar en
kel in zoverre eiser veroordeeld 
werd om te betalen aan de burger
lijke partijen Irene Langaert en 
Alo'is Lemmens een bedrag van 
515.405 frank, met voorbehoud voor 
de B.T.W. op 145.072 frank, en aan 
Irene Lagaert 50.000 frank en aan 
Aloi:s Lemmens 25.000 frank; 

Overwegende dat het hof van be
roep beslist zoals in de akte van af
stand is weergegeven; dat het sta
tueert over alles wat gevorderd 
werd en zijn rechtsmacht heeft uit-

geoefend, zodat het arrest een eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Dat derhalve met de afstand geen 
rekening wordt gehouden; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 418, 419 van het Strafwetboek, 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 62, 132 van boek I, ti
tel IX, van het Wetboek van Koophandel, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 30 november 1935, en waarvan de 
Nederlandse tekst is vastgesteld bij de 
wet van 26 mei 1983, 5quater van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 ge
coordineerde wetten betreffende bet be
diendencontract, gewijzigd bij de wet 
van 21 november 1969, en 18 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat bet arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de strafvordering ten laste 
van e.iser vervallen is door verjaring, op 
civielrechtelijk gebied eiser veroordeelt 
om aan de burgerlijke partijen te beta
len: 40.174 frank aan Thomas Brigitte, 
172.438 frank aan Lagaert Renatus, 
515.405 frank, met voorbehoud voor 
B.T.W., aan Lagaert Irene en Lemmens 
AloYs samen, en 50.000 frank aan elk 
hunner, 10.000 frank aan Lemmens Mar
tin en Lemmens Brigitte elk, 35.000 
frank aan Lagaert Roger, 8.000 frank 
aan Lagaert Marleen, Lagaert Ronny, 
Lagaert Maddy en Lagaert Beatrijs elk, 
1.546.133 frank aan de N.V. Belgie, op de 
gronden dat, op civielrechtelijk gebied, 
beklaagde Joosen tevergeefs opwerpt dat 
hij niet als strafrechtelijk aansprakelijk 
kan aangezien worden daar hij geen di
recteur noch beheerder zou zijn. De eer
ste rechter heeft hierop passend geant
woord. Het blijkt immers dat Joosen 
verantwoordelijk was voor de aankoop 
van het kwestieuze toestel, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
op 9 oktober 1985 neergelegde appelcon
clusie vooreerst uitdrukkelijk staande 
hield (stuk 28, bladzijde 3, leden 3, 7 tot 
11) dat hij geen enkele beheersfunctie 
vervulde in de P.V.B.A. << Jumbo 
Electro »; dat hij stichter, vennoot noch 
zaakvoerder dezer vennootschap was en 
de statuten ervan neerlegde, zodat hij 
niet als zaakvoerder of bestuurder kon 
aansprakelijk gesteld worden; dat hij 
vervolgens uitdrukkelijk stelde (bladzijde 
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3, leden 12 en 13, bladzijde 4, leden 1 tot 
3) dat hij bediende-verkoper was; dat in 
die hoedanigheid hij voor het berokke
nen van schade aan de werkgever of der
den enkel aansprakelijk is voor zijn be
drag en zijn zware schuld en, voor zijn 
lichte schuld, hij enkel aansprakelijk is 
als die bij hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig is; dat er derhalve in casu geen 
sprake van verantwoordelijkheid kan 
zijn; dat noch het arrest, noch het beroe
pen vonnis op dit verweer ten genoegen 
van recht antwoorden (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit dat eiser te
vergeefs zou opwerpen dat hij niet als 
strafrechtelijk aansprakelijk kan aange
zien worden daar hij geen directeur noch 
beheerder zou zijn, niet tot gevolg heeft 
dat hij, als bediende, burgerlijk aanspra
kelijk zou zijn voor de gevolgen van het 
misdrijf; dat immers de burgerlijke aan
sprakelijkheid van eiser als bediende en
kel geregeld wordt door de beperkende 
bepalingen van de wetgeving op de ar
beidsovereenkomsten en te dien opzichte 
onafhankelijk van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid beoordeeld wordt, ook 
al wordt de burgerlijke vordering tege
lijk met de strafvordering uitgeoefend 
(schending van artikel 4 van de wet van 
17 april 1878), zodat de veroordeling van 
eiser niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van de artikelen 5quater van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955, 18 
van de wet van 3 juli 1978, 62, 132, hoek 
I, titel IX, van het Wetboek van Koop
handel, 418, 419 van het Strafwetboek, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het feit dat eiser ver
antwoordelijk was voor de aankoop van 
het kwestieuze toestel niet inhoudt dat 
hij plichtig zou geweest zijn aan zware 
schuld of bedrog, noch dat het ter zake 
zou gaan om gewoonlijk voorkomende 
lichte schuld, zodat het arrest ten on
rechte eiser op burgerlijk gebied tot be
taling der schadevergoeding veroordeeld 
heeft (schending van artikel 5quater van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955, 18 
van de wet van 3 juli 1978); eiser daarbij 
in zijn op 9 oktober 1985 neergelegde ap
pelconclusie uitdrukkelijk staande hield 
dat hij zich aan geen enkele fout, zelfs 
niet de lichtste, had schuldig gemaakt; 
dat hij omstandig stelde dat het appa
raat « Fapitell , door een Belgische in
voerder uit Italii~ ingevoerd en op de Bel
gische markt gelanceerd werd, hetgeen 
voor eiser impliceerde dat deze de nodi
ge attesten van conformiteit dezer appa
raten bezat en er desaangaande schrifte-

lijke bevestiging door de Italiaanse firma 
aan de invoerder was verstrekt gewor
den en eiser als eenvoudige verkoper 
niet deze verificatie diende te doen (stuk 
28, bladzijde 4, sub B); dat het arrest op 
dit omstandig gemotiveerd venveer niet 
antwoordt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), zodat het arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen schendt : 

Wat het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat eiser conclu
deerde zoals in het middel wordt ge
zegd en het arrest dit verweer niet 
beantwoordt; 

Dat de onderdelen in zoverre ge
grond zijn; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om het tweede onderdeel van 
het middel van eiser Marcel J oosen 
te onderzoeken, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over de tegen Marcel J oosen ge
richte civielrechtelijke vorderingen; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt Albert Amand, 
Michel Horinka-De Poerck en An
dreas Horinka-De Poerck in de kos
ten van hun voorzieningen; veroor
deelt Georgette Thomas, Renatus 
Lagaert, IrE'me Lagaert, Alo'is Lem
mens, Brigitte Lemmens, Martin 
Lemmens, Roger Lagaert, Maddy 
Lagaert, Beatrijs Lagaert, Ronny 
Lagaert, Marleen Lagaert en de 
N.V. Belgie gezamenlijk in de helft 
van de kosten van de voorziening 
van Marcel Joosen, en laatstge
noemde in de andere helft; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

7 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Houtekier. 
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Nr. 470 

2• KAMER - 7 april 1987 

1° NIEUWE VORDERING- STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - WIJ
ZIGING OF UITBREIDING VAN DE VORDERING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- VOORWAAR
DE. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - SCHOR
SING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
RECHTSVORDERING TIJDIG INGESTELD. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - UITGIFTE VAN EEN CHEQUE ZON
DER DEKKING - BURGERLIJKE-PARTIJSTEI.r 
LING - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE. 

1 o De burgerlijke partij kan, bij een ter 
terechtzitting genomen conclusie, haar 
vordering wijzigen of uitbreiden, zelfs 
in hoger beroep, op voorwaarde dat de 
wijziging of uitbreiding blijft berusten 
op het aan de beklaagde ten laste ge
Jegde misdrijf (1). (Artt. 3 en 4 wet 17 
april 1878; artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) 

2° Wanneer de burgerlijke partij tijdig 
een voorschot heeft gevraagd, is de Ja
tere wijziging of uitbreiding van haar 
vordering geen nieuwe vordering als 
ze reeds impliciet in de oorspronke
Jijke vordering besloten lag; de verja
ring loopt niet totdat door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
het geding is beeindigd. (Art. 28 wet 
17 april 1878.) 

3° In geval van vervolging wegens uitgif
te van een ongedekte cheque is de vor
dering van de burgerlijke partij ont
vankelijk wanneer zonder de uitgifte 
van de cheque de verbintenis waarop 
deze betrekking heeft, niet zou ont
staan zijn of, als het een verbintenis 
tussen derden betreft, niet zou zijn uit
gevoerd (2). (Art. 3 wet 17 april 1878.) 

{1) Zie Cass., 27 okt. 1981, A.R. nr. 6764 
(A.C., 1981-82, nr. 143). Het geannoteerde arrest 
zegt niet dat de conclusie « op tegenspraak » 
moet zijn genomen, zoals in het gerechtelijk 
privaatrecht wordt vereist bij art. 807 Ger.W. 
Zie R. DECLERCQ, « Enkele aspecten van de de
volutieve werking van het verzet in strafza
ken >>, in Liber Amicorum Frederic Duman, 
biz. 383 tot 413, biz. 408 en noot 134). 

(2) Zie Cass., 8 okt. 1985, A.R. nr. 8817 
(A.C., 1985-86, nr. 70). 

(VAN DE WALLE T. « SPAARKREDIET • N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 561) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1986 op ver
wijzing door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Gezien het arrest van het Hof van 
26 april 1983 (3); 

Overwegende dat het bestreden 
arrest enkel uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 12, 13, 19, 
702, 3°, 807, 1042, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 26, 27 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 1319, 1320, 1322, 2219, 2224, 
2260, 2261 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, om eiser 
te veroordelen om aan verweerster te de
finitieven titel een bedrag van 2.000.000 
frank te betalen, meer de aankleven, on
der meer oordeelt dat het vonnis van de 
eerste rechter van 24 november 1980 
geen eindbeslissing is << in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van Strafvor
dering », spijts de burgerlijke partij 
(thans verweerster) bekomen had wat zij 
had gevraagd, om de reden dat dit von
nis niet in kracht van gewijsde was ge
treden, om daaruit af te leiden, impliciet 
doch noodzakelijk, dat een latere uitbrei
ding van vordering geen « nieuwe » vor
dering is, en doordat het onder meer oor
deelt : « dat verwezene zich eveneens 
onterecht op artikel 26 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering beroept om te stellen dat de 
vordering van de burgerlijke partij ver
jaard is; dat de N.V. Spaarkrediet zich 
burgerlijke partij stelde ter openbare te
rechtzitting van 19 mei 1980 en aldus 
haar vordering tijdig instelde binnen de 
termijn die de wet bepaalt; dat het hier 
de vordering tot herstel van schade uit 
het misdrijf betreft; dat het verschil in 
eis (1 frank versus 2 miljoen) tussen wat 
toen en wat nu gevorderd is, als dusda
nig niet ter zake dienend is; dat omtrent 
de tijdig ingestelde civiele vordering tot 
herstel van schade uit het misdrijf thans 
nog steeds geen uitspraak is gedaan die 

(3) Niet gepubliceerd in A.C. 
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kracht van gewijsde heeft; dat de tijdig 
ingestelde burgerlijke eis niet verjaart 
vooraleer een in kracht van gewijsde ge
gan~ beslissing het geding bei:Hndigde 
(artlkel 27 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering); dat de 
vermeerdering van eis, ongeacht of zij 
ex-artikelen 182, 193, § 1, en 190, tweede 
lid, van het W etboek van Strafvordering 
of ex-artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek is geformuleerd, alleszins in de 
gegeven feitelijke omstandigheden van 
deze zaak, geen nieuwe vordering is; dat 
een anders geformuleerde eis niet nood
zakelijk een nieuwe vordering is; dat 
proceduraal gezien geen " akte-verle
ning " moet gegeven worden bij het for
muleren van deze " andere " eis; dat de 
" andere" eis hetzelfe onderwerp, dezelf
de aard, dezelfde oorzaak en dezelfde 
wettelijke basis heeft als de "initii:He" 
vordering; dat enkel het gevorderde 
schadebedrag gewijzigd werd; dat de 
" andere " eis virtueel in de " oorspronke
lijke " vordering is begrepen, ook al is er 
clestijds geen formeel voorbehoud ge
maakt voor wat het toen gevorderde 
schadebedrag overtrof; dat de burgerlijke 
partij van in den beginne het provisio
neel karakter van de gevraagde symbo
lische frank heeft aangeduid dat het 
achteraf, in de loop van hetzelfde geding 
wijzigen van het gevorderde bedrag de 
"verwezenlijking " is van het voorbe
houd dat impliciet doch duidelijk ge
maakt werd ingevolge de aanwending 
van het begrip " provisie op alle schade "; 
dat indien de strafrechter zijn bevoegd
heid in civilibus tijdens een voortzetting 
van het geding, met andere woorden tij
dens een volgend geding, enkel kan aan
houden voor zover hij in zijn eerste be
slissing die kracht van gewijsde krijgt, 
aa~ de burgerlijke partij akte geeft van 
emg voorbehoud van het nag niet opge
vorderde. deel van de schade (artikel 27, 
tweede hd, van de voorafgaande titel van 
het W etboek van Strafvordering) deze 
toelaatbaarheidsregel niet op analoge 
wijze toepassing vindt wanneer zoals 
hier de burgerlijke partij, haar ~is ver
meerdert of vermindert in de loop van 
het initii:He geding; dat, zoals reeds ge
zegd, ter zake nog geen civiele beslissing 
bestaat die, met betrekking tot de be
sproken vorde:ing, kracht van gewijsde 
he~ft; dat oak Irrelevant is de omstandig
heid of de burgerlijke partij haar schade 
reeds vroeger kon formuleren· dat men 
evenmin beweren mag dat de andere 
procespartij "verrast " wordt door kwes·· 
tieuze uitbreiding van eis, nu zij omtrent 
dit alles omstandig kon concluderen, en 

dit trouwens oak deed; dat de bepalingen 
inzake verj aring bij het inleiden van een 
nieuwe vordering dus niet van toepas
sing zijn in onderhavige procedure >>, 

teiWijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
eerste appelconclusie regelmatig aan
voerde dat << het bestreden vonnis in alle 
opzichten een eindvonnis is » doordat 
« de burgerlijke partij - thans verweer
ster - van de eerste rechter bekomen 
(heeft) wat zij gevorderd (heeft) >>, en in 
een tweede regelmatig neergelegde con
clusie daaraan verduidelijkend toevoegde 
dat, wanneer de rechter een verdachte 
veroordeelt om aan een burgerlijke par
tij het door deze gevorderde voorschot 
van een frank met rente en kosten te be
talen, hij daardoor zijn rechtsmacht ge
heel heeft uitgeoefend; nu hij ni~ts over
gehouden heeft om er later nag uit
spraak over te doen, spijts hij het 
toegekende bedrag << provisionele vergoe
ding >> heeft genoemd, waaruit eiseres 
rechtens afleidde dat, oak al blijft door 
het aantekenen van hager beroep tegen 
zodanige eindbeslissing de strafrechter 
bevoegd om van de burgerlijke vorderin
gen kennis te nemen, niettemin elke la
tere eis om << nadien aanvullende vergoe
ding » te bekomen, een << nieuwe eis >> is 
die binnen de door artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 gestelde verjaringster
mijn moet worden geformuleerd, zodat 
het hof van beroep, door enkel te stellen 
dat het bestreden vonnis geen eindbeslis
sing is << in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering >>, de conclu
sie van eiser niet beantwoordt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
doch daarenboven niet zonder artikel 19 
van het Gerechtelijk Wetboek te scherr
den, kon oordelen dat het belangloos 
was te weten of de verweerster had be
komen wat zij had gevraagd omdat die 
beslissing niet in kracht van gewijsde 
was gegaan, nu immers als eindvonnis is 
te aanzien elke beslissing waarin de 
rechter zijn rechtsmacht over een be
paald geschilpunt heeft uitgeoefend, oak 
al staan daar nag rechtsmiddelen tegen 
open; 

tweede onderdeel, door te oordelen dat 
d~ « vermeerdering van eis >>, of deze nu 
biJ dagvaarding dan wei bij conclusie ge
formuleerd wordt, « geen nieuwe vorde
ring is >> en dat << een anders geformu
leerde eis niet noodzakelijk een nieuwe 
vordering is >>, onder meer wanneer deze 
hetzelfde onderwerp, dezelfde aard de
z~lfde oorzaak en dezelfde wettelijk~ ba
SIS heeft als de « initiiHe >> vordering en 
enkel het gevorderd bedrag gewijzigd 
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werd, het hof van beroep de artikelen 2, 
12, 13, 807, 808 en 1042 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt, dewelke slechts 
twee soorten vorderingen kennen, de in
leidende en de tussenvordering, waaruit 
volgt dat elke andere vordering dan deze, 
die het rechtsgeding opent als anders en 
nieuw moet worden aangezien; dat daar
toe enkel vereist is dat zij ingesteld 
wordt in de loop van het rechtsgeding, 
onverschillig of zij enkel beoogt de oor
spronkelijke vordering te wijzigen dan 
wei nieuwe vorderingen tussen de par
tijen in te stellen of zelfs personen die 
nog niet in het geding geroepen zijn, er 
in te betrekken; 

derde onderdeel, door te oordelen, 
eensdeels, dat « de vermeerdering » van 
de eis van verweerster van een frank 
provisie tot 2.000.000 frank definitief 
geen nieuwe vordering is en, anderdeels, 
dat de eis onder meer « hetzelfde onder
werp » heeft als de oorspronkelijke eis 
en « enkel het gevorderd schadebedrag 
gewijzigd werd », het arrest tegenstrijdig 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); dat het alleszins de artikelen 
2 en 702, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt vermits het « onderwerp » 
van de vordering datgene is wat van de 
rechter gevorderd wordt, in casu aanvan
kelijk een frank provisie en naderhand 
2.000.000 frank definitief, zodat niet wet
tig kon beslist worden dat de oorspron
kelijke vordering en de gewijzigde verde
ring ten deze hetzelfde « onderwerp » 
hadden; 

vierde onderdeel, noch uit de door ver
weerster in haar aanstellingsnota gefor
muleerde vordering, noch uit het zit
tingsblad van de eerste rechter blijkt dat 
verweerster een provisie vorderde van 
een frank « op aile schade », zodat het 
arrest, door het tegendeel te beweren, de 
bewijskracht van deze akten schendt en 
mitsdien de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek; dat, voor zo
ver het door het hager beroep aange
vochten vonnis de termen « op aile scha
de » bevatte, het aldus aan de vordering 
van de verweerster iets toevoegde wat 
deze niet had gevorderd, en dus ultra pe
tita had beslist, met miskenning derhal
ve van de artikelen 2, 702, 3°, en 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, welke on
regelmatigheid het hof van beroep in 
zijn arrest heeft overgenomen; dat bo
vendien artikel 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek enkel stuitende werking toe
kent aan « een dagvaarding voor het ge
recht », doch niet aan een rechterlijke 
beslissing; dat derhalve het arrest, voor 

zover het zou hebben willen oordelen dat 
het volstaat dat het voorbehoud blijkt uit 
een vonnis, ook artikel 2244 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt en meteen de 
andere verjaringsbepalingen hierboven 
aangeduid; 

vijfde onderdeel, het arrest, door te 
oordelen dat de gewijzigde vordering 
<< virtueel » in de oorspronkelijke verde
ring begrepen is « ook al is er destijds 
geen formeel voorbehoud gemaakt voor 
wat het toen gevorderd schadebedrag 
overtrof » om reden dat verweerster 
<< van in den beginne het provisioneel ka
rakter van de gevraagde symbolische 
frank heeft aangeduid », zodat de uitbrei
ding van haar vordering niets anders is 
dan de << verwezenlijking » van het impli
ciet gemaakt voorbehoud, de bewijs
kracht van de conclusie van verweerster 
en van het zittingsblad van de eerste 
rechter miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), het begrip nieuwe verde
ring miskent (schending van de artikelen 
2, 12, 13, 807, 808 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en de regels inzake 
de verjaring en de stuiting ervan mis
kent (artikelen 26, 27, 2219, 2224, 2244, 
2260 en 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek), vermits de mogelijkheid om ter
loops het geding een nieuwe vordering te 
stellen, geen afbreuk doet aan de toepas
sing van de verjaringsregels en geen 
voorwendsel kan zijn om vorderingen te 
formuleren wanneer het recht daartoe 
reeds verjaard is, terwijl een dagvaar
ding de verjaring enkel stuit voor de vor
dering die zij inleidt en voor de vorderin
gen die virtueel erin begrepen zijn; dat 
een vordering, die enkel strekt tot ver
oordeling tot 1 frank provisie, niets an
ders dan voormelde provisie tot voor
werp heeft en bij gebreke van om het 
even welk geuit voorbehoud in welke ter
men ook, geen andere vorderingen virtu
eel in zich sluit en derhalve slechts de 
verjaring stuit voor de oorspronkelijke 
vordering zelf : 

Overwegende dat het middel hier
op neerkomt dat : indien verweer
ster, die voor de correctionele recht
bank slechts een frank provisie had 
gevorderd en bekomen, weliswaar 
bij incidenteel hoger beroep haar 
vordering kon uitbreiden of wijzi
gen, zulks nochtans niet wegneemt 
dat de correctionele rechtbank haar 
rechtsmacht volledig had uitgeoe
fend en dat verweerster door haar 
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vordering te wijzigen en uit te brei
den een nieuwe eis instelde; dat het 
hof van beroep over die nieuwe eis 
slechts vermocht te oordelen indien 
hij was ingesteld binnen de bij de 
artikelen 26 en 27 van de vooraf-. 
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, 
wat ten deze niet het geval was; 
door te beslissen dat ten deze de uit
breiding door verweerster van haar 
vordering geen nieuwe eis is, miskent, 
het hof van beroep de bewijskracht 
van de akte waarbij verweerster 
voor de correctionele rechtbank 
haar vordering formuleerde, laat het 
na eisers conclusie te beantwoorden 
ten betoge dat de eis nieuw is en 
verantwoordt het zijn beslissing niet 
naar recht; 

Overwegende dat wegens het ho
ger beroep ingesteld door eiser en 
het incidenteel hoger beroep inge
steld door verweerster het vonnis 
van de correctionele rechtbank niet 
in kracht van gewijsde is gegaan en 
aan het geding tussen de partijen 
geen einde heeft geteld; dat daaraan 
geen afbreuk doet de omstandigheid 
dat aan verweerster de door haar 
gevorderde provisie van een frank 
werd toegekend waardoor de correc
tionele rechtbank in dat stadium 
van de rechtspleging haar rechts
macht volledig had uitgeoefend; 

Overwegende dat verweerster in
gevolge het door haar regelmatig in
gesteld incidenteel beroep vermocht 
bij conclusie haar vordering, ge
steund op het bewezen verklaarde 
misdrijf, te wijzigen of uit te brei
den; 

Overwegende dat de wijziging of 
de uitbreiding van de vordering tot 
schadevergoeding, wanneer die vir
tueel in de oorspronkelijke vorde
ring begrepen is, geen nieuwe eis is; 
dat hieruit volgt dat, in dat geval, 
wanneer de vordering, zoals ze oor
spronkelijk werd geformuleerd, was 
ingesteld binnen de bij de artikelen 
26 en 27 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, de verjaring niet meer loopt 
totdat een in kracht van gewijsde 

gegane beslissing het geding beein
digd heeft; 

Overwegende dat, nu wegens het 
hoger beroep van eiser en het inciden
teel hager beroep van verweerster 
het beroepen vonnis niet in kracht 
van gewijsde is gegaan en verweer
ster voor het hof van beroep haar 
vordering mocht wijzigen of uitbrei
den, het zonder belang is te weten 
of verweerster aanvankelijk slechts 
een frank provisie vorderde zonder 
meer dan wel een frank provisie op 
alle schade; dat derhalve het middel, 
in zoverre het miskenning aanvoert 
van de akte waarin de eis tot scha
devergoeding voor de correctionele 
rechtbank werd geformuleerd, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het arrest met 
de in het middel weergegeven consi
deransen de redenen aanduidt waar
om de appelrechters oordelen dat de 
vordering tot schadevergoeding van 
verweerster, zoals ze voor het hof 
van beroep werd gewijzigd en uitge
breid, virtueel begrepen was in de 
vordering, zoals ze was gesteld voor 
de correctionele rechtbank en der
halve geen nieuwe eis uitmaakt; dat 
het arrest vervolgens beslist, ener
zijds, dat, nu het beroepen vonnis 
niet in kracht van gewijsde is ge
gaan, verweerster vermocht haar eis 
te wijzigen en uit te breiden en het 
derhalve zonder belang was dat de 
eerste rechter zijn rechtsmacht vol
ledig had uitgeoefend, anderzijds, 
dat, nu de vordering zoals ze oor
spronkelijk was geformuleerd, tijdig 
was ingesteld, de verjaring ingevol
ge artikel 27 van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvorde
ring niet meer liep totdat een in 
kracht van gewijsde gegane beslis· 
sing het geding beeindigd heeft; 

Overwegende dat het arrest aldus 
zonder tegenstrijdigheid eisers con
clusie beantwoordt en de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 4 van 
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de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep aanneemt 
dat de strafrechtelijke veroordeling van 
eiser tot een enkele straf van zes maan
den gevangenis, voorwaardelijk voor drie 
jaar, en 500 frank boete, vermenigvul
digd met 60, wegens uitgifte tussen 13 
juni en 30 juni 1977 van 10 ongedekte 
checks, met overtreding van artikel 61.1 
van de Checkwet, oorzaak is geweest 
van schade in hoofde van de verweer
ster, zijnde een spaarinstelling aan wie 
de begunstigde van de cheques, medebe
klaagde Vanaelst, de cheques endosseer
de, en welke instelling de fondsen voor
schoot aan Vanaelst in afwachting van 
de betaling door de betrokken bank, en 
deswege eiser veroordeelt tot betaling 
aan de verweerster van een schadever
goeding van 2.000.000 frank met aankle
ven, op grond van de beschouwing dat, 
zo weliswaar geen enkel ander misdrijf 
dan dit dat door de strafrechter werd 
weerhouden, onder ogen mag genomen 
worden ingevolge de artikelen 3 en 4 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, « daarentegen wel 
volgende feitelijke omstandigheden van 
het door beklaagde gepleegde misdrijf in 
aanmerking te nemen zijn: 1° er bestond 
voor geen enkele van de tien cheques 
een onderliggende verbintenis tussen 
trekker en begunstigde: Van de Walle 
was niets verschuldigd aan Vanaelst; de
ze laatste moest integendeel wel 500.000 
frank aan Van de Walle; 2° Van de Walle 
ondertekende alle cheques blanco. Van
aelst kon aldus, op het ogenblik van de 
verdiscontering bij de burgerlijke partij, 
op de cheque het bedrag vermelden dat 
hij nodig had; 3° in amper vijftien dagen 
werden cheques in omloop gebracht voor 
een totaal bedrag van meer dan 21 mil
joen; 4° met de bedoeling de feiten zo
lang mogelijk te verbergen, schreef Van
aelst na elke discontoverrichting een 
eveneens ongedekte cheque uit van on
geveer een zelfde bedrag. Deze cheque 
diende dan om zogezegd de bankreke
ning van Van de Walle te crediteren >>; 
en dat : << uit de hierboven omschreven 
omstandigheden van de zaak af te leiden 
is dat van de Walle - in weerwil van 
wat hij beweert - de ongedekte cheques 
enkel en alleen uitgaf om wetens en wil
len Vanaelst toe te laten de overeen
komst van rechtstreeks krediet, afgeslo
ten met de N.V. Spaarkrediet, op foutieve 
wijze uit te voeren; dat niet te twijfelen 
valt aan het bijzonder misdadig opzet 
dat in hoofde van Van de Walle bestond; 

dat in die voorwaarden is te besluiten 
dat de schade van de N.V. Spaarkrediet 
uit het misdrijf voortvloeit en er in 
rechtstreeks oorzakelijk verband mee 
staat »; en dat << interferentie van een 
overeenkomst het oorzakelijk verband 
tussen misdrijf en schade in de regel 
verbreekt, zulks echter niet het geval is 
telkens als de dader van een misdrijf, zo
als in casu, de door hem gepleegde in
breuk precies beging met de enige be
doeling het een derde, wetens en willens, 
mogelijk te maken een door deze laatste 
aangegane overeenkomst op foutieve wij
ze uit te voeren ten nadele van een an
dere contractant en deze foutieve uitvoe
ring onmogelijk ware geweest zonder 
het misdrijf; dat dergelijke herhaalde 
" derdenmedeplichtigheid " een con
tractbreuk, die verwezene helemaal onte
recht als een " banaal uitgifte-misdrijf" 
betitelt, de vordering, bedoeld bij de arti
kelen 3 en 4 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, 
niet uitsluit op voorwaarde dat bedoelde 
medeplichtigheid, zoals ten deze, de 
vorm aanneemt van het strafrechtelijk 
beteugelde feit; dat men niet vervolgd en 
veroordeeld moet zijn " als schakel van 
een oplichtingskettting ", opdat de straf
rechter bij de behandeling van de civiele 
vordering tot herstel van schade geen 
oog zou mogen slaan op de feitelijke om
standigheden waarin het gepleegde mis
drijf zich voordeed; dat in de concrete 
omstandigheden van deze zaak de scha
de van de burgerlijke partij enkel kon 
ontstaan omdat Van de Walle ongedekte 
cheques uitgaf t.v.v. Vanaelst; dater zon
der uitgifte geen schade zou zijn ont
staan; dat de schade zich minstens niet 
op identieke wijze zou hebben voorge
daan; dat steeds in de concrete omstan
digheden van de zaak de uitgifte niet de 
aanleiding, doch wel de oorzaak van de 
schade was », 

terwijl de artikelen 3 en 4 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering aan de benadeelde van 
een misdrijf het recht geven een burger
lijke vordering van herstel van het door 
het misdrijf geleden schade in te stellen, 
terzelfder tijd en voor dezelfde rechters 
voor wie de strafvordering wordt ver
volgd; deze wetsbepalingen nochtans niet 
toelaten dat de strafrechter herstel van 
de schade toekent dewelke ontstaan is 
uit een ander misdrijf, waarvoor de be
klaagde niet is vervolgd en veroordeeld, 
noch van schade die ontstaan is uit een 
beteugeld misdrijf, wanneer dit laatste 
slechts aanleiding gegeven heeft tot de 
uitvoering van een kontraktuele of wet-
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telijke verbintenis in hoofde van de zich 
voor de strafrechter aanstellende burger
lijke partij, het arrest, door aan de ver
weerster genoegdoening te verschaffen 
op grond van voormelde « feitelijke om
standigheden >>, in werkelijkheid andere 
fouten en/of misdrijven in acht neemt 
dan dit waarvoor eiser werd verwezen; 
dat het enkel feit dat deze « feitelijke 
omstandigheden >> het lastens eiser weer
houden strafbaar feit omringen, de straf
rechter de bevoegdheid niet verleent er 
de toekenning van een burgerlijke eis op 
te stoelen: 

Overwegende dat de vordering die 
ertoe strekt om, naar aanleiding van 
de uitgifte van een cheque zonder 
dekking, als schadevergoeding te be
komen het bedrag van de cheque of 
van een gedeelte daarvan, ontvanke
lijk is wanneer tussen de uitgifte 
van de cheque zonder dekking en de 
gevorderde schadevergoeding een 
zodanig oorzakelijk verband bestaat 
dat, zonder de uitgifte van de che
que zonder dekking, de verbintenis 
waarop die cheque betrekking heeft, 
niet zou zijn tot stand gekomen of, 
indien het, zoals ten deze, gaat om 
een verbintenis tussen derden, de 
uitvoering van die verbintenis niet 
zou zijn gebeurd, zodat de schade 
die de debiteur van die verbintenis 
lijdt, slechts kon ontstaan door de 
uitgifte van de cheque zonder dek
king; dat immers in die gevallen de 
prestatie door de benadeelde haar 
oorzaak vindt in de uitgifte van de 
cheque zonder dekking en die scha
de zonder de uitgifte van de cheque 
zonder dekking niet zou zijn ont
staan; 

Overwegende dat ten deze het ar
rest constateert dat tussen verweer
ster en Vanaelst een contract be
stond van zogenaamd « rechtstreeks 
krediet », waardoor deze laatste bij 
verweerster cheques kon verdiscon
teren, dat eiser wetens en willens 
cheques zonder dekking uitgaf 
waardoor Vanaelst gelden kon beko
men bij verweerster, in uitvoering 
van het tussen hen bestaande con
tract van rechtstreeks krediet, en 
dat, zonder de uitgifte van die che
ques zonder dekking, dit contract 
geen uitvoering zou hebben gehad 

in de omstandigheden zoals is ge
schiedt; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de omstandigheden beschrijft waar
in de cheques zonder dekking wer
den uitgegeven en dat het mechanis
me verduidelijkt waardoor verweer
ster ertoe gebracht werd aan Van
aelst geldsommen ter hand te stel
len die zonder de uitgifte van de 
cheques zonder dekking hem niet 
ter hand zouden zijn gesteld, aan 
verweerster geen schadevergoeding 
toekent op grond van een ander 
misdrijf dan datgene waarvoor eiser 
werd vervolgd en veroordeeld; dat 
integendeel het arrest aldus te ken
nen geeft waarom de oorzaak van 
de door verweerster gevorderde 
schadevergoeding niet ligt in het 
tussen haar en Vanaelst aangegaan 
contract van rechtstreeks krediet, 
doch in de uitgifte van de cheques 
zonder dekking waardoor Vanaelst 
de uitvoering van dat contract kon 
bekomen; 

Overwegende dat op die gronden 
het arrest wettig beslist dat het be
staan van een overeenkomst tussen 
Vanaelst en verweerster niet van 
aard was om het causaal verband 
tussen de door verweerster geleden 
schade en de uitgifte van de che
ques zonder dekking door eiser te 
verbreken, maar integendeel dat die 
schade zonder de uitgifte van de 
cheques zonder dekking niet zou 
zijn ontstaan; 

Overwegende dat het arrest zo
doende de in het middel vermelde 
wetsbepalingen niet schendt, doch 
er integendeel een juiste toepassing 
van maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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Nr. 471 

2' KAMER - 7 april 1987 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - VERVAL DOOR VER
JARING - VEROORDELING VAN DE BEKLAAG
DE IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
ONWETTIGE VEROORDELING. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- TERMIJN 
- OVERTREDING BESTAANDE IN HET AAN
PLANTEN VAN BOMEN OP MINDER DAN VIJF 
METER VAN DE BUITENBOORD VAN POLDER
LOPEN - AFLOPEND MISDRIJF. 

3° MISDRIJF - OVERTREDING BESTAANDE 
IN HET AANPLANTEN VAN BOMEN OP MIN
DER DAN VIJF METER VAN DE BUITENBOORD 
VAN POLDERLOPEN - AFLOPEND MISDRIJF. 

4° POLDERS EN WATERINGEN 
OVERTREDING - HERSTEL VAN DE OVERTRE
DING - VEREISTEN. 

1" Wanneer de rechter geen veroordeling 
uitspreekt omdat de strafvordering 
verjaard is, mogen de kosten van die 
vordering niet ten laste komen van de 
beklaagde (1). (Artt. 162, 176, 194 en 
211 Sv.) 

2" en 3" Boomaanplanting op minder dan 
vijf meter van de buitenboord van pol
derlopen is een aflopend misdrijf (2). 
(Art. 22 wet 3 juni 1957 betreffende de 
polders; art. 1 reglement 19 april 1966, 
goedgekeurd bij K.B. 30 nov. 1967 .) 

4" De strafrechter kan enkel dan het 
herstel van de overtreding, overeen-

(1) Cass., 25 mei 1983, A.R. nr. 2822 
(A.C., 1982-83, nr. 530). 

(2) Zie Cass., 2 sept. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 1); 3 nov. 1982, A.R. nr. 2411 {ibid., 1982-83, 
nr. 151), en 19 nov. 1985, A.R. nr. 9613 
(ibid., 1985-86, nr. 187). 

komstig art. 22 wet 3 juni 1957 betref
fende de polders, bevelen als de straf
vordering bij hem aanhangig is ge
maakt voordat zij door verjaring was 
vervallen (3). 

(FRANS T. DE POLDERS VAN WILLEBROEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 578) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 maart 1986 in ho, 
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 162 en 176 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, eensdeels, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de straf
vordering tegen eiser vervallen door 
verjaring verklaart, anderdeels, ei
ser niettemin veroordeelt in « de 
kosten van de strafvordering van de 
procedure in beroep »; 

Dat deze laatste beslissing niet 
naar recht is verantwoord; 

En overwegende dat voor het ove
rige de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

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

A. op de civielrechtelijke vorde
ring ingesteld door verweerder, bur
gerlijke partij, tegen eiser: 

Overwegende dat de voorziening, 
nu het bestreden vonnis de recht
bank onbevoegd verklaart om van 
verweerders vordering kennis te ne
men, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is; 

(3) Zie Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
580); 29 mei 1984, A.R. nr. 8482 (ibid., 1983-84, 
nr. 550), en 26 feb. 1985, A.R. nr. 7912 
(ibid., 1984-85, nr. 381). 
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B. waarbij herstel wordt bevolen : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 44 van het Strafwetboek, 4, 21 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering en 22 van de 
wet van 3 juni 1957 betreffende de pol
ders: 

Overwegende dat artikel 22 van 
laatstgenoemde wet onder meer be
paalt dat de overtredingen van het 
bijzonder reglement van de polders 
bestraft worden met gevangenisstraf 
van een dag tot zeven dagen en met 
geldboete van 1 frank tot 25 frank 
of slechts met een van die straffen, 
en dat behalve de straf de rechter, 
zo nodig, de herstelling van de over
treding beveelt; 

Overwegende dat eiser gedag
vaard werd voor de politierechtbank 
om « bij inbreuk op het bijzonder 
reglement inzake aanplantingen 
langs de polderlopen van 19 april 
1966, goedgekeurd bij koninklijk be
sluit van 30 november 1967, artikel 
1, bestraft overeenkomstig artikel 22 
van de wet van 3 juni 1957 betref
fende de polders, om bomen te heb
ben aangeplant op minder dan vijf 
meter van de buitenboord van pol
derlopen in de polder Willebroek »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben geoordeeld dat 
« nu (eiser) stelt dat hij de aanplan
ting in 1982 heeft gedaan en de vast
stelling eerst op 20 november 1984 
door de dijkgraaf Muysoms E. werd 
gedaan en geen enkel gegeven van 
de bundel erop wijst dat er na 1982 
nog werd aangeplant, ( ... ) de straf
vordering alleszins vervallen (blijft) 
door verjaring », vaststelt dat eiser 
een wederrechtelijke aanplanting 
deed, dat deze toestand nog steeds 
bestaat en, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, beveelt dat « de 
plaats in zijn oorspronkelijke staat 
wordt hersteld en dat de aanplantin
gen worden verwijderd binnen de 
twee maand en dat bij niet-uitvoe
ring, deze werken zullen uitgevoerd 
worden door het Polderbestuur, op 
kosten van (eiser) »; 

Overwegende dat de appelrechters 
de herstelling van de overtreding 
niet konden bevelen nu, volgens hun 
vaststelling, de strafvordering ver
vallen was door verjaring op het 
ogenblik dat de strafvordering voor 
de politierechtbank werd aanhangig 
gemaakt; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie die ter grif
fie van het Hof werd ontvangen op 
15 juli 1986, dit is buiten de bij arti
kel 420 bis, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering bepaalde 
termijn, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het eiser in kosten 
van de strafvordering in hoger be
roep veroordeelt en in zoverre het 
herstel beveelt; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiser in een vierde van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing wat het herstel be
treft; verwijst de zaak, beperkt tot 
de beslissing over de kosten van de 
strafvordering in hoger beroep, naar 
de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

7 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. S. 
Van Roy, Mechelen. 

Nr. 472 

2" KAMER - 7 april 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN
STRIJDIGHEID - BEGRIP 
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Niet door tegenstrijdigheid aangetast, in 
de zin van art. 97 Gw., is de beslissing 
van de appelrechter volgens welke, 
enerzijds, het verzet van de beklaagde 
tegen het in eerste aanleg te zijnen 
aanzien bij verstek gewezen vonnis 
niet ontvankelijk wordt verklaard en, 
anderzijds, de strafvordering ten over
vloede verjaard wordt verklaard (1). 

(TIREUX) 

ARREST 

(A.R. nr. 913) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 september 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en gesteld als volgt : tegenstrijdig
heid van het vonnis. De rechtbank doet 
eerst het vonnis van de politierechtbank, 
waarbij het verzet onontvankelijk werd 
verklaard, teniet. Daaruit volgt logisch 
dat het verzet thans wei ontvankelijk 
werd verklaard, daar de rechtbank in be
roep geen nieuwe uitspraak heeft geveld 
waarbij het verzet onontvankelijk werd 
verklaard. Daarna stelt de rechtbank 
vast dat de feiten verjaard zijn, maar in 
plaats van de strafvordering vervallen te 
verklaren uit hoofde van deze verjaring 
houdt de rechtbank ineens voor dat het 
vonnis reeds kracht van gewijsde had 
bekomen. Dit is duidelijk tegenstrijdig 
want wanneer volgens de rechtbank het 
vonnis waartegen verzet kracht van ge
wijsde had bekomen, dan moest de 
rechtbank evenmin het hoger beroep nog 
gedeeltelijk gegrond verklaren, laat 
staan vaststellen dat de feiten verjaard 
waren. Het vonnis steunt op duidelijk te
genstrijdige overwegingen, hetgeen ge
lijkstaat met de afwezigheid van motie
ven, zodat het vonnis ook om deze 
redenen moet verbroken worden : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat het verstekvon
nis waartegen verzet « kracht van 
gewijsde bekwam door de vrijwillige 

Nota arrest nr. 472 : 

(1) Zie Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9746 
(A.C., 1985-86, nr. 115). 

betaling van de kosten »; dat de 
appelrechters, nu zij aldus beslissen 
dat het verzet tegen het verstekvon
nis niet ontvankelijk was, niet meer 
dienden te oordelen over de vraag of 
de strafvordering al dan niet ver
jaard was; dat de overbodige ver
melding dat de strafvordering ver
jaard is, niet de in het middel 
aangevoerde tegenstrijdigheid ople
vert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
Batsleer, Brugge. 

Nr. 473 

2• KAMER - 7 april 1987 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - KWALIFICATIE - VER
PLICHTING VAN DE RECHTER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -
STRAFZAKEN- KWALIFICATIE VAN HET MIS
DRIJF - BEGRIP. 

1 o In correctionele zaken en in politieza
ken is de feitenrechter verplicht over 
het regelmatig bij hem aanhangig ge
maakte feit uitspraak te doen en, mits 
hij het recht van verdediging in acht 
neemt, aan dat feit de juiste wettelijke 
omschrijving te geven (1). 

Nota arrest nr. 473 : 

(1) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4252 
(A.C., 1985-86, nr. 96), en 15 jan. 1987, A.R. 
nr. 7624 (A.C., 1986-87, supra nr. 285). 
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2° Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een misdrijf be
wezen wordt verklaard wanneer daar
in wordt vastgesteld dat alle bestand
delen van dat misdrijf aanwezig zijn, 
oak al worden niet de juiste bewoor
dingen van de wetsbepaling weergege
ven (2). 

(VAEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 938) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1986 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. in zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser voor de feiten 19, 21 en 22 
wordt vrijgesproken : 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
uit de miskenning van het recht van ver
dediging, en gesteld als volgt : dat het 
hof (van beroep) nalaat in zijn motive
ring precies aan te duiden waaruit de 
strafbare gedraging van (eiser) bestaat 
en waaruit het hof precies afleidt dat de 
strafbare gedraging bewezen wordt ge
acht; het hof nalaat in zijn motivering de 
juiste wetsbepalingen aan te duiden die 
de bestanddelen van de bewezen ver
klaarde misdrijven omschrijven en na
laat de wetsbepalingen aan te duiden 
waarbij een straf is bepaald voor de mis
drijven; de oorspronkelijke daging mis
bruik van vertrouwen weerhoudt; de 
(eiser) voor de correctionele rechtbank 
werd gedagvaard op grand van deze be
tichting; echter ter zitting van de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk plots werd 
opgeworpen dat (eiser) zich diende te 
verdedigen op grand van oplichting; dit 
het recht van verdediging miskent (van 

(2) Zie Cass., 7 maart 1978 (A.C., 1978, 788). 

eiser) die bij rechtsingang voor de cor
rectionele rechtbank zich dient te verde
digen op grand van het misdrijf mis
bruik van vertrouwen en dan plots zich 
dient te verdedigen op grand van oplich
ting; het hof van beroep dezelfde werk
wijze tot de zijne maakt: 

Overwegende dat het middel ver
keerdelijk aanvoert dat eiser voor 
de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk werd gedagvaard wegens « mis
bruik van vertrouwen » €n « ter zit
ting van die rechtbank plots werd 
opgeworpen dat (eiser) zich diende 
te verdedigen op grond van oplich
ting »; dat het omgekeerde zich 
voordeed : eiser werd naar de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk 
verwezen wegens meerdere als op
lichting omschreven feiten; naar 
luid van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 18 juni 1985 en 
van het beroepen vonnis « (werd} 
(eiser) ter zitting verwittigd van een 
mogelijke herkwalificatie van de in 
de dagvaarding voorziene misdrij
ven als inbreuk op artikel 491 van 
het Strafwetboek - misbruik van 
vertrouwen - en heeft (hij) desbe
treffende zijn verdediging kunnen 
voordragen »; dat eiser zowel door 
het beroepen vonnis als door het be
streden arrest wegens de feiten zo
als heromschreven, wordt veroor
deeld; 

Overwegende dat in correctionele 
en in politiezaken de rechter het 
recht en de plicht heeft aan de fei
ten, die het voorwerp van de vervol
ging uitmaken, hun juiste wettelijke 
omschrijving te geven; dat, nu eiser 
tijdig van de heromschrijving werd 
verwittigd, zijn recht van verdedi
ging niet werd miskend; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis zegt dat de gelden die het 
voorwerp uitmaken van de feiten 
die ten laste van eiser bewezen wer
den verklaard, hem overhandigd 
werden voor een bepaalde aanwen
ding en dat « (vaststaat dat eiser), 
eenmaal in het bezit van deze gel
den, deze gelden heeft verspild, al
dus bedrieglijk heeft afgewend van 
het doel waarvoor ze overhandigd 
werden »; dat het vonnis aldus vast-
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stelt dat al de bestanddelen van het 
door artikel 491 van het Strafwet
boek bepaalde misdrijf verenigd 
zijn; dat de appelrechters, do·or hun 
vaststelling dat de eerste rechter de 
feiten « terecht » heeft heromschre
ven als misbruik van vertrouwen, 
naar voormelde redengeving van de 
eerste rechter verwijzen; dat zij, bij 
ontstentenis van een desbetreffende 
conclusie, niet verplicht waren hun 
beslissing nader met redenen te om
kleden; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis artikel 491 van het Strafwet
boek aanwijst en de appelrechters 
« de wetsbepalingen ingeroepen 
door de eerste rechter » overnemen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

7 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
Duchi, Kortrijk. 

Nr. 474 

2• KAMER - "! april 1987 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ VERSCHEIDENE VER
DACHTEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHT-

BANK WORDEN VERWEZEN WEGENS VER
SCHEIDENE GECORRECTIONALISEERDE MIS
DADEN EN WANBEDRIJVEN - EEN VAN DE 
VERDACHTEN MINDER DAN ACHTTIEN JAAR 
OUD - VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK 
ZICH VOOR AL DIE FElTEN ONBEVOEGD VER
KLAART- VERNIETIGING VAN DE BESCHIK
KING IN ZOVERRE DEZE BETREKKING HEEFT 
OP HET MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN VER
DACHTE VAN MINDER DAN ACHTTIEN JAAR 
OUD, EN VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR 
DES KONINGS - VERNIETIGING VAN HET 
VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING VOOR 
HET OVERIGE EN VERWIJZING NAAR DEZELF
DE RECHTBANK, ANDERS SAMENGESTELD. 

2° SAMENHANG 
BEG RIP. 

STRAFZAKEN 

1° Wanneer een beschikking van de 
raadkamer verscheidene verdachten 
wegens verscheidene gecorrectionali
seerde misdaden en wanbedrijven 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, zonder dat vooraf toepas
sing werd gemaakt van art. 38 Jeugd
beschermingswet, ofschoon een van de 
verdachten, op het ogenblik dat een 
van de feiten werd gepleegd, tussen 
zestien en achttien jaar oud was, en de 
correctionele rechtbank zich onbe
voegd verklaard heeft voor aile feiten, 
vernietigt het Hoi, indien het vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan en de 
beschikking op dat tijdstip niet door 
enig rechtsmiddel kan worden bestre
den, enerzijds, de beschikking van de 
raadkamer, in zoverre ze betrekking 
heeft op het misdrijf dat door een ver
dachte van minder dan achttien jaar 
oud is gepleegd, waarbij het tevens de 
aldus beperkte zaak naar de bevoegde 
procureur des Konings verwijst, ander
zijds, het vonnis van onbevoegdverkla
ring in zoverre het betrekking heeft op 
de overige misdrijven, waarbij het de 
aldus beperkte zaak verwijst naar de
zelfde correctionele rechtbank, anders 
samengesteld (1). 

2o Voor de vonnisgerechten kan er geen 
samenhang bestaan tussen een straf
vordering en een rechtsvordering die 
tot de bevoegdheid van de jeugdrecht
bank behoort. (Artt. 36, 36bis en 48 
J eugdbeschermingswet.) 

(1) Zie Cass., 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 116). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT IN 
ZAKE DE MEYER, HEYNS, CREEMERS, R ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 1275) 

RET HOF; - Gelet op het op 13 
februari 1987 ingediende ver
zoekschrift van de procureur des 
Konings te Turnhout tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout, bij beschikking van 
13 juni 1986, Josephus De Meyer, 
geboren op 11 april 1920, Leo Heyns, 
geboren op 6 mei 1946, Joseph Cree
mers, geboren op 8 maart 1924, 
Franciscus Renders, geboren op 19 
februari 1955, en Maria R. .. , geboren 
op 12 juli 1966, naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen wegens 
het plegen van meerdere strafbare 
feiten, namelijk : A. te Berchem, als 
(mede)dader, als openbaar officier 
of ambtenaar valsheid in geschrifte 
in de uitoefening van zijn bediening, 
met gebruik van het valse stuk: 
1 o de eerste en de derde : tussen 24 
april 1983 en 7 mei 1983, meermaals, 
2° allen: tussen 27 april 1984 en 15 
mei 1984, meermaals; B. de eerste, 
als openbaar officier of ambtenaar 
of als persoon die met een openbare 
dienst belast is, passieve omkoping 
om in de uitoefening van zijn bedie
ning een misdaad of wanbedrijf te 
plegen: 1o te Berchem: a) tussen 31 
maart 1983 en 1 mei 1983; b) tussen 
31 maart 1984 en 15 mei 1984, 2° te 
Kasterlee, tussen 31 december 1983 
en 1 juli 1984; C. als (mede)dader, 
actieve omkoping van een ambte
naar, een openbaar officier of een 
met een openbare dienst belast per
soon : 1 o de derde, te Berchem : 
a) tussen 31 maart 1983 en 1 mei 
1983; b) tussen 31 maart 1984 en 15 
mei 1984; 2o de tweede, de vierde en 
de vijfde, te Kasterlee: tussen 31 de
cember 1983 en 1 juli 1984; D. de 
tweede, de derde, de vierde en de 
vijfde: te Kasterlee, tussen 31 de
cember 1984 en 27 april 1985, als 
mede(dader), poging actieve omko-

ping v~>.n een ambtenaar, een open
baar officier of een met een openba
re dienst belast persoon; E. oplich
ting : 1 o de vierde : a) te Brussel, op 1 
juni 1984; b) te Beerse, op 5 juli 
1985; 2° de vijfde : a) te Brussel, op 1 
juni 1984; b) te Vosselaar, op 22 juli 
1985; 

Overwegende dat bij op tegen
spraak gewezen vonnis van 8 de
cember 1986 de Correctionele Recht
bank te Turnhout zich onbevoegd 
verklaarde om van de strafvordering 
in haar geheel ten aanzien van alle 
beklaagden kennis te nemen; 

Overwegend.e d.at de rechtbank 
deze beslissing nam op grond « dat 
blijkens de procedure vijfde be
klaagde, R... Maria Theresia, gebo
ren op 12 juli 1966, op het ogenblik 
van de feiten sub A2, C2, D en El.a 
minder dan achttien jaar oud was 
en dat deze feiten vreemd zijn aan 
de misdrijven omschreven in artikel 
36bis van de wet van 8 april 1965 be
treffende de jeugdbescherming; dat 
er samenhang schijnt te bestaan 
tussen (de) aan vijfde beklaagde sub 
A2, C2, D en E2a ten laste gelegde 
feiten en de feiten sub E2b, alsook 
deze die aan de overige beklaagden 
ten laste werden gelegd »; 

Overwegende dat tegen de be
schikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel kan wor
den aangewend en het vonnis van 
de correctionele rechtbank in kracht 
van gewijsde is gegaan; dat hun on
derlinge tegenstrijdigheid een ge
schil van rechtsmacht doet ontstaan 
dat de loop van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat de onder de te
lastleggingen A2, C2 en E2a bedoel
de feiten door Maria R ... zouden ge
pleegd zijn toen zij de leeftijd van 
achttien jaar niet had bereikt en dat 
deze haar ten laste gelegde feiten 
vreemd zijn aan de in artikel 36bis 
van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming bedoel
de misdrijven; 

Dat de correctionele rechtbank 
dan ook niet bevoegd was om van 
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de onder die telastleggingen begre
pen feiten kennis te nemen; 

Overwegende dat de rechtbank 
zich vergist wat de feiten van de te
lastlegging D betreft; dat deze feiten 
naar luid van het vonnis gepleegd 
werden tussen 31 december 1984 en 
27 april 1985; dat Maria R ... alsdan 
meer dan achttien jaar oud was; 

Overwegende, met inachtneming 
van wat in artikel 36bis van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming wordt gezegd, dat 
geen samenhang kan erkend wor
den tussen vorderingen die bij de 
jeugdrechtbank moeten worden ge
bracht en strafvorderingen; dat voor 
de beoordeling van de samenhang 
vereist is dat eenzelfde rechter be
voegd kan zijn tot het beoordelen en 
berechten van het geheel van de 
hem ter beslechting voorgelegde fei
ten; dat de rechtbank zich ten on
rechte wegens een beweerde samen
hang onbevoegd verklaarde wat de 
ten laste van Maria loS .... gelegde fei
ten Den E2b en de ten laste van de 
andere beklaagden gelegde feiten 
betreft; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 13 juni 1986 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout, voor zover zij Maria R ... 
wegens de feiten bedoeld onder de 
telastlegginen A2, C2 en E2a naar 
de correctionele rechtbank verwijst; 
verwijst de zaak binnen deze per
ken naar de procureur des Koning 
te Turnhout; vernietigt het op 8 de
cember 1986 door de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout gewezen 
vonnis voor zover deze rechtbank 
zich onbevoegd verklaart tot kennis
neming van de strafvordering be
treffende de onder D en E2b om
schreven feiten ten laste van Maria 
R ... en betreffende de feiten ten las
te gelegd van de andere beklaagden; 
verwijst de zaak binnen deze per
ken naar de Correctionele Recht-

bank te Turnhout, anders samenge
steld; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing. 

7 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 475 

2• KAMER - 7 april 1987 

1° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEK
VONNIS _:VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
-HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -· 
HOGER BEROEP TEGEN EEN BIJ VERSTEK GE
WEZEN VONNIS - TERMIJN. 

3° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEK
VONNIS - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
- NIEUW VERZET TEGEN HETZELFDE VONNIS 
- ONTVANKELIJKHEID. 

1" Wanneer een bij verstek veroordeelde 
beklaagde verzet doet en dat verzet 
wegens niet-verschijning ongedaan 
wordt verklaard, is het door hem ach
teraf tegen hetzelfde vonnis ingestelde 
hager beroep niet ontvankelijk (1). 

2" Tardief en derhalve niet ontvankelijk 
is het hager beroep dat door de bij ver
stek veroordeelde beklaagde meer dan 
vijftien dagen na de betekening van 
het vonnis wordt ingesteld (2). (Art. 
203 Sv.) 

3" Wanneer de bij verstek veroordeelde 
beklaagde verzet doet en dat verzet 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1921 (Bull. en 
Pas., 1921, I, 245); R. HAYOIT DE TERMICOURT, 
« Etude sur !'opposition •, in Rev. dr. pen., 
1932, biz. 994; BRAAs, Precis de procedure pe
nale, 19513, II, nrs. 723 en 879. 

(2) Zie Cass., 26 mei 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 553) en 9 okt. 1985, A.R. nr. 4606 
(ibid., 1985-86, nr. 81) 
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wegens niet-verschijning ongedaan 
wordt verklaard, is het nieuwe, door 
hem tegen hetzelfde vonnis gedane 
verzet niet ontvankelijk (3). 

(VASILJEVIC) 

ARREST 

(A.R. nr. 1283) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, als volgt gesteld : 
Aangezien het Hof van Beroep te Ant
werpen (lOde kamer) in zijn arrest een 
oordeel heeft geveld over de tot op dat 
ogenblik door (eiser) ondergane strafpro
cedure; dat deze procedure als volgt kan 
samengevat worden: 1° Vonnis Corr. Ant
werpen (lOe kamer) op 17 november 1982 
bij verstek gewezen en op 16 december 
1982 aan derden betekend; 2° Vonnis 
Corr. Antwerpen (28bis kamer) op 29 mei 
1986 bij verstek gewezen en op 9 juli 
1986 op onbekende woonst betekend; bij 
gebreke aan verschijning ter zitting 
werd het verzet tegen het verstekvonnis 
van 17 november 1982 ongedaan ver
klaard; (eiser) was op dat ogenblik op 
verzoek van de Belgische autoriteiten in 
Nederland aangehouden; 3° Vonnis Corr. 
Antwerpen (28bis kamer) op 10 oktober 
1986 gewezen en tot op heden niet bete
kend; (eiser) had verzet aangetekend te
gen het op 17 november 1982 gewezen 
verstekvonnis (1). De Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen (28bis kamer) 
oordeelde op 10 oktober 1986 dat er ver
zet op verzet was en verklaarde het aan
getekende verzet ongegrond; aangezien 
(eiser) op die wijze de facto tot op dat 
ogenblik nog niet de gelegenheid had om 
het dossier ten grande te behandelen; 
dat hij dan ook hager beroep aantekende 
tegen alle voornoemde beslissingen; dat 
het hof van beroep in zijn arrest van 9 
januari 1987 (lOe kamer) van oordeel 
was dat het hager beroep tegen het von
nis van 17 november 1982 (1) en 29 mei 

(3) Zie Cass., 24 juli 1986, A.R. nr. 5257 
(A.C., 1985-86, nr. 686). Voor de overige geval
len waarin de regel « verzet na verzet is uitge
sloten » wordt toegepast, zie Cass., 13 aug. 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 704, en voetnoot R.-A. 
D.) 

1986 (2) :aattijdig en bijgevolg onontvan
kelijk was en dat het hager beroep tegen 
het vonnis van 10 oktober 1986 (3) ont
vankelijk maar ongegrond was; dat het 
Hof van Beroep te Antwerpen (lOe ka
mer) bijgevolg niet vermocht kennis te 
nemen van de grand van de zaak; dat 
(eiser) opmerkt dat deze beslissing, min
stens wat betreft het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen 
(28bis kamer) van 10 oktober 1986, on
juist was; dat het hager beroep inder
daad gegrond was aangezien de correc
tionele rechtbank (28bis kamer) van 10 
oktober 1986 foutief oordeelde dat er ver
zet op verzet was; dat er inderdaad geen 
sprake was van verzet op verzet, aange
zien dit veronderstelt dat het tweede ver
zet zou gericht zijn tegen het op verzet 
gewezen verstekvonnis Corr. Antwerpen 
(28bis kamer) van 29 mei 1986, wat niet 
het geval was; zie onder meer R.P.D.B., 
t. X, « Procedure penale », nr. 712; dat 
het Hof van Beroep te Antwerpen (lOe 
kamer) dan ook het bestreden vonnis 
van 10 oktober 1986 (Corr. Antwerpen, 
28bis kamer) diende te hervormen; dat 
het Hof van Beroep te Antwerpen (10e 
kamer) in zijn arrest van 9 januari 1987 
tevens van oordeel was dat voldoende 
aangetoond werd dat eiser ten minste tot 
14 januari 1983 ingeschreven was op het 
adres aan de Koopliedenstraat te Brus
sel, zodat alle betekeningen tot op die 
dag rechtsgeldig op dat adres konden ge
schieden; dat (eiser) integendeel sedert 
24 september 1981 ingeschreven was in 
de registers van de burgerlijke stand te 
Sint-Jans-Molenbeek (avenue du Condor 
19), om daar eerst op 14 januari 1983 
ambtshalve te worden afgeschreven; dat 
aile betekeningen op het adres aan de 
Koopliedenstraat te Brussel tot op dat 
ogenblik dan ook met nietigheid behept 
zijn: 

Overwegende dat eiser bij vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen van 17 november 1982 
bij verstek werd veroordeeld tot een 
j aar gevangenisstraf en een geldboe
te van 200 frank en in de kosten; 

Overwegende dat eiser tegen dit 
vonnis verzet aantekende op 9 mei 
1986 en de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen bij vonnis van 29 mei 
1986, eveneens bij verstek gewezen, 
het verzet ongedaan verklaarde, 
hiermede impliciet het verzet ont
vankelijk verklarende; 



1042 HOF VAN CASSATIE Nr. 476 

Overwegende dat, nu eiser, voor 
wie zowel verzet als hoger beroep 
openstonden, verkoos verzet aan te 
tekenen en het verzet ongedaan was 
verklaard, het door hem op 10 okto
ber 1986 ingestelde hoger beroep te
gen het vonnis van 17 november 
1982 niet ontvankelijk was; 

Overwegende dat het bij verstek 
jegens eiser uitgesproken vonnis 
van 29 mei 1986 van de Correctione
le Rechtbank te Antwerpen, dat ei
sers verzet ongedaan verklaarde, 
aan eiser betekend werd op 9 juli 
1986 volgens de wijze voorgeschre
ven in het tweede lid van artikel 40 
van het Gerechtelijk W etboek; dat 
eiser in zijn memorie vermeldt dat 
hij op 14 januari 1983 ambtshalve 
uit het bevolkingsregister werd ge
schrapt; 

Overwegende dat het hoger be
roep tegen het vonnis van 29 mei 
1986, aangetekend op 10 oktober 
1986, laattijdig was; 

Overwegende dat eiE~r op 26 sep
tember 1986 een tweede maal verzet 
aantekende tegen het verstekvonnis 
van 17 november 1982; 

Overwegende dat voor de partij 
die verstek liet gaan en wier eerste 
verzet ontvankelijk was, tegen de
zelfde bij verstek gewezen beslis
sing geen tweede verzet meer open
staat; dat dit tweede verzet van 
eiser dientengevolge door het vonnis 
van 10 oktober 1986 terecht niet ont
vankelijk werd verklaard en het ar
rest het daartegen ingestelde hoger 
beroep terecht niet gegrond ver
klaart; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het ervan uitgaat dat eisers 
tweede verzet in de omstandigheden 
zoals hierboven omschreven, toelaat
baar is, faalt naar recht; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige steun zoekt in de val
gens eiser onwettige betekening van 
het bij verstek uitgesproken vonnis 
van 17 november 1982; dat het mid
del in zoverre zonder belang is, nu, 
zoals hiervoren aangetoond, het ha
ger beroep tegen het vonnis van 17 
november 1982 niet ontvankelijk 

was, ongeacht of dit vonnis al dan 
niet was betekend; 

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. 

7 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Wouters, Antwerpen. 

Nr. 476 

2' KAMER - 8 april 1987 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT- ALGEMEEN- ALDAN NIET TE 
VOORZIENE HINDERNIS - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - PERKEN. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - GEVOLGTREKKING DOOR DE RECH
TER AFGELEID UIT DE DOOR HEM VASTGE
STELDE FElTEN - TOEZICHT VAN HET HOF. 

1 o De beoordeling door de feitenrechter 
of een hindernis al dan niet kon wor
den voorzien, is alleen onaantastbaar 
als zij van feitelijke aard is (1). 

2° AI staat het aan de feitenrechter de 
feiten vast te stellen waarop hij zijn 
beslissing grondt, tach dient het Hof 
van Cassatie te toetsen of die feiten de 
door de rechter in rechte eruit afgelei
de gevolgtrekking verantwoorden (2). 

(1) en (2) Cass., 17 sept. 1980, A.R. nr. 1022 
(A.C., 1980-81, nr. 42) en de verwijzingen in 
voetnoot 1. 



Nr. 477 HOF VAN CASSATIE 1043 

(PIRON T. KIES, « ENVEMAT » P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5568) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

A. 

B. 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen en door eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de correctionele rechtbank, 
hoewel ze vaststelt dat de verweerder 
Kies het van rechts komende voertuig 
kon zien, de rechtsvordering van eiser 
afwijst op grand dat hij de enige aan
sprakelijke is voor het ongeval, 

terwijl de appelrechters hadden moe
ten beslissen dat de hindernis wei dege
lijk te voorzien was; er trouwens geen 
hindernis was, maar een voorrang waar
van eiser een goed gebruik heeft ge
maakt: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het een schending van arti
kel 97 van de Grondwet aanvoert 
zonder precies aan te geven in welk 
opzicht het vonnis die grondwette
lijke bepaling schendt, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het vonnis vermeldt dat de verweer
der Kies plotseling heeft moeten 
remmen toen het voertuig van eiser, 
bij het opnieuw aanzetten, hem de 
pas afsneed; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank uit die feitelijke vaststel
ling wettig heeft kunnen afleiden 
dat het voertuig van eiser voor de 
verweerder Kies een niet te voorzie
ne hindernis had opgeleverd; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, verwijst eiser in de kos
ten. 

8 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. R. Neu
roth, Luik. 

Nr. 477 

VERENIGDE KAMERS - 10 april 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BELGISCHE STAAT - BE
RAADSLAGING VAN DE MINISTERRAAD OF 
BESLISSING VAN DE REGERING DOOR GEEN 
GRONDWETTELIJKE, WETTELIJKE OF REGLE
MENTAIRE BEPALING VOORGESCHREVEN. 

2° UITVOERENDE MACHT - CASSATIE
BEROEP VAN DE BELGISCHE STAAT - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BERAADSLAGING VAN 
DE MINSTERRAAD OF BESL!SSING VAN DE 
REGERING DOOR GEEN GRONDWETTELIJKE, 
WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE BEPALI:\IG 
VOORGESCHREVEN. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - REGEL DAT VOOR DE GELDIGHEID 
VAN REGERINGSHANDELINGEN EEN VOORAF
GAAND OVERLEG IN DE MINISTERRAAD VER
EIST ZOU ZIJN - GEEN STAATSRECHTELIJK 
RECHTSBEGINSEL. 

4° UITVOERENDE MACHT - REGEL 
DAT VOOR DE GELDIGHEID VAN REGERINGS
HANDELINGEN EEN VOORAFGAAND OVERLEG 
IN DE MINISTERRAAD VEREIST ZOU ZIJ:\1 -
GEEN $TAATSRECHTELIJK RECHTSBEGINSEL. 

5° UITVOERENDE MACHT - GEBRUIK 
OM OVER ZAKEN DIE EEN ZEKER BELANG 
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VERTONEN IN DE MINISTERRAAD TE BERAAD
SLAGEN EN TE BESLUITEN - ONTSTENTENIS 
VAN EEN DERGELIJKE BERAADSLAGING -
GEVOLGEN. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR 
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - CASSATIEBEROEP VAN DE BELGI
SCHE STAAT TEGEN EEN ARREST VAN DE 
RAAD VAN STATE DAT EEN KONINKLIJK BE
SLUIT TOT BENOEMING VAN EEN BURGE
MEESTER VERNIETIGT - BEVOEGDHEID VAN 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. 

7° UITVOERENDE MACHT - CASSATIE
BEROEP VAN DE BELGISCHE STAAT TEGEN 
EEN ARREST VAN DE RAAD VAN STATE DAT 
HET KONINKLIJK BESLUIT TOT BENOEMING 
VAN EEN BURGEMEESTER VERNIETIGT- BE
VOEGDHEID VAN DE MINISTER VAN BINNEN
LANDSE ZAKEN. 

8° RAAD VAN STATE - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BELGISCHE STAAT TEGEN EEN 
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE DAT HET 
KONINKLIJK BESLUIT TOT BENOEMING VAN 
EEN BURGEMEESTER VERNIETIGT - BE
VOEGDHEID VAN DE MINISTER VAN BINNEN
LANDSE ZAKEN. 

9° GEMEENTE - BURGEMEESTER - CAS
SATIEBEROEP VAN DE BELGISCHE STAAT TE
GEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN STATE 
DAT HET KONINKLIJK BESLUIT TOT BENOE
MING VAN EEN BURGEMEESTER VERNIETIGT 
- BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER VAN BIN
NENLANDSE ZAKEN. 

10° CASSATIEMIDDELEN - ONTVANKE
LIJKHEID - VEREISTE VERMELDINGEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - AANWIJZING VAN 
EEN ARTIKEL VAN EEN WET WAARVAN DE 
TEKST GEWIJZIGD IS DOOR EEN LATERE WET 
- DRAAGWIJDTE. 

11° RAAD VAN STATE - BEVOEGDHEID 
VAN DE AFDELING ADMINISTRATIE OM VAN 
EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN 
EEN HANDELING VAN DE BESTUURLIJKE 
OVERHEID KENNIS TE NEMEN - BEVOEGD
HEID DOOR HET WERKELIJK EN RECHT
STREEKS ONDERWERP VAN HET VERZOEK 
BEPAALD. 

12° RAAD vAN STATE - ANNULATIEBE
ROEP STREKKENDE TOT VERNIETIGING VAN 
EEN KONINKLIJK BESLUIT VAN BENOEMING 
VAN EEN BURGEMEESTER - BEVOF.GDHF.TD. 

13° RECHTERLIJKE MACHT BE-
VOEGDHE!D - ANNULATIEBEROEP VOOR DE 
RAAD VAN STATE, STREKKENDE TOT VERNIE
TIGING VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT TOT 
BENOEMING VAN EEN BURGEMEESTER. 

14° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - ANNULATIEBEROEP 
VOOR DE RAAD VAN STATE, STREKKENDE 
TOT VERNIETIGING VAN EEN KONINKLIJK BE
SLUIT TOT BENOEMING VAN EEN BURGE
MEESTER - SUBJECTIEVE RECHTEN - BE
GRIP. 

15° GEMEENTE - BURGEMEESTER - AN
NULATIEBEROEP VOOR DE RAAD VAN STATE, 
STREKKENDE TOT VERNIETIGING VAN EEN 
KONINKLIJK BESLUIT TOT BENOEMING VAN 
EEN BURGEMEESTER- RAAD VAN STATE
BEVOEGDHEID. 

16° RAAD VAN STATE - BEVOEGDHEID 
- VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VAN 
EEN ADMINISTRATIEVE HANDELING - TE 
VELLEN BESLISSING WELKE REPERCUSSIES 
ZOU HEBBEN OF ZOU KUNNEN HEBBEN OP 
ENIG RECHT. 

17° RAAD VAN STATE - BEVOEGDHEID 
- VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VAN 
EEN ADMINISTRATIEVE HANDELING - RE
PERCUSSIES VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE 
VAN DE TE VELLEN BESLISSING OP EEN POLI
TIEK RECHT. 

18° VOORZIENING IN CASSATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VAT
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ARRESTEN 
VAN DE AFDELING ADMINISTRATIE VAN DE 
RAAD VAN STATE. 

19° RAAD VAN STATE - ARRESTEN VAN 
DE AFDELING ADMINISTRATIE DIE VATBAAR 
ZIJN VOOR CASSATIEBEROEP. 

20° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIE
NING TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE- TAAK VAN HET HOF. 

21° RAAD VAN STATE - CASSATIEBE

ROEP TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE - TAAK VAN HET HOF. 

22° CASSATIEMIDDELEN - ONTVANKE
LIJKHEID - BELANG - BURGERLIJKE ZAKEN 
- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN ARREST VAN 
DE RAAD VAN STATE DAT DE RAAD BEVOEGD 
VERKLAART - MIDDEL WAARTN NIET WORDT 
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GESTELD OF AANGEGEVEN HOE DE DAARIN 
AANGEVOERDE GRIEVEN ZOUDEN MOETEN 
LEIDEN TOT DE BESLISSING DAT DE RECH
TERLIJKE MACHT BEVOEGD IS. 

23° RAAD VAN STATE - CASSATIEBE

ROEP TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN 
STATE DAT DE RAAD BEVOEGD VERKLAART 
- ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL WAARIN 
NIET WORDT GESTELD OF AANGEGEVEN HOE 
DE DAARIN AANGEVOERDE GRIEVEN ZOUDEN 
MOETEN LEIDEN TOT DE BESLISSING DAT DE 
RECHTERLIJKE MACHT BEVOEGD IS. 

24° RECHTERLIJKE MACHT - CASSA
TIEBEROEP TEGEN EEN ARREST VAN DE 
RAAD VAN STATE DAT DE RAAD BEVOEGD 
VERKLAART - ONTV ANKELIJKHEID - MID
DEL WAARIN NIET WORDT GESTELD OF AAN
GEGEVEN HOE DE DAARIN AANGEVOERDE 
GRIEVEN ZOUDEN MOETEN LEIDEN TOT DE 
BESLISSING DAT DE RECHTERLIJKE MACHT 
BEVOEGD IS. 

25° ONSPLITSBAARHEID - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ART. 1084 - ONSPLITSBAAR 
GESCHIL - BEGRIP. 

26° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - ONSPLITS
BAAR GESCHIL - BEGRIP. 

1• en 2• Geen grondwettelijke, wettelijke 
of reglementaire bepaling schrijft voor 
dat aan sommige cassatieberoepen een 
beraadslaging van de ministerraad zal 
voorafgaan of dat omtrent het cassatie
beroep zal worden beslist door de rege
ring (1). 

3• en 4• Er bestaat geen algemeen staats
rechtelijk rechtsbeginsel luidens het
welk voor de geldigheid van regerings
handelingen een voorafgaand overleg 
in de ministerraad zou zijn vereist. 

5• Zo er al enig gebruik bestaat om over 
zaken die een zeker belang vertonen 
in de ministerraad te beraadslagen en 
te besluiten, tach tast de ontstentenis 
van een dergelijke beraadslaging de 
rechtsgeldigheid van een in zodanige 
materie door een minister verrichte 
handeling op zichzelf niet aan. 

6•, 7•, s• en g• Het onderwerp van een ge
schil dat op de benoeming van een 

(1) Zie, wat betreft die notitie en de volgen
de, de in de conclusie van het openbaar minis
terie aangehaalde verwijzingen. 

burgemeester betrekking heeft, be
hoort tot de bevoegdheid van de minis
ter van Binnenlandse Zaken, zodat de
ze de hoedanigheid heeft om namens 
de Belgische Staat cassatieberoep in te 
stellen tegen een arrest van de Raad 
van State dat het koninklijk besluit tot 
benoeming van een burgemeester ver
nietigt. 

10• Een middel dat als geschonden aan
wijst een artikel van een wet waarvan 
de tekst gew1jzigd is door een latere 
wet, verwijst naar het artikel zoals het 
gewijzigd is. 

n· De bevoegdheid van de afdeling ad
ministratie van de Raad van State om, 
krachtens artikel 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, 
op het beroep van een belanghebbende 
tegen een handeling van een bestuur
lijke overheid, die handeling nietig te 
verklaren wegens overtreding van het
zij substantiele, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen of 
wegens machtsoverschrijding of 
machtsafwending, wordt door het wer
kelijk en rechtstreeks onderwerp van 
het verzoek tot nietigverklaring be
paald. 

12•, 13•, 14• en 15• Een bij de Raad van 
State ingediend annulatieberoep waar
in de vernietiging van een koninklijk 
besluit tot benoeming van een burge
meester wordt gevorderd op grand dat 
de benoeming heeft plaatsgehad met 
schending van de uit artikel 3bis van 
de Grondwet voortvloeiende regeling 
van het taalgebruik in het Nederland
se taalgebied door openbare mandata
rissen en met schending van de Be
stuurstaalwet, en waarin geen herstel 
van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht wordt gevorderd, heeft 
niet tot werkelijk en rechtstreeks on
derwerp een betwisting over subjectie
ve rechten waarvan alleen de Rechter
Jijke Macht, krachtens de artikelen 92 
en 93 van de Grondwet, kennis kan ne
men; op dit stuk voorziet geen enkele 
b1jzondere wettelijke bepaling in enig 
rechtsmiddel bij de Rechterlijke Macht 
dat kan leiden tot een resultaat dat ge
Jijkwaardig is aan dat van dit annula
tieberoep; derhalve is de Raad van 
State bevoegd om van het annulatiebe
roep kennis te nemen. 

16• De omstandigheid dat de nietigver
klaring van een voor de Raad van Sta
te aangevochten administratieve han-
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deling repercussies zou hebben of 
kunnen hebben op enig politiek of bur
gerlijk recht, is niet voldoende tot uit
sluiting van de bevoegdheid van de 
Raad van State om kennis te nemen 
van een verzoekschrift strekkende tot 
die nietigverklaring. 

17" De omstandigheid dat een persoon, 
wegens het gezag van gewijsde erga 
omnes dat een vernietigend arrest van 
de Raad van State heeft, niet meer de 
gelegenheid zou hebben om de betwis
ting nopens de draagwijdte van een 
politiek recht voor te Jeggen aan de 
rechters van de Rechterlijke Macht, is 
niet voldoende om de bevoegdheid van 
de Raad van State uit te sluiten om 
kennis te nemen van een ver
zoekschrift strekkende tot de vernieti
ging van een administratieve hande
ling waarbij die persoon tot burge
meester benoemd wordt. 

18" en 19" Krachtens de artikelen 33 van 
de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State en 609, 2', van het Gerechte
Jijk Wetboek kunnen bij het Hof aan
hangig worden gemaakt alleen die ar
resten waarbij de afdeling administra
tie van de Raad van State beslist van 
de eis geen kennis te nemen op grand 
dat die kennisneming binnen de be
voegdheid van de rechterlijke overhe
den valt, alsmede de arresten waarbij 
de afdeling afwijzend beschikt op een 
declinatoire exceptie die zich erop be
roept dat de eis tot de bevoegdheid 
van die overheden behoort. 

20" en 21" Wanneer het Hof op grand van 
de artikelen 33 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State en 609, 
2', van het Gerechtelijk Wetboek zijn 
toezicht uitoefent, heeft het niet te be
oordelen of de Raad van State terecht 
of onterecht heeft geconstateerd of ge
weigerd te constateren dat een be
stuursoverheid een handeling heeft 
verricht of een verordening heeft uit
gevaardigd met machtsafwending of 
machtsoverschrijding of met overtre
ding van substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen; de 
taak van het Hof bestaat er in wezen 
in, na te gaan of de aan de Raad voor
gelegde eis al dan niet behoort tot de 
bevoegdheid van de Rechterlijke 
Macht. 

van State afwijzend beschikt heeft op 
een declinatoire exceptie die zich erop 
beroept dat de eis tot de bevoegdheid 
van de rechterlijke overheden behoor
de, is niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, het middel waarin niet wordt 
gesteld of aangegeven hoe de daarin 
aangevoerde grieven zouden moeten 
Jeiden tot de beslissing dat de Rechter
lijke Macht bevoegd is. 

25" en 26° Voor de toepassing van art. 
1084 Ger. W. is een geschil alleen dan 
onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de onderschei
den beslissingen waartoe het aanlei
ding geeft, materieel onmogelijk zou 
zijn. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. BINNENLANDSE 
ZAKEN T. BROERS E.A.; HAPPART T. BROERS 

E.A.) 

Advocaat-generaal J. Velu heeft in sub
stantie gezegd: 

1. Bij een koninklijk besluit van 4 fe
bruari 1983 werd Jose Happart tot burge
meester van de gemeente Voeren be
noemd. Dit koninklijk besluit, bij uittrek
sel in het Belgisch Staatsblad van 5 
februari 1983 gepubliceerd (2), bepaalde 
dat het op 31 december 1983 in werking 
zou treden. Op 30 december 1983 legde 
Jose Happart de installatie-eed af in 
handen van de adjunct-commissaris van 
het arrondissement Tongeren, die tot het 
afnemen van die eed door de gouverneur 
van de provincie Limburg gemachtigd 
was. 

Het bestreden arrest, door de Raad 
van State op 30 september 1986 gewezen, 
doet uitspraak over vier annulatieberoe
pen die, in verband met die benoeming 
of die eedaflegging, werden ingediend. 
Twee annulatieberoepen betroffen de be
noeming, de andere twee de eedafleg
ging. De nietigverklaring van het benoe
mingsbesluit werd gevorderd, met een op 
26 december 1983 verzonden ver
zoekschrift (aangevuld op 10 januari 
1984), door Hubert Broers, gemeente
raadslid te Voeren, en Willy Gaens, als
mede, met een op 4 januari 1984 verzon
den verzoekschrift, door Maria Van 
Uytven, echtgenote Vandeperre, gemeen
teraadslid te Voeren, en door Manuela 22", 23" en 24" Wanneer een voorziening 

gericht is tegen een arrest waarbij de l------------------
afdeling administratie van de Raad (2) Biz. 1803. 
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Lognoul. De nietigverklaring van de eed
aflegging werd gevorderd, met een op 4 
januari 1984 verzonden verzoekschrift, 
door gemeenteraadslid Maria Van 
Uytven, echtgenote Vandeperre, alsmede, 
met een op 27 februari 1984 verzonden 
verzoekschrift, door gemeenteraadslid 
Hubert Broers. 

Het bestreden arrest, na verklaard te 
hebben dat de eerste minister buiten de 
zaak wordt gesteld en dat de beroepen 
van Manuela Lognoul en Willy Gaens bij 
gebrek aan belang worden verworpen, 
vernietigt het benoemingsbesluit van 4 
februari 1983 alsmede de eedaflegging 
van 30 december 1983. 

2. Hoewel de arresten van de afdeling 
administratie van de Raad van State in 
laatste aanleg zijn gewezen, toch zijn zij 
vatbaar voor bepaalde rechtsmiddelen 
die men in twee categorieen kan onder
delen, te weten de rechtsmiddelen die 
voor de Raad van State zelf worden ge
bracht en die waarvan uw Hof kennis 
neemt. 

De rechtsmiddelen, op grond waarvan 
het hoog administratief gerechtshof zijn 
beslissing opnieuw in overweging zal ne
men, vinden hun wettelijke grondslag in 
de artikelen 30, 31, 31bis en 35 van de op 
12 januari 1973 gecoordineerde wetten op 
de Raad vr.n State : met name het verzet 
(3), het derden-verzet (4), de herziening 
(5) en sinds 1985 de intrekking (6). Tegen 
het onderhavige bestreden arrest werd 
geen van die rechtsmiddelen aangewend; 
de wettelijke vereisten voor het instellen 
van die rechtsmiddelen waren trouwens 
niet vervuld. 

De rechtsmiddelen die ·. voor uw Hof 
kunnen worden gebracht, zijn de voor
ziening in cassatie en de eis tot regeling 
van de conflicten van attributie. 

(3) Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, artt. 30, tweede lid, en 35; Regentsbe
sluit van 23 aug. 1948, artt. 40 tot 46. 

(4) Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, artt. 30, tweede lid, en 35; Regentsbe
sluit van 23 augustus 1948, artt. 47 tot 50. 

(5) Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, artt. 30, tweede lid, 31 en 35; Regentsbe
sluit van 23 augustus 1948, artt. 50bis tot 
50sexies. Zie A. DEPONDT, « Het beroep tot her
ziening voor de Raad van State >>, Tijdschrift 
voor bestuurswetenschappen, 1958, biz. 87 e.v. 

(6) Gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, art. 31bis, ingevoerd bij de wet van 10 
mei 1985, art. 9. 

Die laatste twee rechtsmiddelen vin
den hun voornaamste grondwettelijke 
grondslag in artikel 106 van de Grand
wet, dat aan uw Hof de bevoegdheid ver
leent om over conflicten van attributie 
uitspraak te doen op de wijze bij de wet 
geregeld. Ingevolge de Grondwet staat 
het aan uw Hof ervoor te zorgen dat de 
regels inzake verdeling van de respectie
ve bevoegdheden tussen de rechtscolle
ges van de Rechterlijke Orde en de ad
ministratieve rechtscolleges worden in 
acht genomen. Tot in 1946 had de wetge
ver de wijze waarop uw Hof over de con
flicten van attributie uitspraak moest 
doen, niet geregeld. De eerste wet waar
in toepassing werd gemaakt van artikel 
106 van de Grondwet, was die van 23 de
cember 1946 houdende instelling van een 
Raad van State, waarvan artikel 20 de 
conflicten tussen de afdeling administra
tie van de Raad van State en een hof of 
een rechtbank van de Rechterlijke Orde 
regelde. Op grond van de suggesties van 
de procureur-generaal Hayoit de Termi
court, toen advocaat-generaal, in zijn 
plechtige openingsrede van 1939 over de 
Raad van State en de Rechterlijke 
Macht, heeft de wetgever van 1946 ge
oordeeld dat voor uw Hoog Gerechtshof 
geen rechtsmiddel kon worden gebracht 
tegen een arrest van de afdeling admi- 1 

nistratie van de Raad van State, tenzi;i. 
dat arrest zich had uitgesprokenoverde' 
respectieve bevoegillleaen van ... die afde-1 
ling en van rechtscolleges van de Rech
terlijke Orde. De eerste twee paragrafen 
van artikel 20 van de wet van 23 decem
ber 1946 zijn respectievelijk de artikelen 
33 en 34 van de gecoordineerde wetten 
van 12 januari 1973 op de Raad van Sta
te geworden, welke artikelen overeen
stemmen met de artikelen 609, 2°, en 613, 
4°, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Ten aanzien van de conflicten tussen 
de afdeling administratie van de Raad 
van State en een hof of een rechtbank 
van de Rechterlijke Orde, heeft de wet
gever twee rechtsmiddelen ingesteld die 
bij uw Hoog Gerechtshof aanhangig kun
nen worden gemaakt; van het ene is er 
sprake in de artikelen 33 van de gecoor
dineerde wetten op de Raad van State 
en 609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
tot voorkoming van die conflicten, terwijl 
van het andere sprake is in de artikelen 
34 van de gecoi:irdineerde wetten op de 
Raad van State en 613, 4°, van het Ge- · 
rechtelijk Wetboek tot regeling van die 
conflicten. 

Ter voorkoming van die conflicten 
kunnen, krachtens de artikelen 33, eer-
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ste lid, van de gecoi:irdineerde wetten op 
de Raad van State en 609, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, bij het Hof van Cas
satie aanhangig worden gemaakt de ar
resten waarbij de afdeling administratie 
beslist van de eis geen kennis te kunnen 
nemen, op grand dat die kennisneming 
binnen de bevoegdheid der rechterlijke 
overheden valt, alsmede de arresten 
waarbij de afdeling afwijzend beschikt 
op een declinatoire exceptie gesteund op 
de grand dat de eis tot de bevoegdheid 
van die overheden behoort. Aldus is het 
rechtsmiddel tot voorkoming van het 
conflict van attributie de voorziening in 
cassatie, die gericht is tegen het arrest 
van de afdeling administratie van de 
Raad van State. Zodanige voorziening 
kan echter slechts worden ingesteld in 

"'tWee ger\rallen; waarbuiten de beslissing 
van de Raad van State niet aan uw Hof 
kan worden voorgelegd : 

- ofwel heeft het arrest van de afde
ling administratie deze onbevoegd ver
klaard, op grand dat de eis tot de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht 
behoort (7); 

- ofwel heeft het arrest van de afde
ling administratie deze bevoegd ver
klaard om kennis te nemen van de eis, 
na afwijzend te hebben beschikt op een 
declinatoire exceptie gesteund op de 
grand dat de eis tot de bevoegdheid van 
de Rechterlijke Macht behoort (8). 

Een voorziening in cassatie tegen een 
arrest van de Raad van State is dus 
slechts ontvankelijk in die beide geval
len, die limitatief zijn vastgesteld bij de 
artikeleri :r3, eerste lid, van de gecoi:irdi
neerde wetten op de Raad van State en 
609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. Zo 
zou bij voorbeeld niet ontvankelijk zijn 
een voorziening iri cassatie tegen een ar
rest waarbij de Raad van State zich be
voegd verklaart, wanneer er geen decli
natoire exceptie is opgeworpen of wan
neer de declinatoire exceptie niet is 
gesteund op de grand dat de eis tot de 
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
behoort. 

Het rechtsmiddel tot regeling van het 
conflict tussen de afdeling administratie 
van de Raad van State en een rechtscol
lege van de Rechterlijke Orde is de eis 
tot regeling van het conflict van attribu
tie, bedoeld in de artikelen 34 van de ge
coi:irdineerde wetten op de Raad van Sta
te en 613, 4°, van bet Gerechtelijk 
Wetboek. Dit rechtsmiddel onderstelt -
hetgeen ten deze niet het geval is - dat 
de afdeling administratie en een rechts
college van de Rechterlijke Orde zich 
beide bevoegd (positief conflict), dan wel 
onbevoegd (negatief conflict) hebben ver
klaard om van dezelfde eis kennis te ne
men (9). De eis wordt ingesteld door de 
meest gerede partij. 

U doet uitspraak met verenigde ka
mers, ongeacht of het gaat om een voor
ziening in cassatie dan wel om een eis 
tot regeling van een conflict van attribu
tie. 

In het onderhavige geschil zijn bij uw 
Hof twee voorzieningen ingesteld, res
pectievelijk op 10 oktober 1986 door de 
Belgische Staat, minister van Binnen-

(7) Zie Cass., 8 jan. 1953 (A.C., 1953, 277), 
met de cone!. van proc.-gen. Cornil; 18 dec. 
1953 (A.C., 1954, 269); 27 feb. 1957, met cone!. 
van proc.-gen. Hayoit de Termicourt 
(A.C., 1957, 510); 27 april 1961 (Bull. en 
Pas., 1961, I, 920); 3 sept. 1970 (A.C., 1971, 10); 
29 jan. 1971, met cone!. van proc.-gen. Ganshof 
van der Meersch (A.C., 1971, 518); 3 maart 
1972, twee arresten, met cone!. van proc.-gen. 1-----------------
Ganshof van der Meersch (A.C., 1972, 606); 29 
jan. 1981, met cone!. van proc.-gen. Dumon 
(A.C., 1980-81, nr. 315) en 24 juni 1981, met 
cone!. van proc.-gen. Dumon (A.C., 1980-81, 
nr. 620). 

(8) Zie Cass., 15 maart 1951 (A.C., 1951, 401); 
11 jan. 1952, twee arresten (ibid., 1952, 228) en 
de cone!. van proc.-gen. Cornil (Bull. en 
Pas., 1952, 248 e.v.; R.J.D.A., 1952, biz. 59); zie 
de noten van P. De Visscher (R.J.D.A., 1952, 
biz. 68 e.v.) en van F. De Visschere (Tijdschrift 
voor bestuurswetenschappen, 1952, biz. 3 e.v.); 
26 maart 1952 (A.C., 1952, 406 e.v.) en de cone!. 
van proc.-gen. Cornil (Bull. en Pas., 1952, 464 
e.v.; R.J.D.A., 1953, biz. 70 e.v.); 27 nov. 1952, 
twee arresten (A.C., 1953, I, 164 e.v.) en de 
cone!. van proc.-gen. Cornil (ibid., 1953, 164 
e.v.; R.J.D.A., 1953, biz. 151 e.v.); 2 juli 1954, 
vijf arresten (A.C., 1954, 721) en de cone!. van 
proc.-gen. Hayoit de Termicourt (J.T., 1955, 
biz. 4); 8 dec. 1956 (A.C., 1957, 246); 27 nov. 

1957 (ibid., 1958, 190); 28 mei 1958 {jbid., 1958, 
769) en de cone!. van adv.-gen. Depeichin, in 
Rev. Adm., 1979, biz. 105; R.J.D.A., 1959, 
biz. 71), zie de noot van F. De Visschere (Tijd
schrift voor bestuurswetenscl1appen, 1958, 
biz. 215); 4 juni 1959 (A.C., 1959, 803) met de 
cone!. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt; 21 
okt. 1959, twee arresten (A.C., 1960, 148) en de 
cone!. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt 
(Bull. en Pas., 1960, I, 218 e.v.); (zie de noot 
van C. Cambier, in J.T., 1960, biz. 41); 10 nov. 
1966 (A.C., 1967, 341); 23 maart 1984, A.R. 
nr. 3800 (A.C., 1983-84, nr. 423) en de concl. 
van proc.-gen. Krings (ook in R. W., 1984-85, 
kol. 15). 

(9) Zie Cass. 3 dec. 1956 (A. C., 1957, 224); 
9 jan. 1957 (ibid., 320), en de noot van C. Cam
bier, in J.T., 1957, biz. 128; 15 feb. 1968 
(A.C., 1968, 790) en de cone!. van proc.-gen. 
Hayoit de Termicourt in Bull. en Pas., 1968, I, 
741 e.v. 
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landse Zaken, en op 31 oktober 1986 door 
Jose Happart. De twee voorzieningen, 
die beide gevoegd moeten worden, zijn 
ingesteld op grond van de artikelen 33, 
eerste lid, van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State en 609, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, in het tweede van 
die gevallen waarin uw Hof bevoegd is 
om kennis te nemen van een voorziening 
tegen een arrest van de afdeling admi
nistratie van de Raad van State, name
lijk het geval dat het bestreden arrest af
wijzend heeft beschikt op een declina
toire exceptie gesteund op de grond dat 
de eis tot de bevoegdheid van de Rech
terlijke Macht behoort. 

Ik zal eerst de voorziening van de Bel
gische Staat onderzoeken en daarna de 
voorziening van Jose Happart. 

I. De voorziening van de Belgische 
Staat: 

A. De ontvankelijkheid van de voorzie
ning: 

3. De eerste vraag die bij het onder
zoek van de voorziening van de Belgi
sche Staat rijst, is of die voorziening ont
vankelijk is. Dienaangaande werden drie 
middelen van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening opgeworpen : door ver
weerders Broers, Van Uytven-Vandeper
re en Lognoul. Daarenboven, overeen
komstig artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek, heb ik aan de advocaten 
van de partijen kennis ervan gegeven 
dat ik nog een ander middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
meende te moeten opwerpen : 

1" De middelen van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen door de verweerders 
Broers en Van Uytven-Vandeperre en 
het eerste middel van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen door verweerster Log
noul: 

4. Er is grond om de middelen van 
niet-ontvankelijkheid van verweerders 
Broers en Van Uytven-Vandeperre en 
het eerste middel van niet-ontvankelijk
heid van verweerster Lognoul samen te 
onderzoeken. 

Het door verweerder Broers opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening is hieruit afgeleid dat 
de minister van Binnenlandse Zaken 
zonder voorafgaand overleg in de minis
terraad cassatieberoep heeft ingesteld. 
Verweerder Broers doet gelden dat, over
eenkomstig een vaststaand gebruik en 
algemeen staatsrechtelijk rechtsbeginsel, 
belangrijke kwesties die rechtstreeks of 

zijdelings verband houden met het rege
ringsbeleid op onder meer het taalgebied 
of die de val van de regering kunnen 
veroorzaken, vooraf aan de ministerraad 
dienen te worden voorgelegd en dat het 
instellen van een cassatieberoep tegen 
het bestreden arrest, waarbij het besluit 
tot benoeming van Jose He.ppart wordt 
vernietigd, een dergelijke kwestie is. 

Het door de verweersters Van Uytven
Vandeperre en Lognoul opgeworpen mid
del van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening is hieruit afgeleid dat, wan
neer het gaat om een regeringskwestie, 
het instellen van ds voorziening door de 
gehele regering moet worden beslist, dat 
de zaak Happart een regeringskwestie is 
en dat eiser dientengevolge niet geldig 
wordt vertegenwoordigd door enkel de 
minister van Binnenlandse Zaken. 

Die twee middelen van niet-ontvanke
lijkheid kunnen niet slagen. 

Ze zijn niet helemaal identiek : het 
door Broers opgeworpene voert het ge
brek aan voorafgaand overleg aan in de 
schoot van de ministerraad, terwijl het 
door Van Uytven-Vandeperre en Lognoul 
opgeworpen middel aanvoert dat de be
slissing door de regering diende te wor
den genomen en dat, om het cassatiebe
roep in te stellen, de Staat niet alleen 
door de minister van Binnenlandse Za
ken vertegenwoordigd kon worden. 

Ter verduidelijking dient eerst en 
vooral onderscheid te worden gemaakt 
tussen het begrip « ministerraad • (10), 
waarnaar wordt verwezen in het middel 
van niet-ontvankelijkheid van Broers, en 
het begrip << regering » dat in het middel 
van niet-ontvankelijkheid van Van 
Uytven-Vandeperre en Lognoul wordt ge
hanteerd. 

De uitdrukking << ministerraad • is 
thans toepasselijk op het college van mi-

(10) Over de ministerraad in Belgisch pu
bliek recht, zie met name : L. DE LICHTERVELDE, 
« Le conseil des ministres dans le droit public 
beige ''• Bull. Koninklijke Academie van Bel
gie, Klasse der Jetteren en der mar. en pol. 
wet., 1947, biz. 21 e.v.; P. DE VISSCHER, « De 
l'autorite relative de !'arrete royal delibere en 
conseil des ministres et de !'arrete royal ordi
naire », R.J.D.A., 1947, biz. 33-40; W.J. GANSHOF 
VAN DER MEERSCH, « Le conseil des ministres 
au sein du pouvoir executif en droit constitu
tionnel beige », Rapports belges au XJ•me 
Congn'!s de l'Academie internationale de droit 
compare, dl. 2, Antwerpen-Brussel, 1985, 
biz. 117 e.v.; R. SENELLE, « Ministerraad », Ad
ministratief Lexicon, 1957; id., « De bevoegd
heid van de ministerraad naar Belgisch 
recht », R. W., 1961-62, kol. 866 e.v. 
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nisters : bedoeld is daarmee het college 
dat wordt voorgezeten door de eerste mi
nister en is samengesteld uit ministers, 
die solidair verantwoordelijk zijn voor 
het parlement, maar die ieder afzonder
lijk verantwoordelijk kunnen gesteld 
worden voor de handelingen van de Ko
ning en die instaan voor het algemeen 
bestuur van de Staat in een bepaalde 
sector (11). Vroeger betekende die uit
drukking het college van ministers, on
der het voorzitterschap van de Koning, 
in tegenstelling met de « kabinetsraad », 
die werd voorgezeten door de eerste mi
nister. Tegenwoordig wordt de minister
raad niet meer voorgezeten door de Ko
ning, hoewel Hij daartoe het recht heeft. 

Juridisch valt het begrip « minister
raad » niet samen met het begrip « rege
ring >>. Sedert de grondwetsherziening 
van 1970 kan het begrip « regering >> in 
twee betekenissen worden opgevat, nl. 
een juridische en een politieke. 

De juridische betekenis van het woord 
« regering >> vloeit voort uit artikel 91bis 
van de Grondwet; dat artikel is in de 
Grondwet ingevoerd op 24 december 
1970 en heeft betrekking op de staatsse
cretarissen. Het tweede lid van dat arti
kel luidt: << Zij (de staatssecretarissen) 
zijn lid van de regering. Zij maken geen 
deel uit van de ministerraad. Zij worden 
toegevoegd aan een minister >>. Daaruit 
volgt dat, naar zijn juridische betekenis, 
het woord << regering >> thans betrekking 
heeft op het college, samengesteld uit 
ministers en staatssecretarissen (12). 
Maar het begrip « regering » kan ook 
een andere betekenis, en wel een politie
ke, hebben. Dienaangaande zegt profes
sor Ganshof van der Meersch : << C'est 
celle dont usent, pour se referer de ma
niere generale a la conduite de !'action po
litique par l'executif, tant le Roi, dans 
ses discours et messages, que le premier 
ministre au parlement, dans la " declara
tion gouvernementale " comme dans ses 
communications publiques, notamment a 
la radio ou a la television >>. 

Bij het onderzoek van de twee midde
len van niet-ontvankelijkheid, opgewor
pen door Broers, Van Uytven-Vandeperre 
en Lognoul, dient een tweede onder
scheid te worden gemaakt : namelijk tus
sen de vraag of de minister van Binnen-

(11) W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le 
conseil des rninistres ... "• op. cit., biz. 117 e.v., 
i.h.b. biz. 137. 

(12) W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le 
conseil des rninistres ... "• op. cit., blz. 149. 

landse Zaken aileen bevoegd was en de 
hoedanigheid had om de beslissing te ne
men cassatieberoep in te stellen en de 
Belgische Staat in de cassatieprocedure 
te vertegenwoordigen, hetgeen wordt op
geworpen in het midde~ van niet-ontvan
kelijkheid van Van Uytven-Vandeperre 
en van Lognoul, volgens wie de beslis
sing door de regering diende te worden 
genomen, en de vraag of de beslissing 
van de minister van Binnenlandse Zaken 
om zich in cassatie te voorzien, niet 
diende te worden voorafgegaan van een 
beraadslaging in ministerraad, hetgeen 
in het middel van niet-ontvankelijkheid 
van Broers is opgeworpen. 

Eerste vraag : welke overheid was be
voegd en had de hoedanigheid om te be
slissen een voorziening in cassatie in te 
stellen en de Belgische Staat in de cassa
tieprocedure te vertegenwoordigen? Vol
gens de rechtspraak van uw Hof wordt 
de Staat, in zijn gerecbtelijke en andere 
betrekkingen met derden, in de regel 
vertegenwoordigd door de minister van 
het departement waaronder die betrek
kingen ressorteren en waarvan zij de be
grating be'invloeden (13). In geval van ge
schil doet de Staat zijn rechten gelden 
door tussenkomst van zijn organen, de 
ministers-hoofd van een ministerieel de
partement (14), en meer bepaald de mi
nister tot wiens bevoegdbeid bet onder
werp van het geschil behoort (15). 

Ten deze behoorde het onderwerp van 
het geschil tot de bevoegdheid van de 
minister van Binnenlandse Zaken. Deze 
was bovendien de enige minister die het 
koninklijk besluit tot benoeming van 
Jose Happart mede had ondertekend en 
die in het bestreden arrest bij de zaak 
was betrokken. De eerste minister had 
het benoemingsbesluit niet samen met 
de minister van Binnenlandse Zaken me
deondertekend en, om die reden, was de
ze door de Raad van State buiten de 
zaak gesteld. 

De stelling van Van Uytven-Vandeper
re en van Lognoul, volgens welke aileen 
de regering recbtsgeldig had kunnen be
slissen tot bet instellen van de voorzie
ning en de minister van Binnenlandse 
Zaken bijgevolg niet aileen de Belgische 
Staat kon vertegenwoordigen in de cas
satieprocedure, vindt geen steun in de 

(13) Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, biz. 951). 

(14) Cass., 31 rnaart 1953 (ibid., 1953, 
biz. 532). 

(15) Ger.W., art. 705, eerste lid. 
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grondwettelijke, wettelijke of reglemen
taire bepalingen en evenmin in de grond
wettelijke gewoonten. Sinds de regering 
bestaat uit ministers en uit staatssecre
tarissen is het gebruikelijk dat alle leden 
van de regering in regeringsraad samen
komen om belangrijke politieke beslis
singen te bespreken en goed te keuren. 
Maar geen enkele tekst verleent aan die 
raad een bijzondere bevoegdheid en, wat 
ik hierna zal zeggen over de juridische 
draagwijdte van de costumiere regels in
zake de bevoegdheden van de minister
raad, geldt ook voor de costumiere regels 
inzake de bevoegdheden van de rege
ringsraad. De minister van Binnenlandse 
Zaken was dus bevoegd en had de hoe
danigheid om te beslissen een voorzie
ning in cassatie in te stellen en is be
voegd en heeft de hoedanigheid om de 
Belgische Staat in de desbetreffende pro
cedure te vertegenwoordigen. 

Tweede vraag, die trouwens nauw ver
want is met de eerste : moest aan de be
slissing van de minister van Binnenland
se Zaken een voorziening in cassatie in 
te stellen een beraadslaging in de minis
terraad voorafgaan? Talrijk zijn de ge
vallen waarin een beraadslaging van de 
ministerraad is vereist. Zodanige beraad
slaging is vereist zowel ingevolge grond
wettelijke bepalingen, als krachtens wet
telijke of reglementaire bepalingen of 
nog ingevolge regels die hun oorsprong 
in gewoonten of circulaires vinden. 

De stelling dat aan de beslissing van 
de minister van Binnenlandse Zaken een 
beraadslaging van de ministerraad 
moest voorafgaan, vindt zeker geen 
steun in bepalingen van onze Grondwet. 
Oorspronkelijk voorzag deze enkel in 
twee gevallen waarin de in raad verenig
de ministers optreden : bij interregnum, 
het geval bedoeld in artikel 79 (16), en 
indien de Koning in de onmogelijkheid 
verkeert te regeren, welk geval is gere
geld in artikel 82 (17). Sedert de herzie-

(16) Art. 79, derde lid, van de Grondwet 
luidt : « Te rekenen van het overlijden van de 
Koning en tot de eedaflegging van zijn troon
opvolger of van de Regent wordt de grondwet
telijke macht van de Koning in naam van het 
Belgische volk uitgeoefend door de in raad 
verenigde ministers en onder hun verantwoor
delijkheid. '' 

(17) Art. 82 van de Grondwet bepaalt : « In
dien de Koning in de onmogelijkheid verkeert 
te regeren, roepen de ministers, na deze on
mogelijkheid te hebben Iaten vaststellen, de 
kamers dadelijk bijeen. Door de verenigde ka
mers wordt in de voogdij en in het regent
schap voorzien. " 

ning in 1970 verleent de grondwetstekst 
aan de ministerraad nog twee andere be
voegdheden : de een in het kader van de 
zogenaamde « alarmbelprocedure "• gere
geld bij artikel 38bis (18), de andere in 
het kader van de toezichtsprocedure die 
wordt uitgeoefend op bepaalde handelin
gen van de Brusselse agglomeratie, wel
ke procedure is vastgesteld in artikel 
108ter (19). Het hoeft geen betoog dat die 
gevallen waarin de beraadslaging van de 
ministerraad grondwettelijk is vereist, 
helemaal geen verband houden met het 
onderhavige geval. 

Die stelling vindt evenmin enige 
grondslag in de wettelijke of reglemen
taire bepalingen, waarbij voor verschei
dene materies een beraadslaging van de 
ministerraad is vereist. Verscheidene 
wettelijke bepalingen, inzonderheid op 
het vlak van de openbare financien (20), 

(18) Art. 38bis heeft betrekking op de zoge
naamde « alarmbelprocedure " en voorziet in 
het geval dat een met redenen omklede motie, 
ondertekend door ten minste drie vierde van 
de !eden van een der taalgroepen, verklaart 
dat de bepalingen van een ontwerp of voorstel 
van wet de betrekkingen tussen de gemeen
schappen ernstig in het gedrang kunnen bren
gen. In dat geval wordt de parlementaire pro
cedure opgeschort en de motie verwezen naar 
de ministerraad, die binnen dertig dagen daar
over zijn gemotiveerd advies geeft en de be
trokken kamer uitnodigt zich uit te spreken, 
hetzij over dit advies, hetzij over het eventueel 
geamendeerd ontwerp of voorstel. 

(19) Art. 108tervan de Grondwet organiseert 
voor de Brusselse agglomeratie een speciaal 
stelsel waarin ten gunste van de nederlandsta
lige minderheid regels zijn bepaald die de te
genhanger vormen van de regels die, op na
tionaal niveau, ter bescherming van de frans- 1 
talige minderheid zijn vastgelegd. Een van die. 
agglomeratieregels is een exacte overname 
van de zgn. alarmbelprocedure (§ 3). Nu de ag
glomeratie een ondergeschikt bestuur is, is zij 
onderworpen aan de voogdij van de Koning. 
Als evenwel in de agglomeratieraad de 
« alarmbel " heeft geluid, betekent zulks dat 
een voorstel moeilijkheden oplevert in ver
band met de betrekkingen tussen de gemeen
schappen. Daarom werd voorzien in het optre
den van de - paritaire - ministerraad : de 
voogdij betreffende een besluit of reglement 
dat werd getroffen nadat de alarmbelprocedu
re in werking werd gesteld, wordt uitgeoefend 
door de Koning, op voorstel van de minister
raad. 

(20) Bijvoorbeeld : de wet van 29 okt. 1846 
betreffende de organisatie van het Rekenhof 
bepaalt in art. 14: « Wanneer het Hof oordeelt 
zijn visum te moeten weigeren, worden de re
denen van die weigering in ministerraad on
derzocht. Indien de ministers beslissen dat on-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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voorzien erin dat de ministerraad zekere 
beslissingen zal moeten nemen. Boven
dien verplichten talrijke wettelijke en re
glementaire bepalingen de ministerraad 
te beraadslagen over ontwerpen van ko
ninklijk besluit inzake bepaalde mate
ries. Op 1 januari 1981 waren er meer 
dan 450 bepalingen van kracht waarbij 
die beraadslaging wordt voorgeschreven, 
te weten in meer dan 300 wetten en be
sluiten (21). 

In een paar wetten wordt bepaald dat 
over het instellen van zekere rechtsmid
delen vooraf in de ministerraad moet 
worden beraadslaagd. Aldus was, krach
tens artikel 13 van de wet van 3 juli 1971 
tot indeling van de leden van de wetge
vende kamers in taalgroepen en houden
de diverse bepalingen betreffende de cul
tuurraden voor de Nederlandse Cultuur
gemeenschap en voor de Franse Cultuur
gemeenschap (22), de ministerraad be
voegd om de zaak bij de afdeling be
voegdheidsconflicten van de Raad van 
State aanhangig te maken, indien deze 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

der hun verantwoordelijkheid tot betaling 
moet worden overgegaan, verstrekt het Hof 
zijn visum onder voorbehoud. » 

(21) Zie de antwoorden op de vragen nrs. 16, 
30, 45, 50, 69 en 137 van de heer Go!, d.d. 24 
jan. 1980 (Bull. vragen en antwoorden, Kamer, 
19 feb. 1980, biz. 1491; 5 feb. 1980, biz. 1269, 
1279 en 1238; 26 feb. 1980, biz. 1633, 4 maart 

raad van oordeel was dat er een conflict 
of een mogelijkheid van conflict bestond 
tussen een wet en een decreet of tussen 
decreten; het desbetreffende ver
zoekschrift diende door de eerste minis
ter te worden ondertekend. Artikel 26 
van de wet van 9 augustus 1980 tot her
vorming van de instellingen bevatte een 
soortgelijke regel. Een ander voorbeeld 
is dat van artikel 1, eerste lid, van de 
wet van 28 juni 1983 houdende de inrich
ting, de bevoegdheid en de werking van 
het Arbitragehof, waaruit uitdrukkelijk 
blijkt dat de beroepen strekkende tot 
vernietiging van een wet of een decreet 
wegens schending van de regels, die 
door of krachtens de Grondwet zijn vast
gesteld voor het bepalen van de onder
scheiden bevoegdheden van de Staat, de 
gemeenschappen en gewesten, bij het 
Arbitragehof enkel kunnen worden inge
steld door de ministerraad of door de 
executieve van een gemeenschap of van 
een gewest. 

Het staat vast dat, wanneer een wette
lijke of reglementaire bepaling vereist 
dat beslissingen in een bepaalde materie 
door de beraadslaging in de ministerraad 
moeten worden voorafgegaan, de beslis
sing onwettig is als zodanige beraadsla
ging niet heeft plaatsgehad (23), tenzij 
de beraadslaging slechts bij een regle
mentair koninklijk besluit wordt voorge
schreven en de tussenkomst van de mi
nisterraad werd vervangen door die van 
het ministerieel comite voor economi-

1980, biz. 1690). 1----------------
Bijvoorbeeld : 
- in verband met de uitzetting van vreem

delingen bepaalt de Vreemdelingenwet van 15 
dec. 1980, in art. 20, tweede lid, dat over het 
uitzettingsbesluit ten aanzien van een in het 
Rijk gevestigde vreemdeling die de openbare 
orde of de veiligheid van het land ernstig 
heeft geschaad, in de ministerraad moet wor
den beraadslaagd indien de maatregel gegrond 
is op de politieke activiteit van de vreemde
ling; 

- in verband met de uitzonderingsstaten 
wordt bij art. 2 van de besluitwet van 11 okt. 
1916 betreffende de staat van oorlog en de 
staat van beleg voorgeschreven dat de Koning 
de staat van beleg slechts kan uitspreken of 
opheffen na eensluidend advies van de minis
terraad; 

- in verband met de wetten tot toekenning 
van bijzondere of uitzonderlijke machten aan 
de Koning is het zo, dat doorgaans bepaald 
wordt dat aan de krachtens die wetten gena
men besluiten een beraadslaging moet worden 
gewijd door de ministerraad. 

(22) Die bepaling werd later het - thans op
geheven - art. 37 van de gecoiirdineerde wet
ten op de Raad van State. 

(23) Wanneer over uitvoeringsbesluiten van 
bijzondere wetten in de ministerraad moet 
worden beraadslaagd, zijn die besluiten gewo
ne koninklijke besluiten; hun juridische waar
de ligt niet hoger dan die van de andere, maar 
voor hun totstandkoming is een aanvullende 
formaliteit vereist. Als voor een besluit de be
raadslaging in ministerraad verplicht is, moet 
dat besluit ook het bewijs inhouden dat die 
beraadslaging ten gepasten tijde heeft plaats
gevonden (Cass., 23 juni 1970, met cone!. van 
proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen., A.C., 1970, 
1006; cone!. van proc.-gen Ganshof van der 
Meersch, toen adv.-gen., voor Cass., 17 mei 
1963, in Bull. en Pas., 1963, I, 987 e.v., i.h.b. 
999). 

De vaststelling, in de aanhef van het besluit, 
dat daarover in de ministerraad werd beraad
slaagd, is evenwel voldoende om te bewijzen 
dat de ministers die op dat tijdstip de moge
lijkheid hadden om samen te komen, aan die 
beraadslaging hebben deelgenomen (Cass., 8 
dec. 1947, A.C., 1947, 401). Geen enkele grond
wettelijke of wettelijke bepaling schrijft voor 
dat een besluit waarover in de ministerraad 
moet worden beraadslaagd, ook door aile mi
nisters moet worden ondertekend (Cass., 28 ju
ni 1943, A.C., 1943, blz. 150). 
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sche en sociale coi:irdinatie (24). Maar 
geen enkele wettelijke of reglementaire 
bepaling zegt dat, wanneer namens de 
Belgische Staat cassatieberoep wordt in
gesteld, zulks door een beraadslaging 
van de ministerraad moet worden voor
afgegaan, ook al heeft het cassatieberoep 
betrekking op een belangrijke kwestie 
over het regeringsbeleid. 

Verweerder Broers beroept zich dan 
ook tot staving van zijn middel van niet
ontvankelijkheid op een gebruik en op 
een zogenaamd algemeen rechtsbeginsel 
en geenszins op grondwettelijke, wette
lijke of reglementaire bepalingen. 

Het is ongetwijfeld zo dat precies de 
costumiere bevoegdheden van de minis
terraad in 's lands beleid zeer belangrijk 
zijn. Het is ook waar dat volgens de 
grondwettelijke gewoonte (25), zoals deze 

(24) Zie de koninklijke besluiten van 4 okt. 
1961 (art. 1) en 30 mei 1974 (art. 11). 

(25) Over de grondwettelijke gewoonten in 
het Belgisch publiek recht, zie : A. BUTTGEN
BACH, Manuel de droit administratif, Brussel, 
1966, blz. 24-25; E. CEREXHE, B. HAUBERT en J. 
REGNIER, Principes g{meraux et fondements du 
droit, d. I. Le ph.Omom€me institutionnel, juri
dictionnel et normatif, Brussel, 1977, biz. 332 
e.v.; L. DE LICHTERVELDE, « Coutumes de !a mo
narchie constitutionnelle >>, Bull. Ac. Royale de 
Belg., Cl. des Jettres et des sc. mor. et polit., 
1948, biz. 154 e.v.; 1949, biz. 38 e.v.; F. DELPE
REE, « Au nom de la loi >>, J.T., 1975, biz. 490; 
idem, Droit constitutionnel, d. I, Les donnees 
constitutionnelles, Brussel, 1980, biz. 61 e.v.; 
idem, « La vie de la Constitution >>, A.D., 1980, 
biz. 123 e.v.; J. DEMBOUR, Droit administratif, 
3e uitg., Luik-Den Haag, 1978, biz. 58 e.v., F. 
DUMON, Le role de ]a pratique dans la forma
tion du droit, Journees Capitant, Lausanne, 
1983; P. ERRERA, Traite de droit public beige, 
2e druk, Parijs, 1918, biz. 5-6 en 219; W.J. 
GANSHOF VAN DER MEERSCH, PoUlroir de fait et 
regie de droit dans Je fonctionnement des in
stitutions politiques, Brussel, 1957; idem, 
« Propos sur le texte de la loi et les principes 
generaux du droit >>, rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Hof van Cas
satie, 1 sept. 1970, Bull., 1970, biz. 1 e.v., i.h.b. 
biz. 17 e.v.; J.T., 1970, blz. 560-561; J. G!LISSEN, 
<< Loi et coutume, quelques aspects de !'in
terpretation des sources du droit dans !'ancien 
droit beige >>, Tijdschrift voor rechtsgesch. -
Rev. d'hist. du dr., 1953, biz. 257 e.v.; idem, 
« Loi et coutume, Esquisse de !'evolution des 
sources du droit en Belgique du XII• au xx• 
siecle "• R.D.LD.C., 1962, blz. 25 e.v.; A. MAST, 
Precis de droit administratif, Brussel-Gent, 
1966, biz. 22; idem, << De gewoonte in de vor
ming van ons huidig staatsrecht "• in Liber 
il.micomm De Schrijver, Gent, 1968, blz. 522 
e.v.; idem, Overzicht van het Belgisch grond
wettelijk recht, 7e druk, Gent, 1983, biz. 98 
e.v.; idem, Overzicht van het Belgisch adminis
tratief recht, 9e druk, Gent, 1984, biz. 44; No-

herhaaldelijk nader is bepaald in in
structies van de opeenvolgende eerste 
ministers en voor het laatst in in
structies van de eerste minister Martens 
van 28 november 1985, de ministerraad 
beraadslaagt en beslist over het alge
meen beleid, dat hij zorgt voor de bevor
dering van de regeringssolidariteit en 
dat de ministers daartoe om zijn advies 
moeten vragen over diverse kwesties, 
over alle wetsontwerpen, alle ontwerpen 
van koninklijk of ministerieel besluit, die 
door hun onderwerp of hun draagwijdte 
een belangrijke politieke of budgettaire 
weerslag kunnen hebben, over alle ont
werpen van circulaires met budgettaire 
weerslag waardoor de staatsuitgaven 
aanzienlijk worden verhoogd of reeds 
vastgestelde budgettaire besparingen 
worden beperkt en, over het algemeen, 
over alles waardoor de regeringssolidari
teit in het gedrang kan komen. Men hoe
de zich evenwel voor een verkeerde op
vatting van de juridische draagwijdte 
van costumiere regels inzake de be
voegdheden van de ministerraad, in ver
band zowel met de inhoud van die regels 
als met de sanctie wegens niet-inachtne
ming ervan. 

Over de inhoud van die regels : 
In Belgisch recht kan de ministerraad 

nooit de plaats innemen van de Koning 
noch van de individuele ministers voor 
de beslissingen van de Uitvoerende 
Macht. Zoals professor Ganshof van der 

velles, Droit administratif, d. VI, Le Conseil 
d'Etat, Brussel, 1975, blz. 468 e.v.; J. STENGERS, 
« Leopold I•' et la formation de la coutume 
constitutionnelle en Belgique », Liber Amico
rum Gilissen, Antwerpen, 1983, biz. 327 e.v.; R. 
VAN CAENEGHEM, << La tradition juridique en 
tant que limite aux reformes du droit », in 
Rapp. belges au x• Congn3s de droit compare 
(Budapest, augustus 1978), Brussel, 1978, 
blz. 11 e.v.; A. VANWELKENHUYZEN, « La proce
dure de revision de la Constitution et l'autorite 
des precedents en droit public beige », in Misc. 
W.J. Ganshof van der Meersch, Brussel, 1972, 
d. III, biz. 329 e.v.; idem, « La Constitution bei
ge: objet et structure », Rapport beige au XI• 
Congres de droit compare, Centre interuniver
sitaire de droit compare, Brussel, 1974, biz. 363 
e.v.; M. VAUTHIER, Precis de droit administratif 
beige, 3e druk, bijwerking door Marcel Vaut
hier, Brussel, 1950, biz. 44-45; J. VELU, Droit 
public, d. I, Brussel, 1986, biz. 149 e.v.; R. 
WARLOMONT, « L'autorite du precedent judiciai
re dans la jurisprudence de la Cour de cassa
tion en Belgique et en France », A.D.S.P., d. 
IX, nr. 43, 1951, blz. 69 e.v.; P. WIGNY, Droit 
constitutionnel, Brussel, 1952, biz. 176 e.v.; 
idem, La troisieme revision de la Constitution, 
Brussel, 1972, biz. 12, 53, 93, 262 en 279; X., 
<< Coutume du regime contre droit constitution
nel », C.H.C.R.LS.P., nr. 31, van 11 sept. 1959. 
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Meersch er terecht op gewezen heeft : 
« C'est une consequence du systeme que 
consacrent les articles 29 et 64 de la 
Constitution. Le fait que, parti d'un re
gime ou les ministres ne se reunissaient 
que peu et pour echanger des vues au 
sujet de questions assez rares, en dehors 
de toute organisation systematique du 
groupe qu'ils constituaient, le conseil est 
devenu, sous la pression de l'accroisse
ment des charges de la puissance publi
que et de leur complexite comme en rai
son de !'existence des gouvernements de 
coalition, un des principaux rouages de 
l'Etat, dont !'organisation et la procedure 
ont du etre precisees, ne saurait modifier 
cette position de principe ,, (26). 

Met betrekking tot de sanctie wegens 
niet-inachtneming van die costumiere re
gels mag men niet uit het oog verliezen 
dat in ons publiek recht de grondwette
lijke gewoonte, die trouwens slechts van 
suppletieve aard is, in beginsel niet ge
paard gaat met een juridische sanctie 
(27). Ik citeer nogmaals professor Gans
hof van der Meersch : « La coutume 
constitutionnelle acquiert une valeur 
contraignante par la repetition constante 
de decisions semblables, jointe a !'adhe
sion de la collectivite et a la conviction 
qu'a celle-ci que ces precedents sont 
conformes au droit. Mais sa force 
contraignante, sujette d'ailleurs a evolu
tion, comme toutes les regles constitu
tionnelles, ne s'exerce qu'a l'egard de 
ceux que ces decisions et que cette atti
tude concernent. La force obligatoire de 
la coutume n'est pas, comme telle, consa
cree par les tribunaux, ce qui est la ca
racteristique aussi des " constitutional 
conventions " du droit anglais dont elle 
se rapproche » (28). Als een ministerii:He 
beslissing is genomen zonder vooraf
gaande raadpleging van de ministerraad, 
terwijl die raadpleging, die bij geen en
kele grondwettelijke, wettelijke of regle
mentaire bepaling was voorgeschreven, 
evenwel door de grondwettelijke gewoon-

(26) W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le 
Conseil des ministres en droit constitutionnei 
beige ''• op. cit., biz. 138-139; ibid., voorwoord 
bij het werk van R. URBAIN, La fonction et les 
services du premier ministre en Belgique, 
Brussei, 1958, biz. 13-14. 

(27) W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pouvoiz• 
de fait et regie de droit dans le fonctionne
ment des institutions politiques, Brussei, 1957, 
biz. 22. 

(28) W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le 
Conseil des ministres ... », op. cit., biz. 117 e.v., 
i.h.b. biz. 138. 

te werd vereist, tast de niet-inachtne
ming van die gewoonte geenszins de gel
digheid van de ministeriiHe beslissing 
aan en in die zin staat daarop geen juri
dische sanctie; zij heeft enkel invloed op 
de politieke verantwoordelijkheid van de 
ministers. In zijn voortreffelijk boek 
over het ambt en de diensten van de eer
ste minister in Belgie schreef de h. Ur
bain, in dezelfde zin : « La competence 
du conseil (des ministres) presente deux 
aspects differents. Tantot, son interven
tion est de droit, en ce sens qu'elle est 
requise par une disposition expresse de 
la reglementation dont la non-observa
tion pourrait, dans certains cas tout au 
moins, etre sanctionnee juridiquement. 
Tantot, elle s'impose, au contraire, en ap
plication du principe de la solidarite mi
nisterielle qui implique que les mesures 
d'une certaine importance soient cancer
tees entre les membres du cabinet; des 
instructions du premier ministre preci
sent les mesures qui doivent faire l'objet 
d'une telle deliberation, mais la sanction 
de telles instructions ne pourrait etre 
que d'ordre politique , (29). 

Bovendien bestaat er in het Belgisch 
publiek recht geen algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk, over aile kwes
ties die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op het beleid van de 
regering, in de ministerraad moet wor
den beraadslaagd. Zodanig beginsel valt 
immers niet met zekerheid af te leiden 
uit een veralgemening op grond van de 
grondwettelijke, wettelijke of reglemen
taire bepalingen tot regeling van de be
voegdheden van de ministerraad, of uit 
de geest van die bepalingen, of nog uit 
het wezen der instelling of uit de aard 
der dingen, of nog uit de verzuchtingen 
van het gemeenschappelijk bewustzijn. 

2" Het tweede middel van niet-ontvan
kelijkheid opgeworpen door verweerster 
Lognoul: 

5. Verweerster Lognoul heeft een an
der middel van niet-ontvankelijkheid van 
de voorziening opgeworpen, hieruit afge
leid dat haar beroep bij de Raad van 
State in het bestreden arrest als niet-ont
vankelijk bij gebrek aan belang wordt 
verworpen. Ze doet gelden dat eiser zij
nerzijds geen belang heeft om cassatie
beroep tegen haar aan te tekenen, zelfs 
niet om de gemeen- en tegenstelbaarheid 

(29) R. URBAIN, La fonction et les services 
du premier ministre en Belgique, Brussei, 
1958, biz. 90-91. 
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van het door uw Hof uit te spreken ar
rest te vragen. 

Dit middel is gegrond : de voorziening 
van eiser tegen die verweerster is niet 
ontvankelijk. 

Het bestreden arrest verwerpt het be
roep van Lognoul op grand dat Lognoul 
optrad « als inwoonster van de gemeente 
Voeren, "potentiiHe belanghebbende ", 
zoals ze zichzelf aanmeldde, die " in het 
Nederlands door de heer Happart, zowel 
in zijn ambtsbezigheden, moet kunnen 
te woord gestaan worden en aan wie zij 
akten in het Nederlands, alsmede neder
landstalige brieven mag vragen »; dat 
<< die verzoek(ster) welke de benoeming 
van Jose Happart tot burgemeester van 
de gemeente voeren bestreed omdat hij 
volgens (haar) niet voldoende Neder
lands kent om op wettelijke wijze zijn 
ambt te vervullen, als inwoonster van de 
gemeente Voeren, niet (deed) blijken van 
het vereiste persoonlijk en rechtstreeks 
belang in de zin van artikel 19 van de 
wetten op de Raad van State >>, en dat 
haar beroep ook niet ontvankelijk was. 

Hieruit volgt dat eiser geen belang 
heeft om tegen verweerster cassatiebe
roep in te stellen en evenmin om het te 
wijzen arrest ten aanzien van die ver
weerster bindend te doen verklaren. 

3° Het middel van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve opgeworpen door het 
openbaar ministerie : 

6. Ik ben van oordeel dat een ander 
middel van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening opgeworpen dient te worden, 
in zoverre de voorziening ingesteld werd 
tegen de verweerder Gaens en ten aan
zien van de Belgische Staat, door de eer
ste minister vertegenwoordigd. 

Wat verweerder Gaens betreft, ver
werpt het bestreden 'arrest zijn beroep 
op grand dat hij dat rechtsmiddel als 
kiezer in de gemeente Voeren instelde 
en dat hij niet deed blijken van het ver
eiste persoonlijk en rechtstreeks belang 
in de zin van artikel 19 van de wetten op 
de Raad van State, zodat zijn beroep 
niet ontvankelijk was. W at verweerder 
de Belgische Staat, door de eerste minis
ter vertegenwoordigd, betreft, besluit het 
bestreden arrest die verweerder buiten 
de zaak te stellen op grand dat de huidi
ge verweerders Broers en Gaens in de 
zaak 31.105 onder meer de eerste minis
ter als verwerende partij hebben aange
wezen, dat het in die zaak bestreden ko
ninklijk besluit door de minister van 
Binnenlandse Zaken en van het Open
baar Ambt werd medeondertekend en 

dat de eerste minister niet medeopgetre
den is. 

Hieruit volgt dat eiser geen belang 
heeft om tegen de verweerder Gaens en 
ten aanzien van de Belgische Staat, door 
de eerste minister vertegenwoordigd, 
hetzij cassatieberoep in te stellen, hetzij 
het te wijzen arrest bindend te doen ver
klaren ten aanzien van die verweerders. 

7. Kortom, de voorziening van de Bel
gische Staat, door de minister van Bin
nenlandse Zaken vertegenwoordigd, is 
ontvankelijk, behalve in zoverre zij inge
steld werd tegen verweerders Lognoul en 
Gaens en ten aanzien van de Belgische 
Staat, door de eerste minister vertegen
woordigd. 

B. De voorziening zelf : 

1 o De exceptie van onbevoegdheid en 
het antwoord van de Raad van State : 

8. Aan de regels die de respectieve be
voegdheid bepalen van de rechtscolleges 
van de Rechterlijke Orde en van de afde
ling administratie van de Raad van Sta
te, alsook aan het toezicht van uw Hof 
op de naleving van die regels, werden tal 
van hoogstaande leerstellige studies ge
wijd (30). 

(30) Raadpleeg onder meer : A. ALEN, Rech
ter en bestuur in Belgisch publiekrecht: de 
grondslagen van de rechterlijke wettigheids
controle, Antwerpen, 1984, blz. 109 e.v., blz. 556 
e.v., blz. 623 e.v.; idem, Algemene inleiding tot 
het Belgisch publiekrecht, Brussel, 1986, 
blz. 155-156; M. BOES, « Bestuurlijke vrijheid 
en rechterlijke toetsing », R. W., 1986-87, kol. 
1249 e.v.; A. BUITGENBACH, Manuel de droit ad
ministratif, Brussel, 1966, blz. 484 e.v.; C. CAM· 
BIER, « Un con flit d'attribution », J. T., 1959, 
blz. 53 e.v.; idem, Principes du contentieux ad
ministratif, d. I, Brussel, 1961, blz. 151 e.v.; 
idem, Droit administratif, Brussel, 1966, 
blz. 48, 51, 467, 475 en 550; H. COREMANS, 
« Pleidooi voor een strakke begripsbepaling 
van het bestuursgeschil », Tijdschrift voor be
stuurswet., 1972, blz. 83 e.v.; J. DABIN, « Lesion 
d'interet ou lesion de droit cornrne condition 
de la reparation des dornrnages en droit prive 
et en droit public », Annales de droit et de 
sciences politiques, 1948, blz. 7 e.v.; 0. DE 
LEYE, « De afbakening van de bevoegdheid van 
de Raad van State en van de arbeidsgerech
ten », R. W., 1975-76, kol. 1637 e.v., kol. 1705 
e.v.; J. DELVA, « Het rechtstreeks bestrijden 
van overheidsdaden voor de burgerlijke 
rechtscolleges », Tijdschrift voor privaatrecht, 
1967, blz. 383 e.v.; P. DE VISSCHER, Beschouwin
gen bij cassatie 11 jan. 1952, R.J.D.A., 1952, 
blz. 58 e.v.; F. DE VISSCHERE, « Het Hof van 
Cassatie en de afbakening van de bevoegdheid 
van de adrninistratieve rechter », Tijds. v. be-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Meermaals hebben ook eminente ma
gistraten van het openbaar ministerie bij 
uw Hof die aangelegenheid behandeld in 
hun conclusies (31). 

Ik herinner het Hof eraan dat, wan
neer het rechtsgeldig kennis neemt van 
een voorziening tegen een arrest van de 
Raad van State, de omvang van zijn be
voegdheid aanzienlijk kleiner is dan 

{Vervolg nota van vorige biz.) 

stuurswet., 1952, biz. 3 e.v.; idem, « Het burger
lijke geschil en de bevoegdheid van de admi
nistratieve rechter Huidige stand van 
rechtspraak », Tijds. v. bestuurswet., 1953, 
biz. 165 e.v.; idem, << Geschillen van bestuur >>, 
ex Administratief Lexicon, G3, Brugge, 1955; 
idem, « Geschillen van bevoegdheid >>, ex Ad
ministratief Lexicon, G3, Brugge, 1955; idem, 
<< Burgerlijke en politieke rechten in de jong
ste rechtspraak en wetgeving - Beschouwin
gen naat aanleiding van het cassatiearrest d.d. 
21 okt. 1959 en van de interpretatieve wet d.d. 
24 maart 1960 >>, Tijds. v. bestuurswet., 1960, 
biz. 3-14; idem, << De controle van de burger
lijke rechter op de handelingen van het be
stuur >>, Tijds. v. bestuurwet., 1960, biz. 63-91; 
idem, « Gaat de burgerlijke rechtspraak naar 
·~en ruimere interpretatie van artikel 107 van 
de Grondwet? >>, Tijds. v. bestuurswet., 1960, 
biz. 319-325; M. DuMoNT, << Recours parallele et 
·.ecours prealable devant le Conseil d'Etat >>, 
J.T., 1950, biz. 85-88; idem, << La competence du 
Conseil d'Etat en matiere d'expropriation pour 
cause d'utilite publique ,,, Rev. adm., 1958, 
biz. 173 e.v. en biz. 221 e.v.; CH. GOOSSENS, 
« Recherches sur les criteres de distinction des 
droits individuels : droits civils, droits politi
ques, droits administratifs >>, Ann. Fac. dr. Lie
ge, 1960, biz. 149 e.v.; idem, noot onder Cass., 
21 dec. 1956, Rev. crit. jur. b., 1957, biz. 168 
e.v.; R. Hayoit de Termicourt, plechtige ope
ningsrede uitgesproken voor het Hof van Cas
satie op 15 sept. 1939 : << De Raad van State en 
de Rechterlijke Macht >>; A. HOUTEKIER, << De 
bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van 
State en de Rechterlijke Macht >>, Travaux et 
conferences de la Faculte de droit de l'Univer
site libre de Bruxelles, d. V., Etudes en hom
mage a Rene Marcq, Brussel, 1957, biz. 51 e.v.; 
CH. HUBERLANT, « La competence respective 
des cours et tribunaux et du Conseil d'Etat >>, 
J.T., 1953, biz. 269 e.v.; idem, « Le Conseil 
d'Etat et les competences speciales attribuees 
au pouvoir judiciaire », J.T., 1953, biz. 577 e.v.; 
idem, << Le Conseil d'Etat et Ia competence 
generale du pouvoir judiciaire etablie par les 
articles 92 et 93 de Ia Constitution >>, J.T., 1960, 
biz. 73-79, 94-100, 109-114, 133-138 en 151-155, 
artikelen samengevoegd in een deeltje, Brus
sel, 1960; idem, noot onder Cass., 3 maart 
1972 : << Le controle judiciaire des expropria
tions pour cause d'utilite publique - Jus
qu'ou s'etend-il? - A-t-il un caractere exclu
sif? >>, Rev. crit. jur. b., 1973, biz. 435 e.v.; idem, 
<< Le controle des actes administratifs par le 
cours et tribunaux en Belgique >>, Belgisch rap
port op bet IX" Internationaal Congres voor 
vergelijkend recbt, 1974, biz. 459 e.v., W LAM-

wanneer het over voorzieningen in ande
re materies uitspraak heeft te doen. Het 
wezenlijke doel van uw toezicht is name
lijk te weten of het geschil, dat bij de 
Raad van State aanhangig werd ge
maakt, tot de bevoegdheid van de Raad 
van State dan wei van de rechtscolleges 
van de Rechterlijke Orde behoorde. De 
middelen tot staving van de voorziening 

BRECHTS, Geschillen van bestuur, Antwerpen, 
1982, biz. 242 e.v.; idem, « De attributieregeling 
tussen de Rechterlijke Macht en de Raad van 
State », noot bij Raad van State, 21 sept. 1982, 
nr. 22494, in R. W., 1983-1984, kol. 1287 e.v.; H. 
LENAERTS, De burgerlijke, politieke en admi
nistratieve recbten in de bevoegdheidsregeling 
naar Belgisch recht, Antwerpen, 1957; A. 
MAST, De gescbillen van bestuur naar Belgiscb 
recht, Brussel, 1945; idem, << Droits civils, droits 
politiques et interets administratifs », J.T., 
1947, biz. 193 e.v.; idem, « Het gelijklopende 
beroep als onontvankelijkheidsgrond van het 
beroep tot nietigverklaring wegens machts
overschrijdin~ », Tijds. v. bestuurswet., 1947, 
biz. 107 e.v.; 1dem, << Les fondements constitu
tionnels de Ia juridiction administrative », 
R.J.D.A., 1956, biz. 81 e.v.; idem, « De adminis
tratieve rechtsmacht en de Grondwet >>, Tijds. 
v. bestuurswet., 1956, biz. 75 e.v. en biz. 166 
e.v.; idem, Precis de droit administratif beige, 
Gent-Brussel, 1966, biz. 416 e.v.; A. MAST, A. 
ALEN en J. DuJARDIN, Overzicht van bet Bel
giscb administratief recht (10e druk), Brussel, 
1986, biz. 663 e.v.; A. MAST, P. MAROY en L. 
CoNTE, << L'interet et le droit en tant que crite
res de Ia repartition des competences juridic
twnnelles » ( colloque des Conseil d'Etat de Bel
gique et d'Italie), R.J.D.A., 1964, biz. 275 e.v., 
Tijds. v. bestuurswet., 1965, biz. 219 e.v.; L. 
MELCHIOR, << Les contestations prejudicielles 
devant les juridictions administratives "• 
R.J.D.A., 1956, biz. 1 e.v.; L. MOUREAU, « Re
marques sur les articles 92 et 93 de Ia Consti
tution faites a partir de Ia loi italienne du 20 
mars 1865 >>, in Misc. W:J. Gansbof van der 
Meersch, d. III, biz. 601 e.v., Brussel, 1972; B. 
PEETERS, << Conflicten van attributie », R. W., 
1986-1987, kol. 1185 e.v.; F. PERIN, << Faut-il re
viser !'article 93 de Ia Constitution? », J.T., 
1957, biz. 141 e.v.; idem, « Observations sous 
Civ. Brux. >>, 13 juli 1950, J.T., 1951, 
biz. 684-685; G. RoMBAUT, « La competence du 
Conseil d'Etat en matiere de conflits d'attribu
tion », R.J.D.A., 1954, biz. 81 e.v.; F. SAUWEN, 
<< Le controle des tribunaux sur les decisions 
administratives >>, Bull. ass., 1954, biz. 693 e.v.; 
L. SCHOELLER, << De Raad van State en de be
scherming van de individuele rechten >>, R. W., 
1953, kol. 409 e.v.; G. STROOBANTS, « De geschil
]en van bevoegdheid in het Iicht van de recht
spraak van de Raad van State - Toepassing 
van artikel 8 van de wet van 23 december 
1946 >>, Tijds. v. bestuurswet., 1965, biz. 18 e.v.; 
L.P. SUETENS, << De rechtstreekse aanvechting 
van overheidsdaden voor de burgerlijke rech
ter », in Misc. W.J. Ganshof van der Meersch, 
d. III, biz. 673 e.v., Brussel, 1972; P. WIGNY, 
Droit constitutionnel, d. II, Brussel, 1952, biz. 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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kunnen U niet gelijk welke wetsovertre
ding of gelijk welke vormschending voor
leggen. De eisers kunnen o.m. aan het 
Hof niet vragen na te gaan of de Raad 
van State terecht of ten onrechte heeft 
beslist dat zodanige handeling of zodanig 
reglement van een bestuursoverheid al 
dan niet dient te worden vernietigd we
gens schending van de substantii:He of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, wegens machtsoverschrijding of 
machtsafwending. Uw Hof behoeft in dit 
geval - laten wij dat duidelijk zeggen 
- dus niet te onderzoeken of de Raad 
van State terecht of ten onrechte in de 
benoeming van Jose Happart en in diens 
eedaflegging een machtsoverschrijding 
heeft gezien. 

Wel ontvankelijk kunnen nochtans be
paalde middelen zijn die zich beroepen 
op een vormverzuim van de bevoegd
heidsbeslissing van de Raad van State of 
op de omstandigheden waarin die raad 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

744 e.v.; idem, « Droits administratifs sub
jectifs - A propos de l'arret de !a Cour de cas
sation du 21 decembre 1956 >>, J.T., 1957, 
biz. 361 e.v.; idem, Principes generaux de 
Droit administratif, 4e druk, Brussel, 1962, 
biz. 339 e.v. 

(31) Zie de conclusies : 
- van proc.-gen. Cornil, voor Cass., 11 jan. 

1952 (A.C., 1952, 228; Bull. en Pas., 1952, I, 248; 
R.D.J.A., 1952, blz. 59-67); 26 maart 1952 
(A.C., 1952, 406; Bull. en Pas., 1952, I, 
463; R.D.J.A., 1953, blz. 70-76); 27 nov. 1952, 
twee arresten (A.C., 1953, 164; R.J.D.A., 1953, 
biz. 151-158), en 8 jan. 1953 (A.C., 1953, 277; 
Bull. en Pas., 1953, I, 309; R.J.D.A., 1953, 
biz. 229-232); 

- van proc.-gen. Hayoit de Termicourt, 
voor Cass., 2 juli 1954 (J.T., 1955, biz. 4-6); 27 
feb. 1957 (A. C., 1957, 510); 4 juni 1959' 
(ibid., 1959, 803); 21 okt. 1959 (Bull. en 
Pas., , 1960, I, 217), en 15 feb. 1968 (Bull. en 
Pas., 1968, I, '141 ); 

- van adv.-gen. Depelchin, voor Cass., 28 
mei 1958 (J.T., 1959, biz. 58-59; Rev. Adm., 
1959, biz. 105 tot 107; R.D.J.A., 1959, biz. 71-72); 

- van proc.-gen. Ganshof van der Meersch, 
voor Cass., 16 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
513; J.T., 1966, biz. 313 e.v.); 22 mei 1969 
(A.C., 1969, 930; Bull. en Pas., 1969, I, 862); 29 
jan. 1971 (A.C., 1971, 518); 3 maart 1972, twee 
arresten (ibid., 1972, 606); 

- van proc.-gen. Dumon, voor Cass., 12 mei 
1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 968); 29 jan. 1981 
(~.C., 1980-81, ~r. 3~5), en 24 juni 1981 
(1b1d., 1980-81, nr. 620), 

- van proc.-gen. Krings, voor Cass., 12 
maart 1984, A.R. nr. 3800 (A.C., 1983-84, 
nr. 423; R. W, 1984-85, kol. 15). 

over de uevoegdheid heeft beslist (32). Zo 
zou b.v. een middel ontvankelijk kunnen 
worden verklaard dat hieruit is afgeleid 
dat de afwezigheid, de dubbelzinnigheid 
of de tegenstrijdigheid van de redenen 
van de bevoegdheidsbeslissing van de 
Raad van State het voor uw Hof onmo
gelijk maken zijn toezicht uit te oefenen. 

Zo is ook voor ontvankelijkheid vat
baar een middel met beroep op de mis
kenning van de bewijskracht van de ak
ten of op de miskenning van het recht 
van verdediging, als dat middel aanvoert 
dat ter oorzake van die miskenning eiser 
verhinderd is geweest in de uitoefening 
van zijn recht om te betogen dat de vor
dering waarover de Raad van State uit
spraak heeft gedaan, tot de bevoegdheid 
behoorde van de rechtscolleges van de 
Rechterlijke Orde. 

\ 
Maar hoe dan ook, onontvankelijk is\ 

het ter adstructie van een voorziening te- \ 
gen een arrest van de Raad van State ' 
aangevoerd middel dat, wat zijn waarde 
ook weze, het dispositief van het arrest 
omtrent de bevoegdheid verantwoord 
laat (33). 

9. De voorziening is uitsluitend gericht 
tegen de beslissing van het bestreden ar
rest die de door de Belgische Staat, mi
nister van Binnenlandse Zaken, opge
worpen exceptie van onbevoegdheid van 
de Raad van State verwerpt. 

Tot staving van die voorziening voert 
eiser een middel aan dat de redenen kri
tiseert waarop voormelde beslissing is 
gesteund. 

10. De declinatoire exceptie die de Bel
gische Staat voor de Raad van State in 
zijn aanvullende memorie van 16 juni 
1986 had opgeworpen, deed gelden dat 
de annulatieberoepen in de algemene be
voegdheid van de Rechterlijke Macht 
vielen, en verantwoordde dat standpunt 
door zich te beroepen op wat genoemd 
wordt de leer van het werkelijk voor
werp. 

(32) Zie Cass., 11 jan. 1952 (A.C., 1952, 228) 
en de cone!. van proc.-gen. Cornil, in Bull. en 
Pas., 1952, I, 248 (i.h.b. biz. 254-255); 26 maart 
1952 (A.C., 1952, 406); 29 jan. 1971 (A.C., 1971, 
518, en de noot get. W.G.); de cone!. van proc.
gen. Dumon, voor Cass., 24 juni 1981 
(ibid., 1980-81, nr. 620 e.v., i.h.b. biz. 1242-1243; 
Bull. en Pas., 1981, I, 1226). 

(33) Cass., 8 jan. 1953 (A.C., 1953, 277) met 
de cone!. van proc.-gen. Cornil (Bull. en 
Pas., 1953, I, 309). 
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Zodoende begint de memorie met een 
aanhaling van de rechtspraak van uw 
Rof, in de volgende bewoordingen : 

« Ret Rof preciseerde, voor de eerste 
maal, in zijn arresten van 11 januari 
1952 (Pas., 1952, I, 248) en 27 november 
1952 (Pas., 1953, I, 184) op eensluidende 
conclusie van zijn procureur-generaal 
Leon Cornil, de bevoegdheden die aan 
het Rof toegekend zijn voor het censure
ren van de rechtshandelingen van de Raad 
van State. De gevallen die aanleiding .ge
ven tot uitspraak over een bevoegdheids
conflict betreffen de uitoefening door de 
Raad van State van zijn annulatiebe
voegdheid. De annulatiearresten van de 
Raad van State worden vernietigd omdat 
zij de door artikel 92 van de Grondwet 
aan de hoven en rechtbanken erkende 
prerogatieven in het gedrang brengen. 
De arresten van 27 november 1952 cen
sureren de bevoegdheid die de Raad zich 
toeeigent om een geschil te beslechten 
dat als voorwerp heeft het toekennen 
van een burgerlijk recht waarop verzoe
ker aanspraak had (recht op pensioen in 
het eerste geval; recht op diensttoelagen 
in het twPede geval). Alhoewel de arr~.s
ten van de Raad die door hAt Rof ziJn 
gecensureerd, we! handelingen van de 
bestuursoverheid vernietigden, heeft het 
Rof van Cassatie niettemin verklaard 
dat daardoor geen genoegen is genomen 
met de grenzen die door de Grondwet en 
door de wet aan de opdracht van de 
Raad van State zijn gesteld. Ret Rof 
overweegt inderdaad dat het criterium 
om de annulatiebevoegdheid van de 
Raad vast te stellen, niet af te leiden is 
uit het onmiddellijke resultaat van de 
vordering, maar uit de uiteindelijke en 
waarachtige doelstellingen ervan. Aldus 
werd de theorie van de werkelijke inzet 
gehuldigd. Deze theorie leidt n~et tot de 
uitschakeling van de bevoegdheid van de 
Raad van State om rechtshandelingen te 
vernietigen die subjectieve rechten in 
het !even kunnen roepen of die enig ver
band houden met het bestaan of de uit
oefening van subjectieve rechten. Ret 
kan inderdaad voorkomen dat de bestre
den handelingen de uitoefening zijn van 
een eigen bevoegdheid van de bestuurs
overheid. De oprichting van een recht of 
de maat waarin een recht mag uitgeoe
fend worden, kunnen van de discretio
naire bevoegdheid die het bestuur toe
komt, afhangen. Ret is de uitoefening 
van deze bevoegdheid die het geschil on
dersteunt en die aldus de werkelijke in
zet van het geschil wordt, die de Raad 
zal kennen (in die zin : Ch. Ruberlant, 

" Le Conseil d'Etat et la competence ge
nerale du pouvoir judiciaire >>, kol. 77) )), 

De memorie voert aan dat dit ter zake 
niet het geval is en onderzoekt v:at ?e 
werkelijke toedracht van de vordermg Is. 

,, Ret doe!, stelt ze, is een wet te be
sparen. Zoals hierna zal oz:ttle~~ worden, 
heeft het Arbitragehof dmdehJk gesteld 
dat om de verldesbaarheid en de uitoefe
ning van bepaalde politieke mandaten 
aan taalvereisten te onderschikken, een 
wet noodzakelijk was [in die zin trou
wens het wetsvoorstel van de heer Galle, 
Kamer, nr. 712 (1982-1983), nr. 1, en vol
gende handelingen]. Van de Raad van 
State wordt gevraagd dat hij de voor
waarden zou bepalen voor het bestaan 
en voor de uitoefening van het recht om 
politieke mandaten te bekomen en uit te 
oefenen. Aldus komt men op het vla~ 
van de politieke rechten op hetzelfde m
veau te staan als dat van de burgerlijke 
rechten waarop de Raad van State reeds 
gecensU:reerd werd. Te zeggen of iemand 
de voorwaarden vervult om op een bur
gerlijk recht aanspraak te hebben even
als te zeggen dat hij aanspraak heeft om 
een polil:iek mandaat uit te oefene~, be
hoort uicsluitend en normaal tot d1e ge
schillen welke uitsluitend onder de rech
ter van de Rechterlijke Macht ressorte
ren. Elke andere opinie zou artikel 93 
van de Grondwet tegengaan. De Raad 
van State wordt niet bevoegd omdat 
geen andere rechter bevoegd zou zijn. 
Ret algemeen karakter van de annulati~
bevoegdheid van de Raad van State IS 
uitsluitend te begrijpen binnen zijn 
rechtsmacht t.o.v. de overschrijding of de 
afwending van macht door handelingen 
van het bestuur. Ret behoort niet tot zijn 
bevoegdheid uitspraak te doen over het 
bestaan het bekomen of het uitoefenen 
van polltieke rechten, buiten die gevallen 
die hem door de wet uitdrukkelijk toebe
deeld werden. >> 

11. Ret bestreden arrest vat die decli
natoire exceptie van rechtsmacht samen 
als volgt: 

« Overwegende dat namens de verwe
rende partij de minister van Binnenlan?
se Zaken in een aanvullende memone 
stelt dat de werkelijke inzet van de be
twisting " ... niet ressorteert onder de 
specifieke bevoegdheid van de Raad, 
doch wel onder de algemene bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht "; dat de 
verwerende partij ervan uitgaat " dat 
aanspraak maken om een politiek man
daat uit te oefenen, uitsluitend en nor
maal behoort tot die geschillen welke 
uitsluitend onder de rechter van de 
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Rechterlijke Macht ressorteren "; dat de 
verwerende partij aldus stelt dat de 
Raad van State niet bevoegd is omdat 
het een geschil betreft over een politiek 
recht, als bedoeld in artikel 93 van de 
Grondwet ». 

Om te beslissen dat de exceptie niet 
gegrond is, oordeelt het arrest, « dat zo
wel het Hof van Cassatie als de Raad 
van State aannemen dat, overeenkom
stig wat genoemd wordt de leer van het 
werkelijke voorwerp, de Raad van State 
op grond van de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet slechts dan onbevoegd is 
wanneer de bestreden individuele hande
ling bestaat in de weigering van een ad
ministratieve overheid een verplichting 
na te komen die beantwoordt aan een 
subjectief recht van de verzoeker en 
wanneer bovendien het aangevoerde an
nulatiemiddel de schending is van de 
rechtsregel die deze verplichting vestigt; 
dat het huidige beroep, noch wat het pe
titum noch wat de causa petendi betreft, 
op enige manier onder die omschrijving 
valt; dat er niet eens sprake is van een 
subjectief recht; dat niemand het recht 
op een bepaald ambt van burgemeester 
rechtstreeks uit een wet of uit een veror
dening put; dat men de hoedanigheid 
van burgemeester van een bepaalde ge
meente pas verkrijgt door een individu
ele constitutieve handeling van een ad
ministratieve overheid, te weten de be
noeming door de Koning tot burgemees
ter; c;lat constitutieve handelingen van 
administratieve overheden bij de Raad 
van State met een annulatieberoep be
streden kunnen worden op grond van ar
tikel 14 van de gecoi:irdineerde wetten op 
de Raad van State, tenzij ze, bij wijze 
van uitzondering op dat artikel, door een 
wetsbepaling aan dat beroep onttrokken 
zijn; dat een zodanige wetsbepaling voor 
de benoeming tot burgemeester niet be
staat. » 

12. Het middel houdt zes onderdelen 
in. Het eerste, het tweede en het vierde 
onderdeel voeren voornamelijk aan dat 
het bestreden arrest zijn beslissing om
trent de bevoegdheid niet regelmatig mo
tiveert en derhalve het vormvereiste mis
kent dat de motiveringsverplichting uit
maakt. De drie overige onderdelen beto
gen dat de gekritiseerde redenen naar 
recht onjuist zijn, zodat het arrest zijn 
beslissing omtrent de bevoegdheid niet 
naar recht verantwoordt. 

Alvorens die onderdelen te onderzoe
ken, acht ik het geboden het Hof enkele 
algemene overwegingen uiteen te zetten 
in verband met de verdeling van de 

bevoegdheden tussen de Rechterlijke 
Macht en de afdeling administratie van 
de Raad van State. 

2° Algemene overwegingen betreffende 
de verdeling van de bevoegdheden tus
sen de Rechterlijke Macht en de Raad 
van State: 

13. Ik zou in de eerste plaats aan het 
Hof nogmaals willen zeggen welke 
grondwetsregels ten grondslag liggen 
aan de verdeling van de bevoegdheden 
tussen de rechtscolleges van de Rechter
lijke Orde en de andere rechtscolleges in 
het algemeen. 

In Belgisch publiek recht ligt het fun
dament van die verdeling in het door de 
Grondwet gemaakte onderscheid van 
twee categorieen subjectieve rechten, de 
burgerlijke rechten, bedoeld in artikel 
92, en de politieke rechten, bedoeld in ar
tikel 93. Artikel 92 bepaalt : « Geschillen 
over burgerlijke rechten behoren bij uit
sluiting tot de bevoegdheid van de recht
banken. » Artikel 93 bepaalt : « Geschil
len over politieke rechten behoren tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken, behou
dens de bij de wet gestelde uitzonderin
gen. » Overigens bepaalt artikel 94 onder 
meer dat « geen rechtbank, geen met ei
genlijke rechtspraak belast orgaan kan 
worden ingesteld dan krachtens een 
wet.,, 

In uw arrest van 21 december 1956 (34) 
heeft uw Hof impliciet de stelling afge
wezen waarvan sommige auteurs voor
stander waren en volgens welke er naast 
burgerlijke en politieke rechten, een der
de categorie van subjectieve rechten zou 
bestaan - te weten de administratieve 
rechten, d.w.z. de rechten van een per
soon om aanspraak te maken op de door 
de openbare machten verstrekte dien
sten, op welke rechten artikel 93 volgens 
die auteurs niet van toepassing zou zijn. 
Uw Hof heeft aldus de stelling gehuldigd 
van de tweeledige verdeling van de sub
jectieve rechten, waarin de zogenaamde 
administratieve rechten moeten worden 
gerekend tot de rechten die artikel 93 
« politieke » rechten heet. Hetzelfde ar
rest beslist dat de geschillen over sub
jectieve rechten tot de bevoegdheid van 
de rechtbanken behoren en niet tot die 
van de actieve administratie, hetgeen wil 
zeggen dat er geen burgerlijke of politie-

(34) Cass., 21 dec. 1956 (A.C., 1957, 279) en 
de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch, toen adv.-gen. (Bull. en Pas., 1957, I, 
430). 
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ke subjectieve rechten bestaan zonder 
jurisdictionele bescherming. 

Hieruit, dat krachtens artikel 92 de ge
schillen inzake burgerlijke rechten bij 
uitsluiting onder de rechtscolleges van 
de Rechterlijke Orde ressorteren, volgt 
dat de andere rechtscolleges niet be
voegd zijn voor die geschillen. Hieruit, 
dat krachtens artikel 93 de rechtscolle
ges van de Rechterlijke Orde bevoegd 
zijn om kennis te nemen van geschillen 
over politieke rechten, behoudens de bij 
de wet gestelde uitzonderingen, volgt dat 
de geschillen inzake politieke rechten 
normaal, maar niet bij uitsluiting, tot de 
bevoegdheid van de rechtsco!leges van 
de Rechterlijke Orde behoren. Aldus be
horen, grondwettelijk, de geschillen over 
subjectieve rechten, « le contentieux des 
droits subjectifs », die men ook << sub
jectieve geschillen » noemt, « le conten
tieux subjectif », in beginsel tot de be
voegdheid van de rechtscolleges van de 
Rechterlijke Orde : de artikelen 92 en 93 
geven aan die rechtscolleges de zeer al
gemene bevoegdheid om uitspraak te 
doen over geschillen inzake burgerlijke 
rechten en politieke rechten, met een en
kel voorbehoud echter dat de geschillen 
over politieke rechten voor andere bij de 
wet ingestelde rechtscolleges kunnen 
worden gebracht. 

14. Het is met toepassing van die 
grondwettelijke regels dat de bevoegdhe
den verdeeld worden onder de rechtscol
leges van de Rechterlijke Orde en de af
deling administratie van de Raad van 
State. De wet van 23 december 1946 hou
dende instelling van de Raad van State 
kon die grondwettelijke regels niet wijzi
gen en heeft dat trouwens ook niet ge
daan. Niettegenstaande de instelling van 
de Raad van State blijven de rechtscolle

reglementen van de onderscheidene ad
ministratieve overheden of tegen de ad
ministratieve beslissingen in betwiste za
ken. » 

De bevoegdheid tot nietigverklaring 
die aldus aan de afdeling administratie 
van de Raad van State wordt toegekend, 
is gegrond op de artikelen 93 en 94 van 
de Grondwet. 

Wanneer de Raad van State uitspraak 
moet doen over een beroep tot nietigver
klaring van een administratieve beslis
sing in betwiste zaken, d.w.z. van een be
slissing van een rechtscollege dat krach
tens de wet is opgericht om geschillen 
over politieke rechten te beslechten, is 
zijn bevoegdheid gegrond op de artikelen 
93 en 94 van de Grondwet. 

Wanneer het beroep tot nietigverkla
ring niet is gericht tegen een administra
tieve beslissing in betwiste zaken maar 
tegen een handeling of reglement van 
een administratieve overheid, is artikel 
94 de enige grondwettelijke grondslag 
van de bevoegdheid van de Raad van 
State. Anders dan het beroep tot nietig
verklaring tegen een administratieve be
slissing in betwiste zaken, dat een sub
jectief beroep is, d.w.z. een beroep dat de 
inachtneming van een subjectief recht 
(ten deze een politiek recht) beoogt, is 
het beroep tegen een handeling of regle
ment van een administratieve overheid 
een objectief beroep, d.w.z. een beroep 
dat niet de inachtneming van een sub
jectief recht maar wei van het objectief 
recht beoogt, m.a.w. van de rechtsregel 
van de legaliteit. Doch, ingevolge artikel 
19 van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, staat dit objectief be
roep enkel open voor de partijen die 
doen blijken van een belang bij dat be
roep (35). Aldus kan toezicht worden ge-

ges van de Rechterlijke Orde de gemeen- 1-----------------
rechtelijke rechtscolleges die normaal 
bevoegd zijn, onder voormeld voorbe
houd, om de geschillen te beslechten 
waarbij de subjectieve rechten van prive
personen staan tegenover de aanspraken 
van de administratieve overheden. 

De bevoegdheid van de afdeling admi
nistratie van de Raad van State inzake 
geschillen tot nietigverklaring wordt als 
volgt omschreven in artikel 14, eerste lid, 
van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State : « De afdeling doet uit
spraak, bij wijze van arresten, over de 
beroepen tot nietigverklaring wegens 
overtreding van hetzij substantiiHe, het
zij op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormen, overschrijding of afwending 
van macht ingesteld tegen de akten en 

(35) E. DEBAEDTS, « Aspecten van het beiang 
ais ontvankelijkheidsvereiste van het beroep 
bij de Raad van State door ambtenaren », 
Tijds. v. bestuursw., 1957, biz. 114 e.v.; D. 
DECLERCK, « Een peiling naar het begrip aige
meen beiang in het bestuursrecht », R. W., 
1969-1968, kol. 513 e.v.; A. DE POYER, « Het wet
tige beiang voor de Raad van State - De on
wettigheid van de uitbating van casino-spe
Ien », Tijds. v. bestuursw., 1956, biz. 29 e.v.; Y. 
FALYS, «La recevabilite des recours en annula
tions des actes administratifs », Brussei, 1975; 
T. LATHOUWERS, << De beoordeling van het aige
meen beiang door de Raad van State », Tijds. 
v. bestuursw., 1954, biz. 349 e.v.; J. MERTENS DE 
WILMARS, << Het juridisch begrip van " rechtma
tig beiang " in zake geschillen van bestuur "• 
R.W., 1947, kol. 739 e.v., 769 e.v.; Novelles, << Le 
Conseil d'Etat », Brussei, 1975, nrs. 1094 e.v.; 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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houden op de legaliteit van de handelin- verzoeker beroep kan instellen bij de 
gen en reglementen van de administra- Rechterlijke Macht. Voor de toepassing 
tieve overheid en worden de burgers van die regel zijn twee hypotheses moge
beschermd in de talloze gevallen waarin lijk: naargelang er al dan niet een bij
zij tegenover de overheid, wegens de dis- zondere wettelijke bepaling bestaat die, 
cretionaire macht waarover deze be- voor de rechtscolleges van de Rechter
schikt, enkel gewone belangen en geen lijke Orde, een ander beroep in betwiste 
subjectieve rechten kunnen doen gelden. zaken heeft ingericht dat tot een gelijk
Het betreft hier dus objectieve geschillen waardig resultaat kan leiden als het be
« un contentieux objectif », waarop de ar- roep tot nietigverklaring voor de Raad 
tikelen 92 en 93 van de Grondwet niet van State. 
van toepassing zijn, maar die een wet -
de wet van 23 december 1946 -, krach- 16. Het eerste geval gaat dus over een 
tens artikel 94, aan een met eigenlijke bijzondere wettelijke bepaling die bij de 
rechtspraak belast orgaan heeft toegewe- rechtscolleges van de Rechterlijke Orde 

een ander beroep in rechte heeft inge-
zen. steld waardoor hetzelfde resultaat wordt 

15. De problemen die rijzen m.b.t. de verkregen als dat van het beroep tot nie
verdeling van de bevoegdheden tussen tigverklaring bij de Raad van State (36). 
de rechtscolleges van de Rechterlijke Or- Er bestaan tal van zodanige bepalingen, 
de en de afdeling administratie van de meer bepaald inzake belastingen, sociale 
Raad van State, kunnen enkel worden zekerheid en onteigeningen. Ik blijf bij 
behandeld als verschillende onderschei- dat geval maar even stilstaan, aangezien 
dingen worden gemaakt. het niets te maken heeft met het geschil 

In de eerste plaats dient een onder- dat bij het Hof aanhangig is. Het is dui
scheid gemaakt naargelang het beroep delijk dat de Raad van State zich onbe
tot nietigverklaring bij de Raad van Sta- voegd moet verklaren om kennis te ne
te is gericht tegen een handeling of re- men van het beroep tot nietigverklaring 
glement van een administratieve over- (37). 
heid, dan wel tegen een administratieve Aldus heeft uw arrest van 27 februari 
beslissing in betwiste zaken. Ik meen 1957 inzake belastingen beslist dat de 
dat het van belang ontbloot is hier de Raad van State zich wettelijk onbevoegd 
problemen van de bevoegdheidsgrenzen had verklaard om kennis te nemen van 
te onderzoeken die kunnen rijzen bij een een door de belastingschuldige ingedien
beroep tot nietigverklaring van een ad- de vordering tot nietigverklaring van een 
ministratieve beslissing in betwiste za- beslissing van de directeur der directe 
ken. Ik zal mij derhalve beperken tot de belastingen, daar de belastingschuldige, 
problemen die verband houden met de krachtens artikel 66 van de gecoordi
verdeling van de bevoegdheden onder de neerde wetten betreffende de inkomsten
rechtscolleges van de Rechterlijke Orde belastingen van 15 januari 1948, tegen 
en de Raad van State wanneer, zoals in 1------------------
dit geschil, de verzoeker of verzoekers 
aan de Raad van State vragen een han
deling of reglement van de administra
tieve overheid nietig te verklaren. 

Zowel uit de artikelen 33 en 34 van de 
gecoordineerde wetten op de Raad van 
State als uit de wordingsgeschiedenis 
van de wet van 23 december 1946 blijkt 
dat als de fundamentele regel voor de 
oplossing van die problemen geldt dat de 
afdeling administratie van de Raad van 
State niet bevoegd is om uitspraak te 
doen over een beroep tot nietigverkla
ring tegen een handeling of reglement 
van een administratieve overheid als de 

(Vervolg nota van vorige blz.) 
G. SALMON, Le Conseil d'Etat, Brussei, 1987, 
biz. 132 e.v.; W. VAN AssCHE, « Raad van State 
- Ontvankelijkheid der aanvragen en beroe
pen wat de persoon van de verzoeker betreft >>, 
Alg. prakt. rechtsverz., Brussei, 1961. 

(36) Zie onder meer : proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt, De Raad van State en de Rechter
lijke Macht, rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof van Cassatie, op 
15 sept. 1939, biz. 13 tot 15 en biz. 24; C. 
HuBERLANT, « La competence respective des 
cours et tribunaux et du Conseil d'Etat », J. T., 
1953, biz. 269 e.v.; idem, « Le Conseil d'Etat et 
ies competences speciaies attribuees au pou
voir judiciaire >>, J.T., 1953, biz. 577 e.v.; Novel
les, VI, " Le Conseil d'Etat », Brussei, 1975, 
biz. 221 e.v. 

(37) Over de verplichting van de Raad van 
State om - wanneer de wet een ander conten
tieus beroep op de rechterlijke overheid heeft 
georganiseerd waarmee een geiijkwaardige 
uitsiag te bereiken is - zich onbevoegd te ver
kiaren om kennis te nemen van een bij hem 
aanhangig gemaakt beroep tot vernietiging 
van een administratieve beslissing, zelfs wan
neer de Rechterlijke Macht zich harerzijds 
reeds onbevoegd heeft verkiaard, zie Cass., 
8 jan. 1953, met cone!. van proc.-gen. Cornil 
(A.C., 1953, 277). 
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die beslissingen in beroep kan komen 
voor het hof van beroep (38). 

In sociale zaken bepalen artikel 7, 
§ 11, van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, gewijzigd bij de 
wet van 11 oktober 1967, en artikel 580, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek res
pectievelijk dat geschillen over rechten 
ontstaan uit de werkloosheidsregeling, 
tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank behoren en dat die rechtbank ken
nis neemt van geschillen, onder meer be-

' treffende de rechten en verplichtingen 
van werknemers, die voortvloeien uit de 
wetten en de verordeningen betreffende 
de werkloosheid. Aldus beslist uw arrest 
van 29 januari 1981 dat dit gerecht be
voegd is om kennis te nemen van een 
beroep tegen de beslissingen van het be
heerscomite van de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening en van de directeur van 
een gewestelijk bureau van die Rijks
dienst, die uitspraak heeft gedaan over 
de toekenning van werkloosheidsuitke
ring aan de werknemers die aan een 
werkstaking deelgenomen hebben of in
gevolge een uitsluiting (lock-out), en dat 
dientengevolge de Raad van State niet 
bevoegd was om zich uit te spreken over 
een verzoek tot nietigverklaring van wat 
het beheerscomite en de directeur van 
een gewestelijk bureau aldus hebben be
slist (39). 

Evenzo, hebben uw arresten van 18 de
cember 1953 (40) en van 3 maart 1972 
(41) inzake onteigening beslist dat, zowel 
volgens de wet van 17 april 1835 inzake 
onteigening ten algemenen nutte als val
gens de wet van 26 juli 1962 betreffende 
de onteigening ten algemenen nutte en 
de concessies voor de bouw van de auto
snelwegen, de Raad van State en alle an
dere rechtscolleges dan de hoven en 
rechtbanken onbevoegd waren om na te 

(38) Cass., 27 feb. 1957 (A.C., 1957, 510). 

(39) Cass., 29 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 582). 

(40) Cass., 18 dec. 1953 (A.C., 1954, 269). 

(41) Cass., 3 maart 1972, twee arresten 
(A.C., 1972, I, 606) en de cone!. van proc.-gen. 
Ganshof van der Meersch. Zoals in die beide 
arresten wordt gesteld, is het zo dat bij het 
toetsen of de inzake onteigening ten algeme

gaan of de bij de wet voorgeschreven 
vormen waren in acht genomen. 

17. Het tweede geval betreft dat waar
in geen enkele bijzondere wettelijke be
paling voor de rechtscolleges van de 
Rechterlijke Orde een ander beroep in 
rechte heeft ingesteld waardoor hetzelfde 
resultaat wordt verkregen als dat van 
het beroep tot nietigverklaring voor de 
Raad van State. Dat is het onderhavige 
geval : er bestaat geen enkele bijzondere 
wettelijke bepaling waarbij aan de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Orde 
bevoegdheid wordt verleend om kennis 
te nemen van enig beroep in rechte, 
waardoor hetzelfde resultaat kan worden 
verkregen als dat van een beroep dat 
voor de Raad van State wordt gebracht 
ten einde een koninklijk besluit tot be
noeming van een burgemeester en diens 
eedaflegging nietig te doen verklaren. 

Krachtens de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet is de Raad van State niette
min onbevoegd om kennis te nemen van 
een beroep tot nietigverklaring waarvan 
het werkelijk en rechtstreeks voorwerp 
erin bestaat een geschil op te werpen, 
hetzij inzake burgerlijke rechten, hetzij 
inzake politieke rechten, behoudens in 
dit laatste geval als een ander rechtscol
lege dan een rechtscollege van de Rech
terlijke Orde krachtens of door de wet 
bevoegd is verklaard om van het geschil 
kennis te nemen. 

18. Men moet dus eerst en vooral on
derzoeken wat het werkelijke voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring is. 

Als rekening moet worden gehouden 
met het formele voorwerp van het be
roep tot nietigverklaring, zoals het blijkt 
uit de bewoordingen van het ver
zoekschrift, dan zou dat beroep noodza
kelijk een ander voorwerp hebben dan 
dat van een rechtsvordering tot berech
ting van een geschil inzake subjectieve 
rechten. De Raad van State had zich op 
grand van dit formeel verschil oorspron
kelijk bevoegd verklaard om handelin
gen nietig te verklaren waarbij de be
stuursoverheid weigerde verplichtingen 
in verband met burgerlijke rechten uit te 
voeren (42). 

Reeds in 1952 heeft uw Hof, in twee 
arresten van 27 november van dat jaar 
(43), op gelijkluidende conclusie van de 

nen nutte wettelijk voorgeschreven vormen 1-----------------
werden nageleefd, de hoven en rechtbanken 
zich niet beperken tot de externe toetsing, 
maar ook een toezicht uitoefenen dat slaat op 
de interne wettigheid en een toetsing inhoudt 
op het bestaan van een machtsoverschrijding 
of een machtsafwending. 

(42) R.v.St., arrest Versteele, nr. 1005, van 
9 juli 1951 (Ver. Ari'. en Adv. R.v.St., 1951, 
biz. 467; R.J.D.A., 1952, biz. 40). 

( 43) A. C., 1953, 164. 
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procureur-generaal Cornil, enerzijds, in- De tweede zaak betrof een gewezen 
zake de Belgische Staat, minister van Fi- personeelslid van de Nationale Maat
nancien, tegen Versteele, anderzijds, in- schappij der Belgische Spoorwegen die 
zake de Nationale Maatschappij der bij de Raad van State een verzoekschrift 
Belgische Spoorwegen tl:!gen Vrindts, ge- aanhangig had gemaakt ten einde een 
weigerd de theorie van het formele voor- beslissing van die maatschappij nietig te 
werp van het beroep te aanvaarden. doen verklaren, waarbij hem een kleine-

In de eerste zaak ging het om een ge- re haardtoelage werd toegekend dan die 
wezen gemeenteonderwijzer die bij de waarop hij beweerde recht te hebben 
Raad van State een beroep had ingesteld volgens de vigerende regels. Hier ook 
tot nietigverklaring van een beslissing had de Raad van State, bij een arrest 
van de minister van Financien dat uitbe- van 13 november 1951 (45), afwijzend be
taling van zijn pensioen zou geschorst schikt op de declinatoire exceptie die 
blijven. De Raad van State had bij een hierop was gegrond dat de vordering bin
arrest van 9 juli 1951 (44) de declinatoire nen de bevoegdheden van de rechterlijke 
exceptie verworpen die de Staat op arti- overheden viel en had hij ter verant
kel 92 van de Grondwet deed steunen, op woording van die verwerping geoordeeld 
grond dat het verzoekschrift enkel st:ek- dat het verzoekschrift enkel strekte tot 
te tot nietigverklaring van de handelmg, nietigverklaring van de beslissing, zon
zonder dat daarin veroordeling tot beta- der dat enige veroordeling tot betaling 
ling werd gevorderd. Toen het dat arrest werd gevorderd. 
vernietigde, heeft uw Hof voor het eerst In het arrest van 27 november 1952 
uiteengezet wat de rechtsleer achteraf de over die zaak zet uw Hof in dezelfde be
theorie van het werkelijke voorwerp woordingen als het voorgaanP.e arrest 
heeft genoemd. Uw Hof heeft het volgen- uiteen dat, bij het onderzoek naar de be
de gezegd : « Overwegende dat ongetwij- voegdheid, op het werkelijke voorwerp 
feld, zoals het bestreden arrest het doet van het beroep dient te worden gelet. 
opmerken, de bevoegdheid door de aard Het arrest stelt vast dat de verweerder, 
van de eis wordt bepaald, maar dat de in zijn verzoekschrift tot de Raad, aan 
Raad van State niet noodzakelijk be- de Nationale Maatschappij der Belgische 
voegd is wanneer het beroep, naar zijn Spoorwegen verweet dat bij de bereke
bewoordingen, tot de vernietiging van ning van de bezoldiging van zijn presta
een administratieve beslissing strekt en ties, zij verkeerdelijk op hem de regelen 
{"een vordering tot betaling begrijpt; dat had toegepast krachtens welke hij op de 
bij het onderzoek naar de bevoegdheid haardtoelage recht had; dat zijn aan
er op het werkelijk voorwerp van het be- vraag tot vernietiging derhalve strekte 
roep dient te worden gelet. » Na erop te tot het doen verklaren dat de beweerde 
hebben gewezen dat verzoeker - de ver- beslissing van de Nationale Maatschap
weerder in cassatie - « in zijn ver- pij der Belgische Spoorwegen een bur
zoekschrift tot de Raad van State, had gerlijk recht, hetwelk zich in zijn patri
doen gelden dat de beslissing van de mi- monium bevond, zou miskennen. Daaruit 
nister van Financien de betaling van zijn leidt het af dat de door het ver
pensioen geschorst te houden, een schen- zoekschrift opgeworpen betwisting een 
ding uitmaakte van het verworven bur- burgerlijk recht tot voorwerp had, dat zo
gerlijk recht dat verzoeker bezat op de danige betwisting uitsluitend behoorde 
uitbetaling van het pensioen dat hem op tot de bevoegdheid van het justitieel ge
regelmatige wijze was toegestaan en recht, voor hetwelk de verzoeker zijn 
waarvan het niet in de macht lag van de aanspraak had kunnen doen gelden. Het 
regering hem naar willekeur te bero- arrest vernietigt bijgevolg het arrest van 
ven », zegt uw arrest dat die verzoeker de Raad van State. 
<< klaarblijkend, door het indienen van Verscheidene latere arresten hebben 
zijn beroep, aan de beweerde schending toepassing gemaakt van dezelfde theorie 
van zijn burgerlijk recht op de betaling van het werkelijke voorwerp. U hebt de 
van zijn pensioen een einde had willen Raad van State onbevoegd verklaard om 
stellen, dat zijn beroep dienvolgens de kennis te nemen van een beroep tot nie
erkenning van dat burgerlijk recht be- tigverklaring : 
doelde en in de plaats was gesteld van 
een rechtsvordering welke tot de be- - in uw arrest van 8 januari 1953 
voegdheid van het justitieel gerecht be-

1
_(_4_6)_,_o_m_d_a_t_h_e_t_w_e_r_k_e_Ii-jk_e_v_o_o_rw_er_p_v_a_n 

hoorde ». •· 

(44) Ver. AlT. en Adv. R. V.St., 1951, nr. 1005, 
biz. 467; R.J.D.A., 1952, biz. 40. 

(45) Ver. Arr. en Adv. R.v.St., 1951, nr. 1145, 
b!z. 647; R.J.D.A., 1952, biz. 135. 

(46) A.C., 1953, 277. 
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het beroep bestond in een geschil betref
fende het recht om het onverschuldigd 
betaalde terug te vorderen; 

- in uw arrest van 28 mei 1958 (47), 
omdat het werkelijke voorwerp van het 
beroep bestond in een geschil over het 
recht op een militair pensioen; 

- in uw arrest van 27 april 1961 (48), 
omdat het werkelijke voorwerp van het 
beroep bestond in een geschil over het 
recht uit een overeenkomst; 

- in uw arrest van 23 maart 1984 (49), 
omdat het werkelijke voorwerp van het 
beroep bestond in een geschil over het 
recht tot herstel van een door de admi
nistratieve overheid onrechtmatig ge
schonden recht. 

Wat dient te worden verstaan onder 
werkelijk voorwerp van het beroep tot 
nietigverklaring? 

Uw Hof heeft die uitdrukking nooit 
omschreven. Uit uw rechtspraak blijkt 
echter, zoals professor Huberlant 
schrijft : « L'objet veritable d'un recours, 
c'est l'objet qu'il faut lui attribuer au re
gard des regles fondamentales de compe
tence etablies par les articles 92 et 93 de 
la Constitution. Determiner "!'objet veri
table " d'une requete adressee au Conseil 
d'Etat, ce n'est pas interpreter celle-ci en 
vue de substituer, le cas echeant, "la vo
lonte reelle " du requerant a sa "volonte 
declaree ", c'est qualifier I' objet de la re
quete par rapport aux regles fondamen
tales de competence fixees par la Consti
tution. » (50) 

Derhalve behoeft men geen acht te 
slaan op het formele voorwerp van het 
beroep tot nietigverklaring, maar wel op 
het werkelijke voorwerp daarvan, te we
ten het voorwerp met betrekking tot de 
regels van de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet. Als het werkelijke voorwerp 
van dat beroep bestaat in het opwerpen 
hetzij van een geschil betreffende een 
burgerlijk recht, hetzij van een geschil 
betreffende een politiek recht waarvan 
de kennisneming niet krachtens de wet 
is opgedragen aan een ander rechtscolle
ge dan een rechtscollege van de Rechter
lijke Orde, is de Raad van State onbe
voegd, daar krachtens de artikelen 92 en 

(47) A.C., 1958, 769. 

(48) Bull. en Pas., 1961, I, 920. 

(49) A.G. nr. 3800, A.C., 1983-84, nr. 423. 

(50) C. HUBERLANT, « Le Conseil d'Etat et Ia 
competence g<'merale du pouvoir judiciaire ''• 
op. cit., nr. 17, blz. 62. 

93 van de Grondwet aileen de rechtscol
leges van de Rechterlijke Orde over het 
geschil uitspraak kunnen doen. Buiten 
het geval waarin een administratief 
rechtscollege bij of krachtens de wet de 
bevoegdheid heeft gekregen om kennis 
te nemen van geschillen over een welbe
paald politiek recht, is de Raad van Sta
te dus niet bevoegd om kennis te nemen 
van de beroepen tot nietigverklaring, 
waarvan het werkelijke voorwerp erin 
bestaat een geschil op te werpen over 
een subjectief recht, zij het dan een 
recht van burgerlijke, dan wel van poli
tieke aard. 

19. Het moet echter wel het recht
streekse voorwerp van het beroep zijn. 
De onbevoegdheid van de Raad van Sta
te kan niet enkel hieruit worden afgeleid 
dat de nietigverklaring van de bestreden 
handeling een weerslag zou kunnen heb
ben op het bestaan of de uitoefening van 
burgerlijke of politieke subjectieve rech
ten. 

In twee van uw arresten hebt U ge
zegd dat de Raad van State slechts onbe
voegd is om kennis te nemen van een 
bfi!roep tot nietigverklaring krachtens de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, in
dien het rechtstreeks tot voorwerp heeft 
te doen beslissen over een geschil waar
van de kennisneming tot de bevoegdheid 
van de hoven en rechtbanken behoort, 
volgens die grondwettelijke bepalingen. 
Uw arrest van 27 november 1957 (51) 
heeft vooreerst erop gewezen dat de on
bevoegdheid van de Raad van State niet 
valt af te leiden uit het enkele feit dat de 
vernietiging van de bestreden handeling 
een weerslag kan hebben op de sub
jectieve rechten of op de ui.toefening er
van. In dezelfde zin heeft uw arrest van 
24 juni 1981 (52) beslist dat de Raad van 
State bevoegd bleef om kennis te nemen 
van een beroep tot nietigverklaring be
treffende een geschil tussen twee admi
nistratieve overheden over de toepassing 
van wettelijke en reglementaire bepalin
gen, waaruit inzake pensioenen voor de 
burgers subjectieve rechten zijn ont
staan. U hebt de beslissing, waarbij de 
Raad van State zich onbevoegd ver
klaarde, vernietigd, daar het geschil dat 
U was voorgelegd niet rechtstreeks ertoe 

(51) A.C., 1958, 190; zie de cone!. van proc.
gen. Cornil die aan dit arrest voorafgaat, als
ook die welke het arrest van het Hof, d.d. 11 
jan. 1952 voorafgaat (A.C., 1952, 228), i.h.b. de 
noot in Bull. en Pas., 1952, I, 252. 

(52) A.C., 1980-81, 1241, en de cone!. van 
proc.-gen. Duman, vooral biz. 1244 en 1245. 
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strekte uitspraak te doen over subjectie
ve rechten van een burger. 

De nietigverklaring van een benoe
ming of van een bevordering in het 
openbaar ambt, zoals trouwens de nietig
verklaring van andere individuele beslis
singen van de overheid tot vaststelling 
van de administratieve toestand van de
genen die een openbaar ambt bekleden, 
heeft vrijwel altijd een onrechtstreekse 
weerslag op de subjectieve rechten van 
de betrokkene, te beginnen met zijn 
recht op de wedde. Zulks is dus geen vol
doende reden om de Raad van State on
bevoegd te verklaren om kennis te ne
men van het beroep tot nietigverklaring 
tegen de benoeming of de bevordering. 

20. Moet, zoals ik erop heb gewezen, 
de Raad van State zich in de regel onbe
voegd verklaren als het werkelijke en 
rechtstreekse voorwerp van het beroep 
tot nietigverklaring erin bestaat een ge
schil over een subjectief recht op te wer
pen, dan is het belangrijk te weten wat 
onder een subjectief recht moet worden 
verstaan, althans voor de toepassing van 
de artikelen 92 en 93 van de Grondwet. 

In de algemene rechtstheorie verschil
len de meningen over het begrip « sub
jectief recht ». 

Bepaalde auteurs, zoals Kelsen en Du
guit, hebben zelfs de logische geldigheid 
van dit begrip ontkend, en enkel het be
grip « objectief recht » behouden. 

Voorstanders van de rechtsleer om dat 
begrip te behouden, hebben allerlei op
vattingen die hier vanzelfsprekend niet 
kunnen worden uiteengezet. Historisch 
stonden er eerst twee stellingen tegen
over elkaar : volgens de ene, waarvan 
vooral Windscheid voorstander was (53), 
moet het subjectief recht worden opge
vat als een wilsbevoegdheid die is ver
leend bij het rechtsbestel. Volgens de an
dere stelling, waaraan de naam van 
Ihering (54) is verbonden, is het sub
jectief recht een juridisch beschermd be
lang. Naderhand hebben verschillende 
tussenstellingen getracht die beide op
vattingen te verenigen en te versmelten 
met elkaar: aldus beschouwt Jellinek 
(55) het subjectief recht als een bevoegd-

(53) WINDSCHEID, Lehrbvch des Pandekten
rechts, 9e druk, I, blz. 156. 

(54) !HERING, Esprit du droit romain, vert. 
Meuienaere, IV, biz. 315 e.v. en biz. 326. 

(55) JELLINEK, System der subjektiven of
fentlichen Rechte, TUbingen, 2e druk, 1905, 
biz. 42 e.v. 

heid van de menselijke wil die door het 
rechtsbestel wordt beschermd en erkend 
en een goed of een belang tot voorwerp 
heeft; recentelijker heeft Jean Dabin 
voorgesteld het subjectief recht te om
schrijven als (( la prerogative, concedee a 
une personne par le droit objectif et ga
rantie par des voies de droit, de disposer 
en maitre d'un bien qui est reconnu lui 
appartenir, soit comme sien, soit comme 
dil. » (56). 

Het spreekt vanzelf dat ik thans geen 
stelling wil nemen in dat kiese theore
tisch probleem uit de algemene rechts
theorie. Ik zou evenwel het begrip « sub
jectief recht » nader willen toelichten, 
zoals het in het Belgisch positief recht 
blijkt uit de rechtspraak van uw Hof en 
van de Raad van State, in verband met 
de begrenzing van de respectieve be
voegdheden van de rechtscolleges van de 
Rechterlijke Orde en van het hoog admi
nistratief rechtscollege. 

Een subjectief recht is niet denkbaar 
zonder een belang, d.w.z. zonder de 
noodzaak of het verlangen een bepaald 
voordeel te verkrijgen. Maar, hoewel er 
steeds een belang aanwezig is bij een 
subjectief recht, toch gaat het belang 
vanzelfsprekend niet altijd gepaard met 
een subjectief recht. Hij die een zeker 
belang heeft, kan van een subjectief 
recht slechts houder zijn indien hij on
der zekere voorwaarden de bekwaam
heid heeft om van een derde een bepaald 
gedrag te eisen, in voorkomend geval 
door het instellen van een vordering van 
jurisdictionele aard. 

De essentie van een subjectief recht 
bestaat eerst en vooral in de bekwaam
heid om iets van een derde te eisen. 

Onlangs nog heeft de procureur-gene
raal Krings gezegd : « Het is de tegen
werpbaarheid van het belang aan derden 
die de grondslag van het recht uitmaakt. 
Men heeft wellicht terecht doen opmer
ken dat Robinson Crusoe, die alleen op 
zijn eiland woonde, rechteloos was zo
lang er niemand kwam opdagen tegen 
wie hij enig recht kon doen gelden >> (57). 

Die bekwaamheid om te eisen moet 
overigens worden beschermd door een 
rechtsmiddel van jurisdictionele aard. 
« Le droit de l'individu vivant en socie
te » schreef procureur-generaal Paul Le-

(56) J. DABIN, Le droit subjectif, Parijs, 1952, 
biz. 105. 

(57) Cone!. voor Cass., 25 okt. 1985, A.R. 
nr. 4651 (A.C., 1985-86, nr. 125, biz. 249 e.v., 
vooral biz. 251; R. W., 1985-86, kol. 2411 e.v.) 
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clercq « est sommairement le pouvoir re
connu par la societe a l'individu d'obtenir 
tel resultat, pouvoir garanti generale
ment par une sanction sociale ... Le droit 
implique que son titulaire peut obliger a 
telle chose celui a charge duquel le droit 
existe ». (58) Terecht heeft procureur-ge
neraal Ganshof van der Meersch daar
aan toegevoegd : « Il peut !'obliger par un 
recours a la juridiction ... L'interet doit 
etre protege par une action de nature ju
ridictionnelle qui en assure le respect » 
(59). 

Het subjectief recht, dat aldus is opge
vat als de bekwaamheid om iets van een 
derde te eisen, door het aanwenden van 
een rechtsmiddel, bestaat enkel en ai
leen indien althans aan twee vereisten is 
voldaan : het eerste vereiste betreft de 
juridische verplichting van het passieve 
rechtssubject; het tweede, het belang van 
het actieve subject. 

Het eerste vereiste is dat een welbe
paalde juridische verplichting rust op an
dere personen : het of de passieve rechts
subject(en). Vereist is dat het gedrag -
een handeling of een onthouding - dat 
door het actief subject is gevorderd inge
volge een regel van het objectief recht, 
het voorwerp zij van een welbepaalde 
aan (het) passieve subject(en) opgelegde 
juridische verplichting. Die bepaalde ver
plichting moet dus vooraf door een norm 
van het objectief recht gedefinieerd zijn. 

Zoals de procureur-generaal Krings op
merkte : « Er is een aspect van het 
vraagstuk waarover eensgezindheid be
staat, nl. dat de houder van het recht 
zijn bekwaamheid ontleent aan de ob
jectieve norm. Het is de wet die aan de 
schuldeiser de bekwaamheid geeft om 
datgene waarop hij aanspraak maakt, te 
doen gelden » (60). De met subjectieve 
rechten samenhangende juridische ver
plichtingen kunnen zeer verscheiden van 
aard zijn. Indien zij tot voorwerp hebben 
aan een of meer personen het verrichten 
van een bepaalde prestatie jegens de 
houder van het belang op te leggen, dan 
spreekt men van een relatief subjectief 
recht; indien die verplichtingen echter 
tot voorwerp hebben alle andere perso
nen dan hij die een belang heeft ertoe te 

(58) Noot 2, P.L., bij Cass., 22 juli 1935 (Bull. 
en Pas., 1935, I, 321 e.v.) 

dwingen zich te onthouden van handelin
gen waardoor dat belang wordt ge
schaad, dan spreekt men van een vol
strekt subjectief recht. De Grondwet 
maakt, zoals men weet, een onderscheid 
tussen subjectieve rechten van burger
lijke aard en subjectieve rechten van po
litieke aard. Hier hoeft niet te worden 
onderzocht wat onder een burgerlijk 
recht en onder een politiek recht wordt 
verstaan. Het is overduidelijk dat het 
recht om in een openbaar ambt te kun
nen worden benoemd, een politiek recht 
is. Maar dat iemand een belang doet gel
den bij een benoeming in een openbaar 
ambt, betekent nog niet noodzakelijk dat 
hij houder is van een subjectief recht 
van politieke aard om in dat ambt te 
worden benoemd. Zo zijn wij naar de 
kwestie van het subjectief recht terugge
keerd. 

Het tweede vereiste voor het bestaan 
van een subjectief recht, heeft betrek
king op de aard van het belang dat moet 
kunnen worden aangevoerd door degene 
die beweert dat hij een subjectief recht 
heeft. Hij die beweert dat hij het recht 
heeft om van een derde te eisen dat deze 
een welbepaalde uit een regel van ob
jectief recht voortvloeiende verplichting 
uitvoert, moet zelf belang erbij hebben 
dat hij die uitvoering verkrijgt. Zulks 
houdt nauw verband met hetgeen profes
sor Jean Dabin schreef, namelijk dat: 
<< Tout droit subjectif suppose un bien ou 
valeur lie au sujet-personne par un lien 
d'appartenance d'ailleurs consacre par le 
droit objectif, en sorte que cette per
sonne puisse dire que ce bien ou valeur 
est sien. >> (61) Het algemeen belang is 
op zichzelf en behoudens een anderslui
dende bepaling van een rechtsregel niet 
voldoende om het subjectief recht te 
doen ontstaan. In zijn conclusie v66r uw 
arrest van 25 oktober 1985 heeft de pro
cureur-generaal Krings aan dat punt 
veel aandacht besteed. Ik verwijs dan 
ook naar zijn opvatting daarover (62). 

Die opvatting hebt U gedeeld toen U in 
voormeld arrest hebt beslist dat, << wan
neer een vordering in kort geding wordt 
ingeleid tegen een partij, die zich op een 
eigen subjectief recht beroept, de eiser 
er niet mee kan volstaan uitsluitend als 
belang aan te voeren dat hij het sub
jectief recht heeft om een annulatiebe-

(59) Cone!. voor Cass., 21 dec. 1956 1-----------------
(A.C., 1957, 279; Bull. en Pas., 1957, I, 430). 

(60) Cone!. voor Cass., 25 okt. 1985, 
(A.C., 1985-86, nr. 125, biz. 249 e.v., vooral biz. 
251 e.v.; R. W., 1985-86, kol. 2411 e.v.) 

(61) J. DABIN, Le droit subjectif, biz. 80-81. 

(62) Cone!. voor Cass., 25 okt. 1985, A.R. 
nr. 4651 (A.C., 1985-86, nr. 125, biz. 249 e.v., 
vooral biz. 251 e.v.; R. W., 1985-86, kol. 2411 e.v.) 
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roep in te stellen; dat de eiser ook in dat 
geval moet aantonen dat zijn annulatie
beroep berust op een eigen subjectief 
recht; dat in dat verband het belang 
waarop eiseres zich ten deze beroept, al
gemeen is en geen eigen subjectief recht 
uitmaakt; dat de nietigheidsvordering bij 
de Raad van State, de behartiging van 
de bescherming van het gehucht of zelfs 
het slagen van die bemoeiingen, het al
gemeen belang dat eiseres behartigt, 
niet wijzigen in een eigen belang » (63). 

Het functioneel belang waardoor een 
burger bij de Raad van State (64) een be
roep tot nietigverklaring kan instellen, 
kan op zichzelf niet het eigen belang 
vormen waarvan het bestaan van een 
subjectief recht van die persoon afhangt. 

Aldus, in dat perspectief, hangt het 
subjectief recht dat hoofdzakelijk de be
kwaamheid toekent om van een derde 
een bepaald gedrag te eisen, in voorko
mend geval door het aanwenden van 
een jurisdictioneel rechtsmiddel, op zijn 
rninst af van het bestaan van een bepaal
de rechtsverplichting die een regel van 
het objectief recht rechtstreeks op een 
derde legt, evenals van een eigen belang 
van degene die de uitvoering van die 
verplichting vordert. 

21. Dientengevolge zal men, om vast te 
stellen wanneer in de rechtsbetrekkin
gen tussen de administratieve overheid 
en de burgers, dezen ten opzichte van de 
overheid over subjectieve rechten be
schikken, dienen na te gaan of er een 
rechtsregel bestaat waarbij aan de bur
ger rechtstreeks het recht wordt ver
leend om van de overheid een welbe
paald gedrag te eisen. Alles zal afhangen 
van de vraag of de overheid, door een 
beslissing te nemen, zich al dan niet in 
een toestand bevindt waarbij haar be
voegdheid honderd ten honderd gebon
den is. 

Men zegt van een overheid dat zij zich 
in een toestand bevindt waarbij haar be
voegdheid gebonden is, wanneer zij 
krachtens een rechtsregel verplicht is 
om in een bepaalde richting te handelen 
en zij over geen keuzemogelijkheid be
schikt (65). Het begrip « gebonden be-

voegdheid » staat tegenover het begrip 
« discretionaire macht ». Men zegt van 
een overheid dat zij een discretionaire 
macht uitoefent wanneer zij over een be
oordelingsruimte beschikt voor de beslis
sing die zij ten opzichte van bepaalde 
feitelijke omstandigheden moet nemen: 
zij kan uit meerdere juridisch gefundeer
de oplossingen die kiezen welke haar het 
meest geschikt lijkt te zijn (66): die 
rechtsregel laat haar vrij oordelen over 
de opportuniteitsvereisten van het alge
meen belang (67). De administratieve 

(66) Bijlage van de Aanbeveling nr. R (80) 2 
betreffende de uitoefening van de discretionai
re bevoegdheden van de administratie, aange
nomen op 11 maart 1980 door het Comite van 
Ministers binnen de Raad van Europa. 

(67) Over de begrippen « gebonden bevoegd
heid » en « discretionaire bevoegdheid ''• zie 
ook: A. BOCKEL, « Contribution a !'etude du 
pouvoir discretionnaire de !'administration », 
A.J.D.A., 1978, blz. 355 e.v.;, R. BaNNARD, « Le 
pouvoir discretionnaire des autorites adminis
tratives », R.D.P., 1923, biz. 323 e.v.; idem, « Le 
contr6le de la legalite et le contr6le de l'oppor
tunite », R.D.P., 1944, blz. 63 e.v.; C. CAMBIER, 
« Le pouvoir discretionnaire et le controle de 
la legalite "• J.T., 1952, blz. 633 e.v. en 651 e.v.; 
CHATELAIN, De la competence discretionnair.e 
du gouvernement dans ]'application des lois et 
des jugements, Parijs, 1942; A. DE LAuBADERE, 
« Le contr6le juridictionnel du pouvoir discre
tionnaire dans la jurisprudence recente du 
Conseil d'Etat fran!;ais », in Melanges Waline, 
Parijs, 1974, blz. 531 e.v.; P. DEPUYDT, « Margi
nale toetsing of de rechter als grensrechter », 
Jura Falconis, 1974, biz. 435 e.v.; L. DI QUAL, 
La competence Jiee, Parijs, 1964; M. DUBISSON, 
La distinction entre la legalite et l'opportunite 
dans la theorie du recours pour exces de pou
voir, Parijs, 1958; GIRAUD, « Etudes sur la no
tion de pouvoir discretionnaire », Rev. gen. 
adm., 1934, biz. 193 e.v.; C.J. HAMSON, Pouvoir 
discretionnaire et contr6le juridictionnel de 
]'administration (en Grande-Bretagne), Parijs, 
1958; A. HAURIOU, « Le pouvoir discretionnaire 
et sa justification », in Melanges Carre de Mal
berg, biz. 233 e.v.; G. JEZE, • Appreciation par 

le gouvernants et leurs agents de l'opportunite 
d'agir », R.D.P., 1943, biz. 1 e.v.; idem, « Con
trole de legalite et controle de l'opportunite •, 
R.D.P., 1944, biz. 63 e.v.; J. KAHN, « Le pouvoir 
discretionnaire de !'administration et le juge 
administratif », I.F.S.A., hoek nr. 16, 1978, 
biz. 15 e.v.; V. KORNPROBST, « La competence -------------------1 liee », R.D.P., 1961, blz. 935 e.v.; D. LAGASSE, 

(63) Cass., 25 okt. 1985, A.R. nr. 4651 
(A.C., 1985-86, nr. 125). 

(64) F. DEBAEDTS, « Het functionele belang 
voor de Raad van State », Tijds. v. bestuursw., 
1956, biz. 24 e.v. 

(65) J.M. AUBY en R. DRAGO, Tr. de conten
tieux administratif, Parijs, 1975, d. I, nr. 1178, 
biz. 336. 

« Le contr6le de l'erreur manifeste d'apprecia
tion par le juge administratif », A.P.T., 1985, 
biz. 309-316; idem, L'erreur manifeste d'appre
ciation en droit administratif, Brussel, 1986; 
idem, « L'evolution du contr6le des actes admi
nistratifs " discretionnaires" par le Conseil 
d'Etat de 1971 a 1986 », A.P.T., 1987, biz. 216 
e.v.; M. LAUN, « Le pouvoir discretionnaire », 

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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rechtsleer en rechtspraak van de laatste 
jaren hebben erop gewezen dat, voor 
eenzelfde handeling, de overheid van wie 
ze uitgaat, in talrijke gevallen, kan ver
keren in een toestand waarbij zij, ener
zijds, gebonden is ten aanzien van be
paalde elementen van die handeling en, 
anderzijds, over een discretionaire macht 
beschikt ten aanzien van andere elemen
ten van die handeling. 

Opdat de burger zich ten aanzien van 
de administratieve overheid op een sub
jectief recht kan beroepen, moet de be
voegdheid van de administrfltieve over
heid volledig honderd ten honderd ge
bonden zijn, d.w.z. dat aile voorwaarden 
waaraan de uitoefening van de bevoegd
heid onderworpen is, objectief door de 
rechtsregel zijn vastgelegd, zodat de 
overheid over geen enkele beoordelings
bevoegdheid beschikt; de Grondwet, de 
wet of het reglement hebben al de voor
waarden vastgelegd op grond waarvan, 
voor degenen die bedoelde voorwaarden 
vervullen, een subjectief recht ontstaat 
om een welbepaald voordeel te verkrij
gen. In zodanig geval kan de administra
tieve overheid enkel vaststellen, verkla
ren, erkennen dat die voorwaarden be
staan, zonder te hunnen opzichte een 
beoordelingsmacht te kunnen uitoefenen. 
Die beslissing is dan een beslissing tot 
aanwijzing van subjectieve rechten 
(« une decision declarative de droits »). 
W anneer daarentegen de bevoegdheid 
van de administratieve overheid geen 
gebonden bevoegdheid is, is het ontstaan 
van het subjectief recht afhankelijk van 
de uitoefening van de discretionaire 
macht van die overheid : de beslissing 
van die overheid is derhalve geen beslis-

(Vervolg nota van vo1·ige biz.) 

Rapport annuel de 11nst. intern. dr. publ., 1935, 
biz. 134 e.v.; LODOVICI, L'{wolution de la notion 
de pouvoir discretionnaire; A. MAST, Precis de 
droit administratif beige, Brussel, 1957, Gent, 
1966, biz. 373 e.v.; A. MAST, A. ALEN en J. 
DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch admi
nistratief recht, 10e druk, Brussel, 1986, 
biz. 583 e.v.; MERIKOWSKI, Le pouvoir discre
tionnaire de l'administration, Brussel, 1958; 
MICHOUD, « Etude sur le pouvoir discretionnai
re de !'administration », Rev. gen. adm., 1914, 
d. III, biz. 5 e.v., biz. 193 e.v., 1915, d. I, blz. 210 
e.v.; L. MOUREAU, « Les limites du pouvoir dis
cretionnaire des autorites administratives •, 
Belgische rapporten op het VIle C.LD.C., Brus
sel, 1966, biz. 449 e.v.; NICOLAS, << Le pouvoir 
discretionnaire de !'administration », Melanges 
Lambert, d. II, biz. 361 e.v.; NOVELLES, VI, Le 
Conseil d'Etat, Brussel, 1975, vooral biz. 536 
e.v.; C. PASBECQ, « De Ia fronthhe entre Ia le
galite et l'opportunite dans Ia jurisprudence du 
juge de l'exces de pouvoir », R.D.P., 1980, 

sing tot aanwijzing van subjectieve rech
ten, maar wei tot vestiging ervan (<< une 
decision constitutive de droits »). 

Daaruit volgt dat de Raad van State 
niet bevoegd is wanneer de handeling 
waarvan nietigverklaring wordt gevor
derd, vanwege de overheid die deze han
deling heeft verricht, een weigering is of 
impliceert om een met een subjectief 
recht verband houdende verplichting uit 
te voeren, welke weigering meestal, 
maar niet noodzakelijk, te verklaren is 
door de wil van de overheid om die ver
plichting niet te erkennen. De adminis
tratieve overheid bevond zich in een toe
stand waarbij zij volledig was gebonden, 
zodat zij enkel nog- het subjectief recht 
van een burger kon aanwijzen, vaststel
len of erkennen. Maar om een of andere 
reden heeft zij door de bestreden hande
ling geweigerd de met dat subjectief 
recht verbonden verplichting uit te voe
ren. De verzoeker, door een beroep bij 
de Raad van State tegen zodanige han
deling in te stellen, heeft noodzakelijk 
een geschil bij die raad aanhangig ge
maakt dat over een subjectief recht liep. 

Maar de Raad van State blijft bevoegd 
wanneer het ontstaan van het subjectief 
recht eigenlijk afhangt van een vooraf
gaande beslissing van de administratieve 
overheid, die wat die beslissing betreft 
over een discretionaire macht beschikt, 
ook al is haar bevoegdheid op bepaalde 
vlakken gebonden. 

De bevoegdheid van de afdeling admi
nistratie van de Raad van State wordt 
voor een groat dee! uitgeoefend op het 
gebied van het openbaar ambt. Bijna da
gelijks doet de Raad van State uitspraak 

biz. 803 e.v.; REGLADE, « Du pretendu controle 
juridictionnel de l'opportunite, R.D.P., 1925, 
biz. 413 e.v.; RENAULT, Des actes discretionnai
res, Parijs, 1899; J. RONSE, « Beschouwingen 
over marginale toetsing », in Liber Amicorum 
Monseigneur Onclin, Gembloux, 1976, biz. 367 
e.v.; P. TAPIE, « Pouvoir discretionnaire et op
portunite des decisions administratives », 
A.P.T., 1977-78, biz. 24 e.v.; G. TIMSIT, « Compe
tence liee et principe de legalite "• D., 1964, 
Chr. biz. 217 e.v.; J.C. VENEZIA, Le pouvoir dis
cretionnaire, Parijs, 1956; J.J. VINCENT, « L'er
reur manifeste d'appreciation >>, Rev. adm., 
1971, 408; G. VLACHOS, « L'evolution de Ia no
tion d'erreur manifeste et le controle du pou
voir discretionnaire de !'administration •, noot 
onder Franse Raad van State, 26 okt. 1979, 
D.S., 1980, Jur., biz. 290-292; M. WALINE, « Le 
pouvoir discretionnaire de !'administration et 
sa limitation par le contr61e juridictionnel "• 
R.D.P., 1930, blz. 198 e.v.; X., Le pouvoir discre
tionnaire et le juge administratif, Colloquium 
van het Institut fran<;ais de Sc. Admin., van 5 
maart 1977, Parijs, 1978. 
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over beroepen tot nietigverklaring tegen 
beslissingen inzake benoemingen, be
vorderingen, terbeschikkingstellingen of 
tuchtsancties ten aanzien van bekleders 
van het openbaar ambt onder statuut. 
Men kan derhalve begrijpen dat in de 
materie van benoemingen in openbare 
ambten, en evenzo in andere materies, 
zoals bij voorbeeld toelagen (68), subsi
dies (69), terugbetalingen, het vraagstuk 
van de verdeling der bevoegdheden tus
sen de Raad van State en de rechtscolle
ges van de Rechterlijke Orde volgens de 
gevallen verschillende oplossingen krijgt. 
Ingeval de bekleder van een openbaar 
ambt zijn recht op een benoeming in dat 
ambt rechtstreeks aan de Grondwet, de 
wet of het reglement ontleent, vermits 
de bevoegdheid van de overheid honderd 
ten honderd gebonden is, dan is de Raad 
van State onbevoegd, terwijl, als het ont
staan van zijn recht op een benoeming 
in een bepaald openbaar ambt afhanke
lijk is van een beslissing van de adminis
tratieve overheid waarvoor deze over een 
zekere di.so;retionaire macht beschikt, 
dan is de Raad van State bevoegd om de 
wettigheid van die beslissing te toetsen. 

Luidens artikel 2, tweede lid, van de 
Gemeentewet, aldus vervangen bij arti
kel 9 van de wet van 30 december 1887, 
<< wordt de burgemeester door de Koning 
benoemd uit de leden van de raad; hij 
kan echter, op overeenkomstig advies 

van de bestendige deputatie van de pro
vincieraad, door de Koning buiten de 
raad benoemd worden uit de gemeente
raadskiezers die volle vijfentwintig jaar 
oud zijn ». Uit die wetsbepaling blijkt 
duidelijk dat de Koning, wanneer hij 
zijn macht om een burgemeester te be
noemen uitoefent, geen volledig gebon
den bevoegdheid heeft, nu hij in een ze
kere mate over een beoordelingsvrijheid 
beschikt. Een persoon, ongeacht of hij al 
dan niet een eigen belang heeft om tot 
burgemeester te worden benoemd, zou 
geen houder kunnen zijn van een sub
jectief recht van politieke aard om tot 
burgemeester te worden benoemd, ver
mits niemand rechtsgeldig van de admi
nistratieve overheid kan eisen dat hij die 
benoeming verkrijgt, nu de wet aan die 
overheid een welbepaalde verplichting 
niet oplegt om die of die persoon te be
noemen, maar haar integendeel voor die 
benoeming een zekere beoordelingsmar
ge laat, zelfs indien haar bevoegdheid 
ten dele bij de wet is gebonden. 

Het is in het licht van die overwegin
gen dat ik de verschillende onderdelen 
van het middel meen te moeten onder
zoeken. 

a• De onderdelen van het middel : 

22. Zoals reeds gezegd voeren het eer
ste, het tweede en het vierde onderdeel 
voornamelijk aan dat het arrest zijn be
slissing omtrent de bevoegdheid niet re-
gelmatig motiveert. 

(68) Inzake wedden en toelagen heeft de 
Raad van State zich o.m. bevoegd verklaard Men kan zich afvragen of die drie on
bij het arrest van 5 april 1963, nr. 9984 (Ver. derdelen niet onontvankelijk zijn bij ge
Arr. en Adv. R.v.St., blz. 309); 8 dec. 1977, nr. brek aan belang, gewoon omdat zij niet 
18627 (Ver. Arr. en Adv. R.v.St., blz. 1418); 26 aangeven hoe het Hof tot de beslissing 
april 1978, nr. 18930, en 30 okt. 1978, nr. 19225 zou kunnen worden gebracht dat het bij 
(ibid., blz. 525 enl105), en 2 juli 1979, nr. 19735 de Raad van State aanhangig gemaakte 
(ibid., blz. 743). De Raad heeft zich ter zake h.l t t d b dh ·d b h 
onbevoegd verklaard o.m. bij zijn arrest van 7 gesc 1 0 e evoeg el zou e oren 
juni 1967, nr. 12442 (Verz. Arr. en Adv. R.v.St., van de rechtscolleges van de Rechter
blz. 560); 30 mei 1973, nr. 15897 ( Verz. Arr. en lijke Orde. 
Adv. R.v.St., blz. 422); 12 feb., nr. 20948; 2 april, Maar ook als men aanneemt dat ze 
nr. 21084; 23 april, nr. 21104; 11 juni, nr. 21232; daarom nog niet onontvankelijk zijn, 
12 juni, nr. 21251, en 9 dec. 1981, nr. 21647 dan nog zijn ze het om andere redenen 
(ibid., blz. 215, 490, 537, 821, 860 en 1725); 25 of missen zij gewoon feitelijke grand
feb., nr. 22079; 4 mei, nr. 22232, en 15 dec. 1982, 
nr. 22757 (ibid., blz. 455, 769 en 1718). slag. De hierna volgende opmerkingen 

omtrent die onderdelen (70) worden dan 
(69) Inzake subsidies heeft de Raad van Sta- ook subsidiair gegeven. 

te zich bevoegd verklaard, o.m. bij de arresten 
van 14 jan. 1954, nr. 3062 (Ver. Arr. en Adv. 23. Het eerste onderdeel voert niet-be
R.v.St., blz. 63); 10 jan., nr. 5958, en 6 nov. antwoording van de exceptie en misken-
1958, nr. 6674 (ibid., blz. 18 en 783), en 24 april ning van de bewijskracht van de aanvul-
1979, nr. 19585 (Ver. Arr. en Adv. R.v.St., lende memorie aan. 
blz. 421). Hij heeft zich ter zake onbevoegd 
verklaard bij de arresten van 9 mei 1957, Het luidt dat << eiser in zijn aanvullen
nr. 5630 (Ver. Arr. en Adv. R.v.St., blz. 288); 13 de memorie, om de bevoegdheid van de 
mei 1958, nr. 6271 (ibid., blz. 400); 17 dec. 1963, administratieve rechter te betwisten, niet 
nr. 10340 (ibid., blz. 930); 1 dec. 1981, nr. 21618 1-----------------
(Ver. Arr. R.v.St., blz. 1659); 16 feb., nr. 22018, 
en 30 maart 1982, nr. 22157 (ibid., blz. 616). (70) Infra, nrs. 23 en 24. 
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enkel liet gelden dat aanspraak maken 
om een politiek mandaat uit te oefenen, 
uitsluitend en normaal behoort tot die 
geschillen welke uitsluitend onder de 
rechters van de Rechterlijke Macht res
sorteren, maar ook uitdrukkelijk en om
standig inriep dat het werkelijk voor
werp van het geschil betrekking had op 
de voorwaarden wat de taalkennis be
treft, waaraan een rechtssubject al dan 
niet moet voldoen om het politiek recht 
tot burgemeester benoemd te kunnen 
worden, te hebben, te bekomen of te 
kunnen uitoefenen en dat het geschil om 
die reden, bij ontstentenis van bijzonde
re wet, tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht behoorde. » 

Het onderdeel verwijt aan het arrest 
in de eerste plaats enkel te onderzoeken 
of aanspraak maken op de uitoefening 
van een politiek mandaat uitsluitend en 
normaal behoort tot die geschillen welke 
uitsluitend onder de rechter van de 
Rechterlijke Macht ressorteren, zonder 
te bepalen of te onderzoeken, zoals uit
drukkelijk en uitvoerig door eiser in zijn 
aanvullende memorie werd ingeroepen, 
of het werkelijk voorwerp van het ge
schil al dan niet betrekking had op de 
voorwaarden, wat de taalkennis betreft, 
waaraan een rechtssubject zou moeten 
voldoen om het politiek recht tot burge
meester benoemd te kunnen worden, te 
hebben, te verkrijgen of te kunnen uitoe
fenen en om die reden, bij ontstentenis 
van bijzondere wet, tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
behoorde. Het onderdeel leidt hieruit af 
dat het arrest laatstgenoemd middel on
beantwoord laat en derhalve zijn beslis
sing niet regelmatig motiveert. 

Die grief impliceert dat de door de Bel
gische Staat in zijn aanvullende memo
rie opgeworpen exceptie van onbevoegd
heid op twee motieven steunde : ener
zijds, de overweging dat aanspraak rna
ken om een politiek mandaat uit te 
oefenen, uitsluitend en normaal behoort 
tot die geschillen welke uitsluitend onder 
de rechter van de Rechterlijke Macht 
ressorteren; anderzijds, de overweging, 
uitdrukkelijk en omstandig uiteengezet, 
dat het werkelijk voorwerp van het ge
schil betrekking had op de voorwaarden 
wat de taalkennis betreft waaraan een 
rechtssubject al dan niet moet voldoen 
om het politiek recht tot burgemeester 
benoemd te kunnen worden, te hebben, 
te verkrijgen of te kunnen uitoefenen, en 
dat het geschil om die reden bij ontsten
tenis van bijzondere wet tot de uitslui
tende bevoegdheid van de Rechterlijke 

Macht behoorde. De grief verwijt het ar
rest op die tweede reden waarop de ex
ceptie steunde, niet geantwoord te heb
ben. Zij mist feitelijke grondslag. 

In zijn aanvullende memorie zette ei
ser de leer van de « werkelijke inzet » 
uiteen en ingevolge die leer betwistte hij 
de bevoegdheid van de Raad van State. 
Nergens vindt men in die aanvullende 
memorie de tweede bovenvermelde over
weging, uitdrukkelijk en omstandig uit
eengezet, zoals eiser thans zegt. 

Elm van de vier paragrafen van de 
aanvullende memorie die de exceptie 
van onbevoegdheid motiveren - de eer
ste - beperkt er zich toe impliciet te 
zinspelen op de taalvereisten waaraan de 
titularissen van bepaalde politieke man
daten zouden moeten voldoen. Die eerste 
paragraaf luidt als volgt : « Het doel (van 
de annulatieberoepen) is een wet te be
sparen. Zoals hierna zal ontleed worden, 
heeft het Arbitragehof duidelijk gesteld 
dat, om de verkiesbaarheid en de uitoe
fening van bepaalde politieke mandaten 
aan taalvereisten te onderschikken, een 
wet noodzakelijk was. » Zoals hij is op
gesteld, beoogt die paragraaf veeleer de 
politieke bedoelingen van de verzoekers 
voor de Raad van State, - namelijk 
« een wet te besparen » - dan het wer
kelijk voorwerp van de annulatieberoe
pen, op het juridisch vlak beschouwd. 

De drie andere paragrafen maken 
geen gewag van de taalvereisten waar
aan de titularissen van sommige politie
ke mandaten zouden moeten voldoen. Ze 
betreffen aileen wat in het eerste onder
dee! beschouwd wordt als zijnde de eer
ste reden waarop de exceptie van onbe
voegdheid steunde. 

De tweede paragraaf preciseert het 
werkelijk voorwerp dat volgens de me
marie de annulatieberoepen zouden heb
ben; het stelt: « Van de Raad van State 
wordt gevraagd dat hij de voorwaarden 
zou bepalen voor het bestaan en voor de 
uitoefening van het recht om politieke 
mandaten te bekomen en uit te oefe
nen. » 

De derde paragraaf voert aan dat men 
aldus komt op het vlak van de politieke 
rechten, zodat de Rechterlijke Macht 
normaal bevoegd is. Hij luidt letterlijk 
als volgt: 

« Aldus komt men, op vlak van de poli
tieke rechten, op hetzelfde niveau te 
staan als dat van de burgerlijke rechten, 
waarop de Raad van State reeds gecen
sureerd werd. Te zeggen of iemand de 
voorwaarden vervult om op een burger-
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lijk recht aanspraak te hebben evenals 
te zeggen dat hij aanspraak heeft om 
een politiek mandaat uit te oefenen, be
hoort uitsluitend en normaal tot die ge
schillen welke uitsluitend onder de rech
ter van de Rechterlijke Macht ressorte
ren. >> 

De vierde en laatste paragraaf komt er 
op neer te beweren dat een andere stel
ling artikel 93 van de Grondwet zou 
schenden: 

<< Elke andere opinie, betoogt hij, zou 
artikel 93 van de Grondwet tegengaan. 
De Raad van State wordt niet bevoegd 
omdat geen andere rechter bevoegd zou 
zijn. Het algemeen karakter van de an
nulatiebevoegdheid van de Raad van 
State is uitsluitend te begrijpen binnen 
zijn rechtsmacht t.o.v. de overschrijding 
of de afwending van macht door hande
lingen van het bestuur. Het behoort niet 
tot zijn bevoegdheid uitspraak te doen 
over het bestaan, het bekomen of het uit
oefenen van politieke rechten, buiten die 
gevallen die hem door de wet uitdrukke
lijk toebedeeld werden. >> 

Uit die bewoordingen van de memorie 
kan men niet afleiden dat eiser een on
derscheid zou gemaakt hebben tussen de 
vraag of aanspraak maken op de uitoefe
ning van een politiek mandaat uitslui
tend en normaal behoort tot die geschil
len welke uitsluitend onder de rechter 
van de Rechterlijke Macht ressorteren, 
en de vraag of het werkelijk voorwerp 
van het geschil al dan niet betrekking 
had op de voorwaarden, wat de taalken
nis betreft, waaraan een rechtssubject 
zou moeten voldoen om het politiek 
recht tot burgemeester benoemd te kun
nen worden, te hebben, te verkrijgen of 
te kunnen uitoefenen. Men moet vast
stellen dat eiser de exceptie als een ge
heel heeft opgeworpen zonder een onder
scheid te maken tussen de twee evenver
melde vragen. 

Men kan evenmin aanvoeren dat de 
door de eiser, de Belgische Staat, opge
worpen declinatoire exceptie een duide
lijk onderscheid zou gemaakt hebben 
tussen het recht op de uitoefening van 
een politiek ambt, ten deze het ambt van 
burgemeester, hetgeen veronderstelt dat 
er vooraf een benoemingsakte en een 
eedaflegging is geweest, en het politiek 
recht van het rechtssubject om aan
spraak te kunnen maken op die benoe
ming, dat overigens het arrest op die ex
ceptie geantwoord zou hebben in zoverre 
ze aanvoerde dat de aanspraak op de uit
oefening van een politiek mandaat uit
sluitend en normaal behoort tot de ge-

schillen rJ.ie uitsluitend onder de Rechter
lijke Macht ressorteren, maar dat het 
verzuimd zou hebben op die exceptie te 
antwoorden in zoverre ze het politiek 
recht zou betreffen van iedere burger 
aanspraak te kunnen maken op de voor
dracht voor een ambt, wanneer geen en
kele wettelijke bepaling hem van dat 
recht uitsluit. 

Het arrest motiveert de beslissing dat 
de Raad van State bevoegd was door de 
redengeving die het Hof kent. Het ver
werpt de door eiser opgeworpen exceptie 
door de leer van het werkelijk beroep 
uiteen te zetten, de annulatieberoepen 
aan die leer te toetsen en te besluiten tot 
de ongegrondheid van die exceptie. Zo
doende antwoordt het op eisers memorie. 

Het onderdeel betoogt in de tweede 
plaats dat, in de mate dat het arrest be
slist dat eiser in zijn aanvullende memo
rie enkel en alleen aanvoerde dat aan
spraak maken om een politiek mandaat 
uit te oefenen, uitsluitend en normaal 
behoort tot die geschillen welke uitslui
tend onder de rechter van de Rechter
lijke Macht ressorteren, de Raad van 
State aan dit stuk een interpretatie geeft 
die onverenigbaar is met zijn inhoud, zin 
en draagwijdte, en derhalve de eraan 
toekomende bewijskracht miskent, nu ei
ser in dit stuk ook uitdrukkelijk en uit
voerig liet gelden dat het werkelijk voor
werp van het geschil betrekking had op 
de voorwaarden, onder meer wat de taal
kennis betreft, waaraan een rechtssub
ject zou moeten voldoen om het politiek 
recht tot burgemeester benoemd te kun
nen worden, te hebben, te verkrijgen of 
te kunnen uitoefenen, en dat een derge
lijk geschil, bij ontstentenis van bijzon
dere wet, « uitsluitend >> tot de bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht behoort. 

Ook die grief mist feitelijke grondslag. 
De interpretatie die het arrest geeft 

aan de memorie van eiser is geenszins 
met de bewoordingen ervan onverenig
baar : het arrest zegt niet dat eiser in 
zijn memorie enkel en aileen aanvoerde 
dat aanspraak maken om een politiek 
mandaat uit te oefenen, uitsluitend en 
normaal behoort tot die geschillen welke 
uitsluitend onder de rechter van de 
Rechterlijke Macht ressorteren. In de 
veronderstelling dat de memorie een dui
delijk onderscheid gemaakt zou hebben 
- quod non - tussen een recht op de 
uitoefening van een politiek ambt (ten 
deze het ambt van burgemeester) en het 
politiek recht van het rechtssubject om 
aanspraak te kunnen maken op die be
noeming, zou het arrest de bewijskracht 
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van de memorie niet miskennen door 
het enkele feit dat het stelt dat eiser er
van uitgaat « dat aanspraak maken op 
het uitoefenen van een politiek mandaat 
uitsluitend en normaal behoort tot de ge
schillen welke uitsluitend onder de rech
ter van de Rechterlijke Macht ressorte
ren. >> 

24. Ik meen dat ik het tweede en het 
vierde onderdeel te zamen dien te onder
zoeken. Beide zijn uit onnauwkeurigheid 
en dubbelzinnigheid van de motieven af
geleid. 

Het tweede onderdeel voert aan dat de 
overwegingen van het arrest niet toela
ten te bepalen of de Raad van State en
kel en aileen heeft onderzocht of aan
spraak maken op het uitoefenen van een 
politiek mandaat, uitsluitend en normaal 
behoort tot die geschillen welke uitslui
tend onder de rechter van de Rechter
lijke Macht ressorteren, doch ook heeft 
bepaald dat geschillen die betrekking 
hebben op de voorwaarden, wat de taal
kennis betreft, waaraan een rechtssub
ject zou moeten voldoen om het politiek 
recht tot burgemeester benoemd te kun
nen worden, te hebben, te verkrijgen of 
te k>mnen uitoefenen tot dP. bevoegdheid 
van de administratieve rechter behoren. 
Het leidt hieruit af dat de overwegingen 
van het arrest door dubbelzinnigheid, 
minstens onnauwkeurigheid zijn aange
t.ast. 

Het vierde onderdeel stelt dat niet kan 
worden bepaald welke draagwijdte toe
komt aan de overweging dat de Raad 
van State slechts onbevoegd is onder 
meer wanneer het aangevoerde annula
tiemiddel de schending is van de rechts
regel die de verplichting vestigt, die be
antwoordt aan een subjectief recht van 
de verzoeker en die de administratieve 
overheid weigert na te komen, zodat de 
overwegingen van het arrest op dit punt 
eveneens dubbelzinnig, minstens on
nauwkeurig zijn. 

Die onderdelen zijn niet ontvankelijk. 
Volgens de rechtspraak van uw Hof 
staat « onnauwkeurigheid >> van motie
ven op zichzelf niet gelijk met afwezig
heid van redenen, als geen gebrek aan 
antwoord op een betoog, dubbelzinnig
heid of tegenstrijdigheid wordt aange
voerd of niet gesteld wordt dat de be
weerde onnauwkeurigheid het Hof zou 
verhinderen de wettigheid van de beslis
sing na te gaan (71). De onderdelen voe
ren aileen dubbelzinnigheid aan. 

(71) Cass., 3 feb. 1984, A.R. nr. 3959 
(A.C., 1983-84, nr 303); zie Cass., 12 dec. 1980, 

Een beslissing is op dubbelzinnige re
denen gegrond wanneer deze voor ver
schillende interpretaties vatbaar is. Zo
danige beslissing is niet regelmatig met 
redenen omkleed, in de zin van artikel 
97 van de Grondwet, als zij naar een van 
die interpretaties naar recht zou verant
woord zijn en volgens de andere niet 
(72). Om de motivering wegens dubbel
zinnigheid als onregelmatig te kunnen 
beschouwen, zijn er dus twee voorwaar
den vereist. Eerst moeten de redenen 
van de beslissing op ten minste twee ma
nieren kunnen worden uitgelegd. Niet 
dubbelzinnig is dus het vonnis waarvan 
de overwegingen slechts voor een inter
pratie vatbaar zijn (73). Vervolgens is 
vereist dat de beslissing, naar ten minste 
een van die interpretaties, naar recht 
zou zijn verantwoord, en dit niet zou zijn 
volgens ten minste een van de andere in
terpretaties. Schending van artikel 97 
van de Grondwet kan niet worden afge
leid uit dubbelzinnigheid van de redenen 
wanneer de beslissing naar recht verant
woord is, zowel in de ene als in de ande
re mogelijke uitlegging (74) of wanneer 
de beslissing onwettig is volgens elke 
van clie beide mogelijke uitleggingen 
(75). 

A.R. nr. 2863 (ibid., 1980-81, nr. 432); 20 april 
1983, A.R. nr. 2668 (ibid., 1982-83, nr. 455); 6 
dec. 1984, A.R. nrs. 4502-4503 (ibid., 1984-85, 
nr. 221); 8 feb. 1985, A.R. nr. 4428 
(ibid., 1984-85, nr. 343), en 8 dec. 1986, A.R. 
nr. 5350 (A. C., 1986-87, nr. 210). 

(72) Cass., 8 mei 1978 (A.C., 1978, 1046); 22 
april 1983, A.R. nr. 3612 (A.C., 1982-83, nr. 462); 
2 feb. 1985, A.R. nr. 8221 (niet gepubliceerd); 19 
jan. 1984, A.R. nr. 6889 (A.C., 1983-84. nr. 264); 
20 maart 1984, A.R. nr. 8437 (A.C., 1983-84, 
nr. 414), en 5 feb. 1985, A.R. nr. 8742 (niet ge
publiceerd). 

Vergelijk met het arrest van 25 nov. 1981, 
waar gesteld is dat « een beslissing op dubbel
zinnige gronden berust wanneer, met name, 
deze vatbaar zijn voor ten minste twee ver
schillende interpretaties en de beslissing in 
een van die interpretaties naar recht verant
woord is terwijl ze dat in de andere niet is » : 
Cass., 25 nov. 1981, A.R. nr. 1962 (A.C., 1981-82, 
nr. 203). 

(73) Cass., 17 jan. 1985, A.R. nr. 7181, niet 
gepubliceerd, en 14 mei 1985, A.R. nr. 9416, 
niet gepubliceerd. 

(74) Cass., 6 sept. 1984, A.R. r::::. 4225 
(A.C., 1984-85, nr. 15). 

(75) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 8743 
(A.C., 1984-85, nr. 332). 
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Daaruit vloeien verschillende gevolgen 
voort voor de ontvankelijkheid van de 
middelen waarin dubbelzinnigheid van 
redenen wordt aangevoerd, en wel de 
volgende : - het middel ten betoge dat 
de motieven dubbelzinnig zijn, zonder 
aan te geven waarin die dubbelzinnig
heid bestaat, is vanzelfsprekend niet ont
vankelijk; - ook het middel dat dubbel
zinnigheid in de motieven aanvoert zon
der aan te geven welke de verschillende 
mogelijke uitleggingen van de bestreden 
beslissing kunnen zijn, is wegens vaag
heid evenmin ontvankelijk (76); - ook 
het middel dat niet aangeeft in welke 
uitlegging de beslissing wettig en in wel
ke uitlegging zij onwettig is, noch waar
in die onwettigheid bestaat, is niet ont
vankelijk (77); - het middel dat dubbel
zinnigheid in de motieven aanvoert, is 
evenmin ontvankelijk wanneer het stelt 
dat de beslissing onwettig is in de twee 
of drie uitleggingen die het aan de 
motivering geeft (78). 

Ten deze is het tweede onderdeel niet 
ontvankelijk omdat het niet bepaalt in 
welke interpretatie het arrest wettig en 
in welke lezing het onwettig zou zijn. 
Het vierde onderdeel is onontvankelijk 
omdat het zelfs niet de verschillende in
terpretaties preciseert die aan de gekriti
seerde considerans gegeven zouden kun
nen worden. 

25. Anders dan de drie onderdelen die 
ik pas heb behandeld, betreffen het der
de, vijfde en zesde onderdeel de grond 
zelf van het probleem van de verdeling 
van de bevoegdheid tussen de Rechter
lijke Macht en de afdeling administratie 
van de Raad van State. 

26. Het derde onderdeel bekritiseert 
het arrest in zoverre het oordeelt, ener
zijds, dat de Raad van State slechts dan 
onbevoegd is wanneer de bestreden indi
viduele handeling bestaat in de weige
ring van een administratieve overheid 

(76) Cass., 9 mei 1986, A.R. nr. 4994 
(A.C., 1985-86, nr. 554). 

(77) Cass., 8 feb. 1985, A.R. nr. 4428 
(A.C., 1984-85, nr. 343), en 8 dec. 1986, A.R. 
nr. 5350 (ibid., 1986-87, nr. 210). 

(78) Cass., 21 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1270); 
22 april 1983, A.R. nr. 3612 (ibid., 1982-83, 
nr. 462); 24 dec. 1983, A.R. nr. 3931 
(ibid., 1983-84, nr. 104); 2 feb. en 15 maart 1984, 
A.R. nrs. 3704 en 7005 (ibid., 1983-84, nrs. 300 
en 409); 24 jan. en 6 mei 1985, A.R. nrs. 7152 
en 4107 (ibid., 1984-85, nrs. 306 en 531). 

een ver1-lichting na te komen die beant
woordt aan een subjectief recht van de 
verzoeker, en wanneer bovendien het 
aangevoerde annulatiemiddel de scherr
ding is van de rechtsregel die deze ver
plichting invoert, wat niet het geval zou 
zijn wanneer een door de Koning gedane 
benoeming tot burgemeester zou worden 
aangevochten en, anderzijds, dat de be
noeming tot burgemeester door de Ko
ning een constitutieve administratieve 
handeling is die met een annulatiebe
roep bij de Raad van State, op grond van 
artikel 14 van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State, kan worden be
streden, tenzij ze, bij wijze van uitzonde
ring op dat artikel, door een wetsbepa
ling aan dat beroep onttrokken zou zijn 
en omdat een zodanige wetsbepaling 
voor de benoeming tot burgemeester niet 
bestaat. Het doet gelden dat, overeen
komstig de artikelen 4, 93 en 108 van de 
Grondwet, geschillen over politieke rech
ten tot de bevoegdheid van de rechtban
ken van de Rechterlijke Macht behoren, 
behoudens de bij de wet gestelde uitzon
deringen, en dat, overeenkomstig dezelf
de bepalingen van de Grondwet, alsmede 
de artikelen 7 en 14 van de wetten op 
de Raad van State, dit college niet 
noodzakelijk bevoegd is wanneer het be
roep tot nietigverklaring, naar zijn be
woordingen, tot vernietiging van een ad
ministratieve constitutieve beslissing 
strekt en geen vordering tot betaling is, 
vermits bij het onderzoek naar de be
voegdheid enkel op het werkelijk voor
werp van het beroep tot nietigverklaring 
behoeft te worden gelet. Volgens het on
derdeel schendt het arrest die grondwet
telijke en wettelijke bepalingen daar, om 
de bevoegdheid van de Raad van State 
te beoordelen, enkel op het werkelijk 
voorwerp van het beroep tot nietigver
klaring dient te worden gelet en derhal
ve niet wettelijk, in algemene bewoordin
gen, zoals ten deze, kan worden beslist 
dat de Raad van State steeds bevoegd is, 
tenzij de bestreden individuele handeling 
bestaat in de weigering van een adminis
tratieve overheid een verplichting na te 
komen die beantwoordt aan een sub
jectief recht van de verzoeker en wan
neer bovendien het aangevoerde annula
tiemiddel de schending is van de rechts
regel die deze verplichting invoert. Kort
om, het onderdeel verwijt aan het arrest 
bet werkelijke voorwerp van het geschil 
in abstracto en niet in concreto beoor
deeld te hebben. 

Het onderdeel mist feitelijke grand
slag. 
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Zoals ik het reeds zegde (79), is onder
zoeken wat het werkelijk voorwerp van 
een annulatieberoep is, niet dit beroep 
uitleggen om uit te maken of de ver
klaarde wil van de verzoeker met zijn 
werkelijke wil overeenstemt; het is bepa
len wat het voorwerp van het annulatie
beroep is, rekening houdend met de be
voegdheidsregels van de artikelen 92 en 
93 van de Grondwet. 

Het arrest grondt zijn beslissing dat 
de Raad van State bevoegd is niet alleen 
op de overwegingen waarvan gewag 
wordt gemaakt in dit onderdeel. Het is 
op basis van het geheel van de overwe
gingen, en die in het middel aangehaald 
zijn, dat het arrest het voorwerp van de 
annulatieberoepen kwalificeert in ver
band met de fundamentele bevoegd
heidsregels bij de Grondwet bepaald. Uit 
_het geheel van die overwegingen blijkt 
dat het arrest, om bepaaldelijk ten aan
zien van de annulatieberoepen waarte
gen eiser een exceptie van bevoegdheid 
heeft opgeworpen, de bevoegdheid van 
de Raad van State te toetsen, wel dege
l.ijk · nagaat wat het werkelijk voorwerp 
van de annulatieberoepen is en in het 
kader daarvan zich niet beperkt tot alge
meni' bewoordingen. 

27. Het vijfde en het zesde onderdeel 
dienen samen onderzocht te worden. 

Het vijfde onderdeel komt op tegen de 
overweging dat niemand het recht op 
een bepaald ambt van burgemeester 
rechtstreeks aan een wet of een verorde
ning ontleent en derhalve het annulatie
beroep geen subjectief recht ter sprake 
bracht. Het onderdeel voert aan dat door 
die consideransen het arrest de artikelen 
1 en 2 van de Gemeentewet schendt. 

Het stelt dat overeenkomstig die wets
bepalingen elk Belgisch natuurlijk per
soon hetzij als gemeenteraadslid door de 
vergadering van de gemeenteraadskie
zers rechtstreeks gekozen, hetzij als ge
meenteraadskiezer die voile vijfentwintig 
jaar oud is, met het overeenkomstig ad
vies van de bestendige deputatie van de 
provincieraad, door de Koning als burge
meester benoemd kan worden. Volgens 
het onderdeel ontleent elke Belg aan die 
wetsbepalingen het politiek recht om, 
volgens de gestelde wettelijke voorwaar
den, gebeurlijk voor de benoeming tot 
burgemeester in aanmerking te komen 
en de desbetreffende eed af te leggen, 
ongeacht het feit dat de benoeming tot 
burgemeester een individuele constitutie
ve handeling van een administratieve 

(79) Zie supra, nr 1B 

overheid, te weten de benoeming door de 
Koning, vergt. 

Het onderdeel leidt hieruit af dat het 
annulatieberoep tegen een benoeming 
tot burgemeester noodzakelijk betrek
king heeft op het subjectief recht om on
der bepaalde wettelijke voorwaarden tot 
burgemeester benoemd te kunnen wor
den, voornamelijk wanneer dat annula
tieberoep berust op de zogenaamde on
toereikende taalkennis van de benoem
de. 

Het zesde onderdeel voert aan dat de 
Raad van State zich niet bevoegd kon 
verklaren om van dit geschil kennis te 
nemen, om drie redenen : 

ten eerste, omdat, overeenkomstig de 
artikelen 4, 93 en 108 van de Grondwet, 
geschillen over politieke rechten tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken van de 
Rechterlijke Macht behoren, behoudens 
de bij de wet gestelde uitzonderingen, en 
geen wet aan de administratieve rechter 
de bevoegdheid heeft toegekend om ken
nis te nemen van een geschil met be
trekking tot de voorwaarden, wat betreft 
de taalkennis, waaraan een rechtssubject 
zou moeten voldoen om het politiek 
recht te bezitten om als burgemeester 
van een gemeente door de Koning te 
kunnen worden benoemd; 

ten tweede, omdat het werkelijke voor
werp van het geschil dat bij de Raad van 
State, in aanwezigheid van de betrokke
ne, aanhangig werd gemaakt, erin be
stand te bepalen of, afgezien van de in 
artikel 2 van de Gemeentewet van 30 
maart 1836 bepaalde voorwaarden, een 
Belgisch natuurlijk persoon aan voor
waarden wat betreft taalkennis moet be
antwoorden om het recht te hebben tot 
burgemeester te kunnen worden be
noemd, wat een politiek recht is, hoewel 
de verweerders de mogelijkheid hadden 
om dit geschil, overeenkomstig artikel 
107 van de Grondwet, hetzij recht
streeks, hetzij onrechtstreeks, aan rech
ters van de Rechterlijke Macht voor te 
leggen; 

ten derde, omdat de vernietiging, ge
stoeld op het vastgestelde gebrek aa~ 
taalkennis, van het koninklijk besluit 
van 4 februari 1983 waarbij Jose Hap
part tot burgemeester van de gemeente 
Voeren werd benoemd, alsmede van zijn 
eedaflegging op 30 december 1983, die 
gezag van gewijsde erga omnes heeft, er
toe leidt dat de betrokkene, die bij het 
geschil partij was, niet meer de gelegen
heid heeft om de betwisting nopens de 
draagwijdte van zijn politiek recht door 
de Koning tot burgemeester te kunnen 
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worden benoemd aan de rechters van de 
Rechterlijke Macht voor te leggen. 

Twee middelen van niet-ontvankelijk
heid werden door verweerder Broers op
geworpen: 

Het eerste middel betreft het vijfde en 
het zesde onderdeel, in zoverre in die on
derdelen schending van de artikelen 1 en 
2 van de Gemeentewet wordt aange
voerd. Het is hieruit afgeleid dat de pro
cedure voor de benoeming tot burge
meester alsook de voorwaarden voor een 
dergelijke benoeming niet geregeld wor
den door de artikelen 1 en 2 van de Ge
meentewet van 30 maart 1836, maar door 
artikel 9 van de wet van 30 december 
1887, waarbij sommige bepalingen aan 
artikel 2 van de Gemeentewet van 30 
maart 1836 zijn toegevoegd of gewijzigd, 
zoals gewijzigd bij artikel 1, 1°, van de 
wet van 27 mei 1975. 

Dit middel van niet-ontvankelijkheid 
kan niet slagen. Volgens de vaste recht
spraak van uw Hof verwijst een middel, 
dat als geschonden aanwijst een wetsbe
paling waarvan de tekst gewijzigd is 
door een latere wet, naar de bepaling zo
als zij gewijzigd is (80). 

Het tweede middel van niet-ontvanke
lijkheid door de verweerder Broers opge
worpen, betreft aileen het vijfde onder
dee!. Dit middel stelt dat het vijfde 
onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 
tegen een ten overvloede gegeven reden 
opkomt. Het arrest blijft naar recht ver
antwoord door de volgende overwegin
gen : « dat er niet eens sprake is van een 
subjectief recht; dat niemand het recht 
op een bepaald ambt van burgemeester 
rechtstreeks uit een wet of uit een veror
dening put; dat men de hoedanigheid 
van burgemeester van een bepaalde ge
meente pas verkrijgt door een constitu
tieve handeling van een administratieve 
overheid, te weten de benoeming door de 
Koning tot burgemeester; dat constitutie
ve handelingen van administratieve over
heden bij de Raad van State met een an
nulatieberoep bestreden kunnen worden 
op grand van artikel 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State, 
tenzij ze, bij wijze van uitzondering op 
dat artikel, door een wetsbepaling aan 
dat beroep onttrokken zijn; dat een zoda
nige wetsbepaling voor de benoeming tot 
burgemeester niet bestaat "· 

(80) Cass., 19 april 1955 (A.C., 1955, 689); 19 
sept. 1957 (ibid., 1958, 4), en 16 juni 1961 (Bull. 
en Pas., 1961, I, 1134). 

Dit middel van niet-ontvankelijkheid 
kan niet worden aangenomen, nu voor
melde overwegingen in het onderdeel 
worden aangevochten. 

Wat nu de onderdelen zelf betreft, die 
onderdelen kunnen niet worden aange
nomen. 

Zoals ik reeds gezegd heb, heeft uw 
Hof herhaalde!ijk beslist dat de bevoegd
heden tussen de Raad van State en de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Orde 
worden verdeeld naar de aard van de 
eis : de Raad van State is niet noodzake
lijk bevoegd wanneer het beroep, val
gens de bewoordingen ervan, strekt tot 
nietigverklaring van een administratieve 
beslissing en geen vordering tot betaling, 
of vordering tot vergoeding van de scha
de ten gevolge van een onrechtmatige 
handeling van de overheid bevat; bij het 
onderzoek van de bevoegdheid dient er 
gelet te worden op het werkelijke en 
rechtstreekse voorwerp van het beroep 
(81). 

Ik verwijs naar hetgeen ik al gezegd 
heb over de betekenis en de draagwijdte 
van het begrip « werkelijk voorwerp , 
van de eis in de materie die ons bezig
houdt (82). 

Ten deze stelt het arrest vast dat in 
het verzoek gevorderd wordt dat vernie
tigd worden het koninklijk besluit van 4 
februari 1983, waarbij Jose Happart tot 
burgemeester van de gemeente Voeren 
is benoemd, alsmede zijn eedaflegging 
op 30 december 1983, en dat de verzoe·· 
kers, wier beroep het ontvankelijk ver
klaart, aanvoeren dat de benoeming van 
Jose Happart heeft plaatsgehad met 
schending van de uit artikel 3bis van de 
Grondwet voortvloeiende regeling van 
het taalgebruik in het Nederlands taalge
bied door openbare mandatarissen en 
met schending van de Bestuurstaalwet. 
In de verzoekschriften werd geen herstel 
van een op onrechtmatige wijze ge
krenkt recht gevorderd, geval waarin de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Macht 
bevoegd zijn, zoals uw Hof in zijn arrest 
van 23 maart 1984 (83) eraan herinnerd 
heeft. 

In het licht van de algemene overwe
gingen die ik ontwikkeld heb alvorens de 
onderdelen te onderzoeken, blijkt dat het 

(81) Zie supra, nrs. 18-19. 

(82) Zie supra, nr. 21. 

(83) Cass., 23 maart 1984, A.R. nr. 3800 
(A.C, 1983-84, nr. 423), met de cone!. van proc.
gen. Krings. 
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arrest terecht oordeelt dat ten deze 
geenszins sprake is van een weigering 
van een bestuurlijke overheid om een 
verplichting na te komen die beant
woordt aan een subjectief recht van de 
verzoekers, en dat er evenmin sprake 
van is dat het aangevoerde annulatie
middel zich zou beroepen op schending 
van de rechtsregel welke die verplichting 
invoert; dat er niet eens sprake is van 
een subjectief recht; dat niemand het 
recht op benoeming tot een bepaald 
ambt van burgemeester rechtstreeks uit 
een wet of uit een vordering put. Hieruit 
leidt het arrest wettig af dat de annula
tieberoepen niet tot werkelijk voorwerp 
een betwisting over subjectieve rechten 
hadden, waarvan aileen de Rechterlijke 
Macht, krachtens artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet, kennis kan nemen en dat 
derhalve de Raad van State bevoegd was 
om over die annulatieberoepen uitspraak 
te doen. 

Zoals reeds gezegd, valt uit de enkele 
omstandigheid dat de. vernietiging van 
de aangevochten administratieve hande
ling repercussies zou hebben op sub
jectieve rechten of op hun uitoefening 
niet af te leiden dat de Raad van State 
onbevoegd zou zijn (84). Ten deze kan de 
onbevoegdheid van de Raad van State 
niet voortvloeien, hetzij uit de omstan
digheid dat de aangevochten handeling 
repercussies heeft of zou hebben op enig 
subjectief recht van Jose Happart, hetzij 
uit de omstandigheid dat hij, zoals eiser 
zegt, wegens het gezag van gewijsde er
ga omnes dat een vernietigend arrest 
van de Raad van State heeft, niet meer 
de gelegenheid zou hebben om de be
twisting nopens de draagwijdte van zijn 
politiek recht om door de Koning tot bur
gemeester te worden benoemd, voor te 
leggen aan de rechters van de Rechter
lijke Macht. 

II. De voorziening van Jose Happart: 

A. De ontvankelijkheid van de voorzie
ning: 

. 28: Hier ook rijst de vraag of die voor
ztenmg ontvankelijk is. 

Verweerders Broers en Van Uytven
Vandeperre hebben ieder een middel van 
nif!t-on_tvaf!kelijkheid opgeworpen, afge
~eid h1erwt dat het geschil onsplitsbaar 
IS e!l dat eiser zijn voorziening niet heeft 
gerwht tegen de gouverneur van Lim-

(84) Zie supra, nr. 19. 

burg, die partij was in de zaak voor de 
Raad van State en die niet binnen de ge
wone termijn in de zaak is betrokken. 

In zijn memorie herinnert verweerder 
Broers eraan dat, volgens artikel 1084 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer 
het geschil onsplitsbaar is, de eiser tot 
cassatie aile partijen die nog geen ver
weerder zijn of niet opgeroepen zijn, bin
nen de gewone termijnen in de zaak 
moet betrekken en dat artikel 31 van 
hetzelfde wetboek bepaalt dat een ge
schil onsplitsbaar is wanneer de geza
menlijke tenuitvoerlegging van de onder
scheiden beslissingen waartoe het aan
leiding geeft, materieel onmogelijk zou 
zijn. Ten deze, zo doet hij gelden, be
staat de mogelijkheid dat ten aanzien 
van de gouverneur van de provincie Lim
burg definitief zou vaststaan dat het 
voormelde benoemingsbesluit en de eed
aflegging vernietigd zijn ingevolge het 
bestreden arrest, terwijl ten aanzien van 
eiser zou komen vast te staan dat het be
noemingsbesluit en de eedaflegging niet 
vernietigd zijn ingevolge een na moge
lijke cassatie te veilen arrest waarbij de 
Raad van State zich onbevoegd zou ver
klaren om van het geschil kennis te ne
men; de gezamenlijke tenuitvoerlegging 
van die twee beslissingen zou materieel 
onmogelijk zijn. Verweerder Broers leidt 
hieruit af dat het voorliggend geschil on
splitsbaar is in de zin van artikel 31 van 
het Gerechtelijk Wetboek en dat, nu ei
ser niet voldaan heeft aan de vereisten 
van artikel 1084, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de voorziening over
eenkomstig artikel 1084, derde lid, niet 
ontvankelijk dient verklaard te worden. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid 
~an . Van Uytven-Vandeperre is bijna 
tdentlek. Het voert aan dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is op grond van 
artikel 1084 van het Gerechtelijk Wet
hoek, daar het gaat om een onsplitsbaar 
g~schil, en eiser zijn voorziening niet ge
ncht heeft tegen aile partijen die in het 
ge~~n!'( ~etrokken zijn en wier belang 
stnJdtg lS met dat van eiser, en evenmin 
deze partijen binnen de gewone termijn 
in de zaak heeft betrokken. 

Het middel door verweerder Broers 
voorgesteld is niet helemaal hetzelfde als 
dat van Van Uytven-Vandeperre, in die 
zin dat het eerste uitdrukkelijk afgeleid 
is uit schending van het tweede lid van 
artikel 1084 van het Gerechtelijk Wet
hoek, terwijl het tweede impliciet afge
leid is uit schending van de eerste twee 
!eden van voormeld artikel. 
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Die middelen van niet-ontvankelijk
heid kunnen niet worden aangenomen 
(85). 

Twee processuele elementen dienen 
eerst verduidelijkt te worden. 

Het eerste punt, waarop ik wens het 
Hof attent te maken, betreft de hoeda
nigheid waarin de gouverneur van Lim
burg voor de Raad van State opgetreden 
is. 

De gouverneur van Limburg werd 
slechts in twee van de vier gevoegde za
ken betrokken (te weten de zaken 
31.090/IV-10564 en 31.326/IV-10651). De 
eerste van die twee zaken betreft het 
verzoekschrift dat verweerster Van 
Uytven-Vandeperre heeft ingediend om 
de vernietiging te vorderen << van de eed, 
afgelegd door de heer Jose Happart als 
burgemeester van de gemeente Voeren 
in handen van de heer Vercruysse, ex
adjunct-arrondissementscommissaris van 
Voeren, op 30 december 1983 ». De twee
de zaak betreft het verzoekschrift dat 
verweerder Broers heeft ingediend om 
de vernietiging te vorderen van dezelfde 
eedaflegging van Jose Happart. De gou
verneur van Limburg - in welke hoeda
nigheid dan ook - werd dus niet betrok
ken in de twee zaken waarin vernieti
ging van het benoemingsbesluit zelf 
werd gevorderd. 

De twee verzoekschriften waarin ver
nietiging van de eedaflegging van Jose 
Happart als burgemeerster werd gevor
derd, waren aileen tegen de minister van 
Binnenlandse Zaken gericht. Deze tegen
partij wierp op dat « indien er ten deze 
enige administratieve rechtshandeling 

(85) De ingeroepen wetsbepalingen zijn de 
artt. 31 en 1084 van het Ger.W. 

Volgens art. 31 van dit wetboek is het ge
schil enkel onsplitsbaar in de zin, o.m., van 
art. 1084, wanneer de gezamenlijke tenuitvoer
legging van de onderscheiden beslissingen 
waartoe het aanleiding geeft, materieel onmo
gelijk zou zijn. 

Art. 1084 luidt als vo!gt : 
« Wanneer het geschil onsp!itsbaar is moet 

de voorziening gericht worden tegen aile bij de 
bestreden beslissing betrokken partijen wier 
belang strijdig is met dat van eiser. 

Deze moet bovendien de andere partijen, die 
nog geen verweerder zijn of nog niet opgeroe
pen zijn, binnen de gewone termijnen in de 
zaak betrekken. 

Bij niet-inachtneming van de in dit artikel 
gestelde regels wordt de voorziening niet toe
ge!aten. 

Het arrest kan worden tegengeworpen aan 
aile in de zaak betrokken partijen. » 

voorhanden (was), deze handeling (uit
ging) van de arrondissementscommissa
ris die als afgevaardigde van de gouver
neur de eedaflegging (had) afgenomen 
overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van 
de wet van 1 juli 1860 >>, en dat die be
roepen om die reden niet ontvankelijk 
waren, wat haar aanging. Volgens de 
rechtspraak van de Raad van State en 
zoals in het bestreden arrest wordt on
derstreept, moet het verzoekschrift dui
delijk de bestreden handeling aanwijzen, 
wat ter zake het geval was, en is het 
aanwijzen van de overheid, welke door 
verzoeker wordt beschouwd als verwe
rende partij, geen vermelding die op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven, 
zodat de verkeerde aanwijzing van de 
verwerende partij geen weerslag heeft 
op de geldigheid van de rechtsingang. 
Het is in die omstandigheden dat de gou
verneur van Limburg door het bevoegde 
lid van het auditoraat als tegenpartij 
werd aangeduid. In een brief van 9 au
gustus 1984 schreef het bevoegde lid van 
het auditoraat aan de gouverneur van 
Limburg het volgende : « Met op 4 janua
ri en 27 februari 1984 ingeleide ver
zoekschriften hebben onderscheidenlijk 
Maria Vandeperre en Hubert Broers, ge
meenteraadsleden te Voeren, een beroep 
tot nietigverklaring ingediend van de in
stallatie-eed die hun burgemeester Jose 
Happart op 30 december 1984 heeft afge
legd in handen van uw afgevaardigde 
Vercruysse, toentertijd adjunct-arrondis
sementscommissaris van Voeren. In deze 
zaken heb ik, in mijn hoedanigheid van 
met het onderzoek belaste auditeur, U 
als tegenpartij aangeduid. Dientengevol
ge zend ik U inliggend een afschrift van 
voormelde rekwesten met het verzoek 
binnen de 30 dagen uw memorie van 
antwoord in te dienen alsmede het admi
nistratief dossier. » 

In zijn motivering stelt het bestreden 
arrest vast dat de gouverneur van de 
provincie Limburg als verwerende partij 
werd aangewezen en oordeelt het dat de 
beroepen dan ook niet onontvankelijk 
zijn. 

Het verslag van het auditoraat rele
veert dienaangaande o.m. dat de gouver
neur daarbij een hem door de wet opge
dragen eigen taak vervult, die ruimer is 
dan de loutere vertegenwoordiging van 
het centraal bestuur, meer bepaald van 
de minister van Binnenlandse Zaken. 
Wat er ook van zij, uit de kwaliteiten 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
Raad van State geoordeeld heeft dat de 
gouverneur alleen in zijn hoedanigheid 
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van vertegenwoordiger van de Belgische 
Staat verwerende partij was. 

Inderdaad vermelden die kwaliteiten 
in die twee zaken als verwerende partij : 
<< de Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door: 

1" de minister van Binnenlandse Za
ken, ( ... ) 

2" de gouverneur van de provincie 
Limburg, ( ... ) » 

In de procedure voor de Raad van Sta
te was er derhalve in die twee zaken een 
enkele verwerende partij : de Belgische 
Staat, door twee administratieve overhe
den vertegenwoordigd : de minister van 
Binnenlandse Zaken en de gouverneur 
van Limburg. 

Het tweede punt betreft de beslissing 
van de Raad van State in verband met 
de eedaflegging van Jose Happart als 
burgemeester. Het arrest, na te hebben 
overwogen dat tot vernietiging van het 
benoemingsbesluit dient te worden beslo
ten, oordeelt « dat het beroep tegen de 
met de benoeming samenhangende eed
aflegging niet verder moet worden on
derzocht >>. Het besluit dientengevolge : 
« Vernietigd wordt het koninklijk besluit 
van 4 februari 1983 waarbij Jose Hap
part tot burgemeester van de gemeente 
Voeren wordt benoemd, alsmede zijn 
eedaflegging op 30 december 1983. » 

Er zijn volgens mij twee redenen om 
"de middelen van niet-ontvankelijkheid te 
verwerpen: de ene, primair, de tweede, 
subsidiair. 

De primaire reden steunt op het feit 
dat uit de kwaliteiten van het arrest 
blijkt dat het niet de gouverneur van de 
provincie Limburg, orgaan van de Staat, 
zelf was die als verwerende partij voor 
de Raad van State optrad, maar wel de 
Staat, door zijn orgaan, de gouverneur, 
vertegenwoordigd. 

In de rechtspleging voor de Raad van 
State wordt aanvaard dat de Staat als 
verweerder niet aileen door de ministers 
wordt vertegenwoordigd, maar ook door 
de gouverneur, wanneer deze optreedt in 
hoedanigheid van een overheid met een 
taak van algemeen belang belast en niet 
in hoedanigheid van een overheid met 
een taak van provinciaal belang belast 
(86). In de burgerlijke rechtspleging voor 
de rechtscolleges van de Rechterlijke 
Macht en o.m. voor het Hof van Cassa
tie, indien de Staat partij in een geding 
is naar aanleiding van het optreden van 

(86) Zie « Le Cortseil d'Etat "• in I es Novel
Jes, nr. 2068. 

een gouverneur, kan de dagvaarding of 
het rechtsmiddel aileen gericht worden 
tegen de Staat, vertegenwoordigd door 
de minister tot wiens bevoegdheid het 
onderwerp van het geschil behoort, te 
weten de minister van Binnenlandse Za
ken (87). De betekening moet worden ge
daan aan de Staat, op het kabinet van de 
minister die bevoegd is om er kennis 
van te nemen, te weten de minister van 
Binnenlandse Zaken (88). Het cassatiebe
roep had betekend moeten worden aan 
de zetel van het provinciebestuur aileen 
ingeval de gouverneur als orgaan van de 
provincie en niet van de Staat was opge
treden. 

Ten deze blijkt uit de stukken van de 
procedure dat Happart zijn cassatiebe
roep o.m. tegen de Staat, minister van 
Binnenlandse Zaken, heeft gericht en 
aan de Staat, minister van Binnenlandse 
Zaken, heeft betekend. 

De tweede reden om de middelen van 
niet-ontvankelijkheid te verwerpen, 
wordt subsidiair voorgesteld. 

Zou men zelfs aannemen dat, in strijd 
met de vermeldingen van de kwaliteiten 
van het arrest, het de gouverneur zelf en 
niet de Staat, door de gouverneur verte
genwoordigd, was die als verwerende 
partij voor de Raad van State optrad, 
dan zou niettemin het middel van niet
ontvankelijkheid verworpen moeten wor
den. 

In de veronderstelling dat het de gou
verneur van Limburg, orgaan van de 
Staat - en niet de Staat door de gouver
neur vertegenwoordigd - was die als 
verwerende partij in het geschil voor de 
Raad van State was opgetreden, is hij 
enkel in die hoedanigheid opgetreden 
voor wat de twee annulatieberoepen be
treft, die aileen gericht waren tegen de 
eedaflegging van Happart en niet tegen 
het benoemingsbesluit. Enerzijds, na de 
eventuele vernietiging ervan, zou het be
streden arrest, in zoverre de Raad van 
State het benoemingsbesluit vernietigt, 
niet blijven bestaan ten aanzien van de 
gouverneur, daar hij, op dit geschilpunt, 
geen partij was voor de Raad van State 
en derhalve in de procedure voor het 
Hof van Cassatie niet hoefde betrokken 
te worden. Anderzijds, na de eventuele 
vernietiging ervan, zou het bestreden ar
rest, in zoverre het de eedaflegging be
treft, evenmin blijven bestaan ten aan
zien van de gouverneur, daar de vernieti-

(87) Ger.W., art. 705. 

(88) Ger.W., artt. 42, 1 ", en 705. 
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ging van de eedaflegging slechts het 
gevolg van de vernietiging van het be
noemingsbesluit was. Indien na de ver
nietiging van het bestreden arrest de 
Raad van State zich onbevoegd had ver
klaard, zou niet aileen het benoemings
besluit maar ook de eedaflegging die het 
gevolg ervan was, blijven bestaan, zelfs 
ten aanzien van de gouverneur, te meer 
daar, ten deze, hij orgaan van de Staat, 
minister van Binnenlandse Zaken, is. 

Derhalve zou de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden beslis
singen waartoe het geschil aanleiding 
geeft, niet materieel onmogelijk zijn. 

Daarenboven kan men niet stellen dat, 
ten deze, het belang van de gouverneur 
van Limburg strijdig was met dat van ei
ser, zodat lid 1 van artikel 1084 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet van toepas
sing is. Men kan ook niet aanvoeren dat 
de gouverneur van Limburg in de zaak 
nog geen verweerder was of nog niet 
was opgeroepen, nu de Staat, minister 
van Binnenlandse Zaken, hem in de 
zaak had geroepen, zodat lid 2 van even
vermeld artikel evenmin toepasselijk 
was. 

B. De voorziening zelf : 

Twee middelen worden voorgesteld : 

1 o Het eerste middel: 

29. Het eerste middel zet uiteen dat de 
griffie van de Raad van State op 29 mei 
1986 eiser heeft verwittigd dat de voorzit
ter van de vierde kamer van de Raad 
van State de zaak waarin het arrest is 
gewezen, vastgesteld had op de openbare 
terechtzitting van 24 juni 1986, dat deze 
hoge magistraat de partijen verzocht in 
een bijkomende memorie hun standpunt 
te doen kennen omtrent een vraag die 
hij nauwkeurig aangaf, dat die bijko
mende memorie moest toegezonden wor
den uiterlijk op 16 juni 1986 en dat eiser 
verzocht werd, « om verder tijdverlies te 
vermijden ( ... ), die bijkomende memorie 
rechtstreeks aan de andere partijen in 
de zaak en aan het bevoegde lid van het 
auditoraat » mede te delen. Het middel 
verwijt het arrest de declinatoire excep
tie van onbevoegdheid, ingeroepen door 
de Belgische Staat in zijn aanvullende 
memorie van 16 juni 1986, te verwerpen, 
zonder vast te stellen dat aile partijen, 
en inzonderheid eiser, kennis konden ne
men van die memorie, noch dat zij over 
de nodige tijd konden beschikken om 
erop te antwoorden. 

Het middel houdt twee onderdelen in. 
Het eerste onderdeel voert een gebrek 

aan antwoord aan. Het stelt dat de 
raadsman van eiser, bij ter post aangete
kende brief van 5 juni 1986 aan de voor
zitter van de vierde kamer van de Raad 
van State, het volgende deed gelden: 
« Mijn klient heeft uw oproeping voor de 
zitting van 24 juni 1986 goed ontvangen. 
Wij zullen het nodige doen om onze me
marie v66r 16 juni op te sturen, doch wij 
protesteren tegen de aangeraden proce
duur. Inderdaad, en wij beschouwen niet 
aileen ons belang, maar tevens het recht 
van verdedigin.g der andere partijen. Im
mers volgens deze gebruikte proceduur 
kunnen de partijen niet antwoorden op 
de argumentatie voorgebracht door de 
verschillende partijen, vermits geen en
kele termijn daarvoor is voorgesteld (ar
tikel 14, wet 23.08.48) (lezen : besluit van 
de Regent). Bovendien, op welke rechts
tekst grondt U uw beslissing om de me
mories te doen meedelen rechtstreeks 
aan de partijen, zonder tussenkomst der 
griffie (artt. 5 en 14, wet 23.08.48) (lezen: 
besluit van de Regent). Wij beweren op 
basis van deze beweegredenen dat de 
rechten van de verdediging niet werden 
geeerbiedigd. Het zou ons dienvolgens 
verheugen zo een termijn van wederant
woord zou worden toegekend na het ver
lof en dat de pleitdatum nadien zou wor
den vastgesteld. » 

Het onderdeel verwijt aan het arrest 
dit verweermiddel niet te beantwoorden, 
dat is afgeleid hieruit dat de rechten van 
de verdediging van eiser geschonden wa
ren wanneer de procedure bepaald door 
artikel 14 van het besluit van de Regent 
van 23 augustus 1948 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling adminis
tratie van de Raad van State niet was 
nageleefd, en dat hij niet over de nodige 
tijd beschikte om te antwoorden op de 
bijkomende memories van de andere 
partijen. 

Het tweede onderdeel doet gelden, 
enerzijds, dat het recht van elke partij 
op een billijk proces vergt dat zij kennis 
kan nemen van alle middelen voorgelegd 
aan de rechtbank die haar zaak moet 
vonnissen en, anderzijds, dat volgens de 
procedure bepaald door het besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948 tot rege
ling van de rechtspleging voor de afde
ling administratie van de Raad van Sta
te, de voorzitter van de kamer waarvoor 
het geding aanhangig is, de griffier niet 
mag vrijstellen van de kennisgevingen 
waarin is voorzien door de artikelen 6, 7 
en 14 van voormeld besluit. Het leidt 
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hieruit af dat het arrest de rechten van 
de verdediging schendt door de declina
toire exceptie van onbevoegdheid, inge
roepen door de Belgische Staat in zijn 
aanvullende memorie van 16 juni 1986, 
te verwerpen, zonder vast te stellen dat 
eiser kennis ervan kon nemen, noch dat 
hij over de nodige tijd kon beschikken 
om zijn opmerkingen daaromtrent te 
doen gelden, en dat het ook voormelde 
bepalingen van het besluit van de Re
gent van 23 augustus 1948 schendt door 
niet vast te stellen dat eiser afstand zou 
hebben gedaan van de rechtsplegings
waarborgen waarover de voor de Raad 
van State gedingvoerende partijen be
schikken, namelijk de betekening door 
de griffie van de memories en verslagen 
ingediend door de partijen en door het 
auditoraat. 

Tegen dit middel hebben verweerders 
Broers en Van Uytven-Vandeperre een 
middel van niet-ontvankelijkheid opge
worpen, hieruit afgeleid dat het Hof de 
bevoegdheid niet heeft controle uit te oe
fenen op de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging in de rechtspleging 
voor de Raad van State, of op het nale
ven van de motiveringsverplichting door 
de Raad van State in verband met mid
delen die niet het bevoegdheidsgeschil 
tot voorwerp hebben. 

Die grand van niet-ontvankelijkheid, 
waarvan het onderzoek niet met het on
derzoek van het eerste middel samen
hangt, is gegrond. 

Gesteld nog dat zou kunnen worden 
aangenomen dat eisers brief van 5 juni 
1986 aan de voorzitter van de vierde ka
mer van de Raad van State kan worden 
beschouwd als een memorie, dan nog 
blijkt uit die brief niet dat eiser daarin 
de bevoegdheid van de Raad van State 
betwistte. Overigens geeft het middel 
niet aan hoe het Hof ertoe zou kunnen 
komen te beslissen dat de voor de Raad 
van State gebrachte betwisting tot de be
voegdheid zou behoren van de rechtscol
leges van de Rechterlijke Orde. 

2" Het tweede middel: 

30. Het tweede middel is in dezelfde 
bewoordingen gesteld als het door de 
Belgische Staat aangevoerde middel. 

Om de redenen die ik opgaf toen ik de 
voorziening van de Belgische Staat on
derzocht (89), dient dit middel verworpen 
te worden. 

31. Besluit: verwerping. 

(89) Zie supra, nrs. 22 tot en met 27. 

ARREST 

(A.R. nrs. 5590 en 5619) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 30 september 
1986 door de Raad van State, afde
ling administratie, gewezen; 

Overwegende dat de voorzie
ningen, ingeleid onder de nummers 
5590 en 5619 van de algemene rol, 
tegen hetzelfde arrest zijn gericht 
en derhalve dienen te worden 
gevoegd; 

I. Op de voorziening van de Belgi
sche Staat: 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door de ver
weerder Broers opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de minister van Binnenland
se Zaken, zonder voorafgaand overleg in 
de ministerraad, besloten heeft cassatie
beroep in te stellen, dat, overeenkomstig 
een vaststaand gebruik en algemeen 
staatsrechtelijk rechtsbeginsel, belang
rijke kwesties die rechtstreeks of zijde
lings verband houden met het regerings
beleid op onder meer het taalgebied of 
die de val van de regering kunnen ver
oorzaken, vooraf aan de ministerraad 
dienen te worden voorgelegd, en dat het 
instellen van een cassatieberoep tegen 
het bestreden arrest, waarbij het besluit 
tot benoeming van Jose Happart wordt 
vernietigd, een dergelijke kwestie is, 

en over het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening, door de ver
weersters Van Uytven en Lognoul opge
worpen en hieruit afgeleid dat, wanneer 
het gaat om een regeringskwestie, de 
voorziening door de gehele regering 
moet worden beslist, dat de zaak Hap
part een regeringskwestie is en dat eiser 
dientengevolge niet geldig wordt verte
genwoordigd door enkel de minister van 
Binnenlandse Zaken : 

Overwegende dat geen grondwet
telijke, wettelijke of reglementaire 
bepaling voorschrijft dat aan een 
cassatieberoep als het onderhavige 
een beraadslaging van de minister
raad zal voorafgaan of dat omtrent 
het cassatieberoep zal worden be
slist door de regering; 

Overwegende dat een algemeen 
staatsrechtelijk rechtsbeginsel als 
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datgene dat de verweerder Broers 
omschrijft en dat voor de geldigheid 
van regeringshandelingen een voor
afgaand overleg in de ministerraad 
zou vereisen, niet bestaat; 

Overwegende dat, zo er al enig ge
bruik bestaat om over zaken die een 
zeker belang vertonen, in de minis
terraad te beraadslagen en te beslui
ten, de ontstentenis van een derge
lijke beraadslaging de rechtsgeldig
heid van een in zodanige materie 
door een minister verrichte hande
ling op zichzelf niet aantast; 

Overwegende dat uit bet voor
gaande tevens volgt dat aan de gel
digheid van de voorziening niet kan 
afdoen de omstandigheid dat eiser 
enkel door de minister van Binnen
landse Zaken vertegenwoordigd is; 

Overwegende dat het onderwerp 
van bet geschil dat op de benoeming 
van een burgemeester betrekking 
heeft, tot de bevoegdheid van de mi
nister van Binnenlandse Zaken be
hoort, zodat deze de hoedanigheid 
had om namens de Belgische Staat 
cassatieberoep in te stellen tegen 
het arrest van de Raad van State 
dat bet koninklijk besluit van be
noeming van Jose Happart vernie
tigt; 

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

Over bet middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
de verweerster Lognoul opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat haar beroep 
bij de Raad van State in bet bestre
den arrest als niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang wordt verwor
pen: 

Overwegende dat bet arrest be
slist dat verweerster niet doet blij
ken van het vereiste persoonlijk en 
rechtstreeks belang in de zin van 
artikel 19 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State en dat 
haar beroep wordt verworpen; 

Dat daaruit volgt dat eiser geen 
belang heeft om tegen verweerster 
cassatieberoep in te stellen; 

Dat voorts niet blijkt dat eiser er 
enig belang bij heeft bet te wijzen 
arrest bindend te doen verklaren 
ten aanzien van verweerster; 

Dat de voorziening van eiser te
gen de verweerster Lognoul derhal
ve niet ontvankelijk is; 

Over bet middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, in zo
verre ze tegen de verweerder Gaens 
en ten aanzien van de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de 
eerste minister, is ingesteld, ambts
halve door bet openbaar ministerie 
opgeworpen en overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek aan de advocaten van de par
tijen ter kennis gebracht : 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de verweerder Gaens niet 
doet blijken van het vereiste per
soonlijk en rechtstreeks belang in 
de zin van artikel 19 van de gecoor
dineerde wetten op de Raad van 
State en dat zijn beroep wordt ver
worpen; 

Overwegende dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat bet in die 
zaak bestreden koninklijk besluit 
door de minister van Binnenlandse 
Zaken en van bet Openbaar Ambt 
werd medeondertekend en dat de 
eerste minister niet mede opgetre
den is, de eerste minister buiten de 
zaak stelt; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
eiser geen belang heeft om tegen de 
verweerder Gaens en ten aanzien 
van de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de eerste minister, 
cassatieberoep in te stellen; 

Dat voorts niet blijkt dat eiser er 
enig belang bij heeft het te wijzen 
arrest bindend te doen verklaren 
ten aanzien van die partijen; 

Dat de voorziening van eiser te
gen de verweerder Gaens en ten 
aanzien van de Belgische Staat, ver
tegenwoordigd door de eerste minis
ter, derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 4, 92, 93, 97, 107, 108 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, 14, 28 van de wet-
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ten op de Raad van State, gecoi:irdineerd 
bij koninklijk besluit van 12 januari 
1973, 1, 2 van de Gemeentewet van 30 
maart 1836, en 33 van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling ad
ministratie van de Raad van State, 

doordat de vierde kamer van de Raad 
van State, afdeling administratie, om de 
door eiser ingeroepen exceptie van onbe
voegdheid te verwerpen, in het arrest 
nr. 26.943 van 30 september 1986 over
weegt : « dat namens de verwerende par
tij de minister van Binnenlandse Zaken 
(eiser) in een aanvullende memorie stelt 
dat de werkelijke inzet van de betwis
ting "niet ressorteert onder de specifieke 
bevoegdheid van de Raad, doch wei on
der de algemene bevoegdheid van de 
Rechterlijke Macht"; dat de verwerende 
partij (eiser) ervan uitgaat "dat aan
spraak maken om een politiek mandaat 
uit te oefenen, uitsluitend en normaal 
behoort tot die geschillen welke uitslui
tend onder de rechter van de Rechter
lijke Macht ressorteren "; dat de verwe
rende partij aldus stelt dat de Raad van 
State niet bevoegd is omdat het een ge
schil betreft over een politiek recht, als 
bedoeld in artikel 93 van de Grondwet; 
dat de exceptie niet gegrond is; dat zo
wel het Hof van Cassatie als de Raad 
van State aannemen dat, overeenkom
stig wat genoemd wordt de leer van het 
werkelijke voorwerp, de Raad van State, 
op grond van de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet, slechts dan onbevoegd is 
wanneer de bestreden individuele hande
ling bestaat in de weigering van een ad
ministratieve overheid een verplichting 
na te komen die beantwoordt aan een 
subjectief recht van de verzoeker en 
wanneer bovendien het aangevoerde an
nulatiemiddel de schending is van de 
rechtsregel die deze verplichting vestigt; 
dat het huidige beroep, noch wat het pe
titum noch wat de causa petendi betreft, 
op enige manier onder die omschrijving 
valt; dat er niet eens sprake is van een 
subjectief recht; dat niemand het recht 
op een bepaald ambt van burgemeester 
rechtstreeks uit een wet of uit een veror
dening put; dat men de hoedanigheid 
van burgemeester van een bepaalde ge
meente pas verkrijgt door een indivi
duele constitutieve handeling van een 
administratieve overheid, te weten de be
noeming door de Koning tot burgemees
ter; dat constitutieve handelingen van 
administratieve overheden bij de Raad 
van State met een annulatieberoep be
streden kunnen worden op grond van ar
tikel 14 van de gecoi:irdineerde wetten op 

de Raad van State, tenzij ze, bij wijze 
van uitzondering op dat artikel, door een 
wetsbepaling aan dat beroep onttrokken 
zijn; dat een zodanige wetsbepaling voor 
de benoeming tot burgemeester niet be
staat », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
aanvullende memorie, om de bevoegd
heid van de administratieve rechter te 
bewisten, niet enkel liet gelden dat aan
spraak maken om een politiek mandaat 
uit te oefenen, uitsluitend en normaal 
behoort tot die geschillen welke uitslui
tend onder de rechter van de Rechter
lijke Macht ressorteren, maar ook uit
drukkelijk en omstandig inriep dat het 
werkelijk voorwerp van het geschil be
trekking had op de voorwaarden wat de 
taalkennis betreft, waaraan een rechts
subject al dan niet moet voldoen om het 
politiek recht tot burgemeester benoemd 
te kunnen worden, te hebben, te beko
men of te kunnen uitoefenen, en dat het 
geschil om die reden, bij ontstentenis 
van bijzondere wet, tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
behoorde (blz. 5 van de aanvullende me
marie van eiser); zodat de vierde kamer 
van de Raad van State, afdeling adminis
tratie, door enkel te onderzoeken of aan
spraak maken op de uitoefening van een 
politiek mandaat uitsluitend en normaal 
behoort tot die geschillen welke uitslui
tend onder de rechter van de Rechter
lijke Macht ressorteren, zonder te bepa
len of te onderzoeken, zoals uitdrukke
lijk en uitvoerig door eiser in zijn 
aanvullende memorie werd ingeroepen, 
of het werkelijk voorwerp van het ge
schil al dan niet betrekking had op de 
voorwaarden wat de taalkennis betreft, 
waaraan een rechtssubject zou moeten 
voldoen om het politiek recht tot burge
meester benoemd te kunnen worden, te 
hebben, te bekomen of te kunnen uitoe
fenen, en om die reden, bij ontstentenis 
van bijzondere wet, tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
behoorde, laatstgenoemd middel onbe
antwoord laat en derhalve zijn beslissing 
niet regelmatig motiveert (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 28 van 
de wetten op de Raad van State en 33 
van het besluit van de Regent van 23 au
gustus 1948); en zodat de vierde kamer 
van de Raad van State, afdeling adminis
tratie, in de mate dat werd beslist dat ei
ser in zijn aanvullende memorie enkel 
en aileen aanvoerde dat aanspraak rna
ken om een politiek mandaat uit te oefe
nen, uitsluitend en normaal behoort tot 
die geschillen welke uitsluitend onder de 
rechter van de Rechterlijke Macht res-
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sorteren, aan dit stuk een interpretatie 
geeft die onverenigbaar is met zijn in
houd, zin en draagwijdte, derhalve de er
aan toekomende bewijskracht miskent, 
vermits eiser in dit stuk ook uitdrukke
lijk en uitvoerig liet gelden dat het wer
kelijk voorwerp van het geschil betrek
king had op de voorwaarden, onder meer 
wat de taalkennis betreft, waaraan een 
rechtssubject zou moeten voldoen om het 
politiek recht tot burgemeester benoemd 
te kunnen worden, te hebben, te beko
men of te kunnen uitoefenen en dat een 
dergelijk geschil, bij ontstentenis van 
bijzondere wet, « uitsluitend » tot de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht be
hoort (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 of 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de overwegingen 
van het bestreden arrest niet toelaten te 
bepalen of de vierde kamer van de Raad 
van State, afdeling administratie, enkel 
en alleen heeft onderzocht of aanspraak 
maken om een politiek mandaat uit te 
oefenen, uitsluitend en normaal behoort 
tot die geschillen welke uitsluitend onder 
de rechter van de Rechterlijke Macht 
ressorteren, doch ook heeft bepaald dat 
geschillen die betrekking hebben op de 
voorwaarden, wat de taalkennis betreft, 
waaraan een rechtssubject zou moeten 
voldoen om het politiek recht tot burge
meester benoemd te kunnen worden, te 
hebben, te bekomen of te kunnen uitvoe
ren tot de bevoegdheid van de adminis
tratieve rechter behoren; zodat het ar
rest, waarvan de overwegingen door 
dubbelzinnigheid, minstens onnauwkeu
righeid zijn aangetast, niet regelmatig is 
gemotiveerd (schending van de artikelen 
97 van de Grondwet, 28 van de wetten op 
de Raad van State en 33 van het besluit 
van de Regent van 23 augustus 1948); 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 4, 93 en 108 van de Grondwet, 
geschillen over de politieke rechten tot 
de bevoegdheid van de rechtbanken van 
de Rechterlijke Macht behoren, behou
dens de bij de wet gestelde uitzonderin
gen; overeenkomstig de artikelen 4, 93 
en 108 van de Grondwet, 7 en 14 van de 
wetten op de Raad van State, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 12 ja
nuari 1973, de Raad van State niet nood
zakelijk bevoegd is, wanneer het beroep 
tot nietigverklaring, naar zijn bewoordin
gen, tot de vernietiging van een adminis
tratieve constitutieve beslissing strekt en 
geen vordering tot betaling is, vermits 
bij het onderzoek naar de bevoegdheid 
enkel op het werkelijk voorwerp van het 

beroep tot nietigverklaring dient te wor
den gelet; zodat de vierde kamer van de 
Raad van State, afdeling administratie, 
door, enerzijds, te beslissen dat de Raad 
van State slechts dan onbevoegd is wan
neer de bestreden individuele handeling 
bestaat in de weigering van een adminis
tratieve overheid een verplichting na te 
komen die beantwoordt aan een sub
jectief recht van de verzoeker en wan
neer bovendien het aangevoerde annula
tiemiddel de schending is van de rechts
regel die deze verplichting vestigt, wat 
niet het geval zou zijn wanneer een be
noeming door de Koning tot burgemees
ter zou worden aangevochten, en door 
anderzijds tot bevoegdheid te besluiten 
omdat de benoeming tot burgemeester 
door de Koning een constitutieve hande
ling is, die met een annulatieberoep bij 
de Raad van State, op grand van artikel 
14 van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, kan worden bestreden, 
tenzij ze, bij wijze van uitzondering op 
dat artikel, door een wetsbepaling aan 
dat beroep onttrokken zou zijn, en om
dat een zodanige wetsbepaling voor de 
benoeming tot burgemeester niet be
staat, de artikelen 4, 93, 108 van de 
Grondwet, 7 en 14 van de wetten op de 
Raad van State, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 12 januari 1973, mis
kent, vermits, om de bevoegdheid van de 
Raad van State te beoordelen, enkel op 
het werkelijk voorwerp van het beroep 
tot nietigverklaring dient te worden gelet 
en derhalve niet wettelijk, in algemene 
bewoordingen, kan worden beslist dat de 
Raad van State steeds bevoegd is, tenzij 
de bestreden individuele handeling be
staat in de weigering van een adminis
tratieve overheid een verplichting na te 
komen die beantwoordt aan een sub
jectief recht van de verzoeker en wan
neer bovendien het aangevoerde annula
tiemiddel de schending is van de rechts
regel die deze verplichting vestigt 
(schending van de artikelen 4, 93, 108 
van de Grondwet, 7 en 14 van de wetten 
op de Raad van State, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973); 

vierde onderdeel, niet kan worden be
paald welke draagwijdte toekomt aan de 
overweging dat de Raad van State 
slechts onbevoegd is, onder meer wan
neer het aangevoerde annulatiemiddel 
de schending is van de rechtsregel die 
de verplichting vestigt, die beantwoordt 
aan een subjectief recht van de verzoe
ker en die de administratieve overheid 
weigert na te komen; zodat het arrest, 
waarvan de overwegingen dubbelzinnig, 
minstens onnauwkeurig zijn, niet regel-
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matig is gemotiveerd (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 28 van de 
wetten op de Raad van State en 33 van 
het besluit van de Regent van 23 augus
tus 1948); 

vijfde onderdeel, overeenlwmstig de 
artikelen 1 en 2 van de Gemeentewet 
van 30 maart 1836, elk Belgisch natuur
lijk persoon hetzij als gemeenteraadslid 
door de vergadering van de gemeente
raadskiezers rechtstreeks gekozen, hetzij 
a!s gemeenteraadskiezer die voile vijfen
twintig jaar oud is, mits overeenkomstig 
advies van de bestendige deputatie van 
de provincieraad, door de Koning als 
burgemeester kan worden benoemd en 
uit die wetsbepalingen het politiek recht 
put om, volgens de gestelde wettelijke 
voorwaarden, gebeurlijk voor de benoe
ming tot burgemeester in aanmerking te 
komen, en de desbetreffende eed af te 
leggen, ongeacht het feit dat de benoe
ming tot burgemeester een individuele 
constitutieve handeling van een adminis
tratieve overheid, te weten de benoeming 
door de Koning, vergt; zodat de vierde 
kamer van de Raad van State, afdeling 
administratie, door de verwerping van de 
exceptie van bevoegdheid te stoelen op 
de overweging dat niemand het recht op 
een bepaald ambt van burgemeester 
rechtstreeks uit een wet of uit een veror
dening put en derhalve het annulatiebe
roep geen subjectief recht ter sprake 
bracht, de artikelen 1 en 2 van de Ge
meentewet van 30 maart 1836 schendt, 
waarin wordt bepaald onder welke voor
waarden een Belgisch natuurlijk persoon 
tot burgemeester kan worden benoemd 
en de desbetreffende eed kan afleggen, 
waaruit voor elk Belgisch natuurlijk per
soon het politiek en derhalve subjectief 
recht voortvloeit om, enkel op grond van 
die wettelijke bepaalde voorwaarden, 
voor een benoeming tot burgemeester in 
aanmerking te worden genomen, vermits 
het annulatieberoep tegen een benoe
ming tot burgemeester noodzakelijk be
trekking heeft op het subjectief recht om 
onder bepaalde wettelijke voorwaarden 
tot burgemeester benoemd te kunnen 
worden, voornamelijk wanneer dit annu
latieberoep stoelt op de zogenaamde on
toereikende taalkennis van de benoemde 
(schending van de artikelen 1 en 2 van 
de Gemeentewet van 30 maart 1836); 

zesde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 4, 93 en 108 van de Grondwet, 
geschillen over politieke rechten tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken van de 
Rechterlijke Macht behoren, behoudens 
de bij de wet gestelde uitzonderingen, en 

geen wet aan de administratieve rechter 
de bevoegdheid heeft toegekend om ken
nis te nemen van een geschil met be
trekking tot de voorwaarden, wat betreft 
de taalkennis, waaraan het rechtssubject 
zou moeten voldoen om het politiek 
recht te bezitten om als burgemeester 
van een gemeente door de Koning te 
kunnen worden benoemd; het werkelijke 
voorwerp van het geschil dat bij de vier
de kamer van de Raad van State, admi
nistratieve afdeling, in aanwezigheid van 
de betrokkene, aanhangig werd gemaakt, 
erin bestond te bepalen of, afgezien van 
de in artikel 2 van de Gemeentewet van 
30 maart 1836 bepaalde voorwaarden, 
een Belgisch natuurlijk persoon aan 
voorwaarden wat betreft taalkennis moet 
beantwoorden om het recht te hebben 
tot burgemeester te kunnen worden be
noemd, wat een politiek recht is, hoewel 
de verweerders de mogelijkheid hadden 
om dit geschil, overeenkomstig artikel 
107 van de Grondwet, hetzij recht
streeks, hetzij onrechtstreeks, aan rech
ters van de Rechterlijke Macht voor te 
leggen; zodat de vierde kame~ _van ~e 
Raad van State, afdeling adm1mstrat1e, 
zich niet wettelijk bevoegd kon verkla
ren om van dit geschil kennis te nemen, 
te meer daar de vernietiging, gestoeld op 
de vastgestelde ontstentenis van taalken
nis, van het koninklijk besluit van 4 fe
bruari 1983 waarbij Jose Happart tot 
burgemeester van de gemeente Voeren 
werd benoemd, alsmede van zijn eedaf
legging op 30 december 1983, die gezag 
van gewijsde erga omnes heeft, ertoe 
leidt dat de betrokkene, die bij het ge
schil partij was, niet meer de gelegen
heid heeft om de betwisting nopens de 
draagwijdte van zijn politiek recht tot 
burgemeester door de Koning te kunnen 
worden benoemd, aan de rechters van de 
Rechterlijke Macht voor te leggen 
(schending van de artikelen 4, 92, 93, 107, 
108 van de Grondwet, 7, 14 van de wet
ten op de Raad van State, 1 en 2 van de 
Gemeentewet van 30 maart 1836) : 

Overwegende dat eiser in zijn 
aanvullende memorie beweerde dat 
de voorafgaande vraag die door de 
Raad van State dient te worden be
antwoord, die is van zijn eigen be
voegdheid « ten opzichte van de wet
telijke inzet van de betwisting » en 
dat deze ressorteert onder de speci
fieke bevoegdheid van de rechtban
ken van de Rechterlijke Macht; dat 
hij vervolgens cassatiearresten be
sprak en eruit afleidde : « Aldus 
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werd de theorie van de werkelijke 
inzet gehuldigd »; dat eiser aanvoer
de : « Ret doel is een wet te bespa
ren. Zoals hierna zal ontleed wor
den, heeft het Arbitragehof duidelijk 
gesteld dat, om de verkiesbaarheid 
en de uitoefening van bepaalde poli
tieke mandaten aan taalvereisten te 
onderschikken, een wet noodzake
lijk was. - Van de Raad van State 
wordt gevraagd dat hij de voorwaar
den zou bepalen voor het bestaan en 
voor de uitoefening van het recht 
om politieke mandaten te bekomen 
en uit te oefenen. - Aldus komt 
men, op het vlak van de politieke 
rechten, op hetzelfde niveau te 
staan als dat van de burgerlijke 
rechten, waarop de Raad van State 
reeds gecensureerd werd. Te zeggen 
of iemand de voorwaarden vervult 
om op een burgerlijk recht aan
spraak te hebben, evenals te zeggen 
dat hij aanspraak heeft om een poli
tiek mandaat uit te oefenen, behoort 
uitsluitend en normaal tot die ge
schillen welke uitsluitend onder de 
rechter van de Rechterlijke Macht 
ressorteren. - Elke andere opinie 
zou artikel 93 van de Grondwet te
gengaan. De Raad van State wordt 
niet bevoegd omdat geen andere 
rechter bevoegd zou zijn. Het alge
meen karakter van de annulatiebe
voegdheid van de Raad van State is 
uitsluitend te begrijpen binnen zijn 
rechtsmacht ten overstaan van de 
overschrijding of de afwending van 
macht door handelingen van het be
stuur. Het behoort niet tot zijn be
voegdheid uitspraak te doen over 
het bestaan, het bekomen of het uit
oefenen van politieke rechten, bui
ten die gevallen die hem door de 
wet uitdrukkelijk toebedeeld wer
den »; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat de Raad van State be
voegd is, motiveert zoals in het mid
del is weergegeven; 

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

beslissing dat de Raad van State be
voegd is, grondt op het geheel van 
de in het middel aangehaalde over-

wegingen en niet alleen op de over
wegingen waarvan gewag wordt ge
maakt in het derde onderdeel; 

Dat uit het geheel van die overwe
gingen blijkt dat het arrest, om be
paaldelijk ten aanzien van de annu
latieberoepen waartegen eiser een 
exceptie van onbevoegdheid heeft 
opgeworpen, de bevoegdheid van de 
Raad van State te onderzoeken, wel 
degelijk nagaat wat het werkelijk 
onderwerp van de annulatieberoe
pen is en in het kader daarvan zich 
niet beperkt tot algemene bewoor
dingen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het vijfde en het zesde onder
deel betreft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het vijfde onderdeel, 
alsmede van het zesde onderdeel, in 
zoverre hierin schending van de ar
tikelen 1 en 2 van de Gemeentewet 
wordt aangevoerd, door de verweer
der Broers opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de procedure voor de 
benoeming tot burgemeester, alsook 
de voorwaarden voor een dergelijke 
benoeming, niet geregeld worden 
door de artikelen 1 en 2 van de Ge
meentewet van 30 maart 1836, maar 
door artikel 9 van de wet van 30 de
cember 1887, waarbij sommige bepa
lingen aan artikel 2 van de Gemeen
tewet van 30 maart 1836 zijn toege
voegd of gewijzigd, als gewijzigd bij 
artikel 1, 1°, van de wet van 27 mei 
1975: 

Overwegende dat een middel, dat 
als geschonden aanwijst een artikel 
van een wet waarvan de tekst gewij
zigd is door een latere wet, verwijst 
naar het artikel zoals het gewijzigd 
is; 

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

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid van het vijfde on
derdeel, door de verweerder Broers 
hieruit afgeleid dat het onderdeel te
gen een overtollig motief opkomt, 
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daar het arrest wettelijk verant
woord blijft door andere overwegin
gen: 

Overwegende dat verweerder als 
motief dat het arrest wettelijk zou 
verantwoorden, aanhaalt de conside
ransen « dat er niet eens sprake is 
van een subjectief recht; dat nie
mand het recht op een bepaald 
ambt van burgemeester rechtstreeks 
uit een wet of uit een verordening 
put; dat men de hoedanigheid van 
burgemeester van een bepaalde ge
meente pas verkrijgt door een indi
viduele constitutieve handeling van 
een administratieve overheid, te we
ten de benoeming door de Koning 
tot burgemeester; dat constitutieve 
handelingen van administratieve 
overheden bij de Raad van State 
met een annulatieberoep bestreden 
kunnen worden op grand van artikel 
14 van de gecoordineerde wetten op 
de Raad van State, tenzij ze, bij wij
ze van uitzondering op dat artikel, 
door een wetsbepaling aan dat be
roep onttrokken zijn; dat een zoda
nige wetsbepaling voor de benoe
ming tot burgemeester niet be
staat »; 

Dat die overwegingen echter in 
het onderdeel worden aangevochten; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijk niet kan worden aangenomen; 

Over de onderdelen zelf : 
Overwegende dat artikel 14 van 

de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State dit rechtscollege be
voegdheid geeft om, op het beroep 
van een belanghebbende tegen een 
handeling van een bestuurlijke over
heid, die handeling nietig te verkla
ren wegens overtreding van hetzij 
substantiele, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding van macht of afwen
ding van macht; 

Dat die bevoegdheid bepaald 
wordt door het werkelijk en recht
streeks onderwerp van het verzoek 
tot nietigverklaring; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat in de annulatieberoepen 
wordt gevorderd dat vernietigd 

wordt het koninklijk besluit van 4 
februari 1983, waarbij Jose Happart 
met ingang van 31 december 1983 
tot burgemeester van de gemeente 
Voeren is benoemd, alsmede zijn 
eedaflegging op 30 december 1983; 
dat het arrest voorts vaststelt dat de 
verzoekers wier beroep het ontvan
kelijk verklaart, aanvoeren dat de 
benoeming van Jose Happart heeft 
plaatsgehad met schending van de 
uit artikel 3bis van de Grondwet 
voortvloeiende regeling van het taal
gebruik in het Nederlandse taalge
bied door openbare mandatarissen 
en met schending van de Bestuurs
taalwet; 

Overwegende dat in de ver
zoekschriften geen herstel van een 
op onrechtmatige wijze gekrenkt 
recht werd gevorderd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : dat er te dezen geen sprake 
van is dat de bestreden individuele 
handeling bestaat in de weigering 
van een bestuurlijke overheid een 
verplichting na te komen die beant
woordt aan een subjectief recht van 
de verzoekers of dat het aangevoer
de annulatiemiddel wordt afgeleid 
uit schending van de rechtsregel 
welke die verplichting vestigt; dat er 
niet eens sprake is van een sub
jectief recht; dat niemand het recht 
op een bepaald ambt van burge
meester rechtstreeks uit een wet of 
een verordening put; 

Dat het arrest hieruit afleidt dat 
de annulatieberoepen niet tot wer
kelijk onderwerp hadden een be
tvvisting over subjectieve rechten 
waarvan aileen de Rechterlijke 
Macht, krachtens de artikelen 92 en 
93 van de Grondwet, kennis kan ne
men, en op grand daarvan de door 
eiser opgeworpen exceptie van onbe
voegdheid afwijst; 

Overwegende dat de Raad van 
State aldus naar recht beslist dat de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet 
geen toepassing vinden op de ge
schillen die uit voormelde beroepen 
voortvloeien; 

Overwegende dat op dit stuk ook 
geen enkele bijzondere wettelijke 
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bepaling voorziet in enig rechtsmid
del voor de Rechterlijke Macht dat 
kan leiden tot een resultaat dat ge
lijkwaardig is aan dat van een an
nulatieberoep voor de Raad van 
State; 

Overwegende dat daaraan niet af
doet de omstandigheid dat de nietig
verklaring van de aangevochten 
handeling repercussies heeft of kan 
hebben op enig recht, politiek of 
burgerlijk, van Jose Happart, of de 
omstandigheid dat hij, zoals eiser 
het uitdrukt, wegens het gezag van 
gewijsde erga omnes dat een vernie
tigend arrest van de Raad van State 
heeft, niet meer de gelegenheid zou 
hebben om de betwisting nopens de 
draagwijdte van zijn politiek recht 
om door de Koning tot burgemees
ter te worden benoemd, voor te leg
gen aan de rechters van de Rechter
lijke Macht; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het eerste, het tweede en het 
vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 33 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State en 609, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, bij 
het Hof aanhangig kunnen worden 
gemaakt alleen die arresten waarbij 
de afdeling administratie van de 
Raad van State beslist van de eis 
geen kennis te nemen, op grond dat 
die kennisneming binnen de be
voegdheid van de rechterlijke over
heden valt, alsmede de arresten 
waarbij de afdeling afwijzend be
schikt op een declinatoire exceptie 
steunend op de grond dat de eis tot 
de bevoegdheid van die overheden 
behoort; 

Overwegende dat het Hof, wan
neer het op grond van die wetsbepa
lingen zijn toezicht uitoefent, niet te 
beoordelen heeft of de Raad van 
State terecht of onterecht heeft ge
constateerd of geweigerd te consta
teren dat een bestuursoverheid een 
handeling heeft verricht of een ver
ordening heeft uitgevaardigd met 
machtsafwending of machtsover
schrijding of met overtreding van 

substm.tiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormen; dat de 
taak van het Hof er in wezen in be
staat na te gaan of de aan de Raad 
voorgelegde eis al dan niet behoort 
tot de bevoegdheid van de Rechter
lijke Macht; 

Overwegende dat de onderdelen, 
nu daarin niet wordt gesteld of aan
gegeven hoe de daarin aangevoerde 
grieven zouden moeten leiden tot de 
beslissing dat de Rechterlijke Macht 
bevoegd is, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk zijn; 

II. Op de voorziening van Jose 
Happart: 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
de verweerders Broers en Van 
Uytven opgeworpen en hieruit afge
leid dat het geschil onsplitsbaar is 
en dat eiser zijn voorziening niet 
heeft gericht tegen de gouverneur 
van Limburg, die partij was in de 
zaak voor de Raad van State, en die 
niet binnen de gewone termijn in de 
zaak voor het Hof is betrokken : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : 1 o dat de gouverneur van 
Limburg, in welke hoedanigheid 
ook, niet als verwerende partij be
trokken werd in de zaken nrs. 
31.105 en 31.091, waarin vernietiging 
van het benoemingsbesluit werd ge
vorderd; 2° dat de annulatieberoepen 
in de zaken nrs. 31.090 en 31.326, 
waarin vernietiging van de eedafleg
ging van Jose Happart als burge
meester werd gevorderd, gericht wa
ren tegen de Belgische Staat, verte
genwoordigd door de minister van 
Binnenlandse Zaken en door de gou
verneur van Limburg; 3° dat het ar
rest, na te hebben overwogen dat tot 
vernietiging van het benoemingsbe
sluit dient te worden besloten, oor
deelt « dat het beroep tegen de met 
de benoeming samenhangende eed
aflegging niet verder moet worden 
onderzocht »; 4° dat het arrest dien
tengevolge besluit : « Vernietigd 
wordt het koninklijk besluit van 4 
februari 1983 waarbij Jose Happart 
tot burgemeester van de gemeente 
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Voeren wordt benoemd, alsmede 
zijn eedaflegging op 30 december 
1983 »; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
eventuele vernietiging van het ar
rest niet zou meebrengen dat het 
ten aanzien van de gouverneur van 
Limburg zou blijven voortbestaan in 
zoverre de Raad van State het be
noemingsbesluit vernietigt; dat de 
gouverneur immers met betrekking 
tot het desbetreffende geschilpunt 
geen partij was voor de Raad van 
State; dat het arrest dan evenmin, 
in zoverre het de eedaflegging be
treft, zou blijven voortbestaan ten 
aanzien van de gouverneur, daar de 
vernietiging van de eedaflegging 
slechts het gevolg is van de vernieti
ging van het benoemingsbesluit; 

Dat, anderzijds, ingeval de Raad 
van State, na vernietiging van het 
arrest, zich onbevoegd zou verkla
ren, niet alleen het benoemingsbe
sluit, maar ook de eedaflegging die 
er het gevolg van is, znu blijven 
voortbestaan ten aanzien van de 
gouverneur; 

Dat het geschil derhalve niet on
splitsbaar is in de zin van artikel 31 
van het Gerechtelijk Wetboek, daar 
de gezamenlijke tenuitvoerlegging 
van de onderscheiden beslissingen 
waartoe het aanleiding kan geven, 
niet materieel onmogelijk zou zijn; 
dat bijgevolg ook artikel 1084 van 
het Gerechtelijk Wetboek geen toe
passing vindt; 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 28, eerste lid, van de wetten 
op de Raad van State, gecoi:irdineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973, 7 
en 14 van het besluit van de Regent van 
23 augustus 1948 tot regeling van de 
rechtspleging voor de afdeling adminis
tratie van de Raad van State, van het 
rechtsbeginsel betreffende de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 
en van de artikelen 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en bekrachtigd door de wet van 13 

mei 1955 (Belgisch Staatsblad 19 augus
tus 1955, err. 29 juni 1961) en 97 van de 
Grondwet, 

doorda.t, nadat de griffie van de Raad 
van State op 29 mei 1986 eiser had ver
wittigd dat de voorzitter van de vierde 
kamer van de Raad van State de zaak 
waarin het arrest is tussengekomen, 
vastgesteld had op de openbare terecht
zitting van 24 juni 1986, deze hoge ma
gistraat de partijen verzocht in een bij
komende memorie hun standpunt te 
doen kennen omtrent een vraag die hij 
nauwkeurig aangaf, deze bijkomende 
memorie moest toegezonden worden 
uiterlijk op 16 juni 1986 en hem had ver
zocht « om verder tijdverlies te vermij
den ( ... ), die bijkomende memorie recht
streeks aan de andere partijen in de 
zaak en aan het bevoegde lid van het au
ditoraat >> mede te delen, de vierde ka
mer van de Raad van State, afdeling ad
ministratie, de declinatoire exceptie van 
onbevoegdheid ingeroepen door de derde 
verweerder in zijn aanvullende memorie 
van 16 juni 1986 (blz. 3-5) verwerpt, zon
der vast te stellen dat aile partijen, en 
inzonderheid eiser, kennis konden 110-

men va.;' die memorie noch dat zij over 
de nodrge tijd konden beschikken om 
erop te antwoorden, 

terwijl, eerste onderdeel, per door de 
post aangetekende brief van 5 juni 1986 
(lezen : aan) de voorzitter van de vierde 
kamer van de Raad van State, de raads
man van eiser liet gelden: « Mijn klient 
heeft uw oproeping voor de zitting van 
24 juni 1986 goed ontvangen. Wij zullen 
het nodige doen om onze memorie v66r 
16 juni op te sturen, doch wij protesteren 
tegen de aangeraden proceduur. Inder
daad, en wij beschouwen niet aileen ons 
belang maar tevens het recht van verde
diging der andere partijen. Immers val
gens deze gebruikte proceduur kunnen 
de partijen niet antwoorden op de argu
mentatie voorgebracht door de verschil
lende partijen, vermits geen enkele ter
mijn daarvoor is voorgesteld (art. 14, wet 
23.08.48) (lezen : besluit van de Regent). 
Bovendien, op welke rechtstekst grondt 
U uw beslissing om de memories te doen 
meedelen rechtstreeks aan de partijen 
zonder tussenkomst der griffie ( artt. 5 en 
14, wet 23.08.48) (lezen : besluit van de 
Regent). Wij beweren op basis van deze 
beweegredenen dat de rechten van de 
verdediging niet werden en eerbiedigd 
zijn. Het zou ons diensvolgens verheu
gen zo een termijn van wederantwoord 
zou worden toegekend na het verlof en 
dat de pleitdatum nadien zou worden 
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vastgesteld »; geen enkele overweging 
van het arrest dit verdedigingsmiddel te
gemoet komt, middel afgeleid van het 
feit dat de rechten van de verdediging 
van eiser geschonden waren van zodra 
de procedure, gesteld door artikel 14 van 
het besluit van de Regent van 23 augus
tus 1948 tot regeling van de rechtsple
ging voor de afdeling administratie van 
de Raad van State, niet was geeerbie
digd en dat hij niet over de nodige tijd 
beschikte om te antwoorden op de bijko
mende memories van de andere partijen; 
zodat het arrest, door dit verdedigings
middel niet tegemoet te komen, zijn be
slissing niet regelmatig verantwoordt om 
de declinatoire exceptie van onbevoegd
heid ingeroepen door de derde verweer
der in zijn aanvullende memorie van 16 
juni 1986 (schending van de artikelen 28 
van de wetten op de Raad van State, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 12 
januari 1973, en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het recht van elke 
partij op een billijk proces vergt dat zij 
kennis zou kunnen nemen van aile mid
delen voorgelegd aan de rechtbank die 
haar zaak moet vonnissen; volgens de 
procedure gesteld door het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling ad
ministratie van de Raad van State, de 
voorzitter van de kamer waarvoor het 
geding aanhangig is, de griffier niet mag 
vrijstellen van de kennisgevingen voor
zien door de artikelen 6, 7 en 14 van ho
ger vermeld besluit; zodat het arrest, 
door de declinatoire exceptie van onbe
voegdheid ingeroepen door de derde ver
weerder, in zijn aanvullende memorie 
van 16 juni 1986 te verwerpen, zonder 
vast te stellen dat eiser ervan kennis 
kon nemen noch dat hij over de nodige 
tijd kon beschikken om zijn opmerkin
gen daaromtrent te doen gelden, de rech
ten van de verdediging van eiser schendt 
(schending van het rechtsbeginsel betref
fende de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging en van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en bekrachtigd door de 
wet van 13 mei 1955); daarenboven het 
arrest, door de declinatoire exceptie van 
onbevoegdheid ingeroepen door de derde 
verweerder in zijn aanvullende memorie 
van 16 juni te verwerpen, zonder vast te 
stellen dat eiser afstand zou hebben ge
daan van de rechtsplegingswaarborgen 
waarover de voor de Raad van State ge
ding-voerende pa:rtijen beschikken, hetzij 

de betebning door de griffie van de me
mories en verslagen neergelegd door de 
partijen en door het auditoraat, de arti
kelen 7 en 14 van het besluit van de Re
gent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling ad
ministratie van de Raad van State 
schendt: 

Overwegende dat het middel, nu 
daarin niet wordt vastgesteld of aan
gegeven hoe de aangevoerde grieven 
zouden moeten leiden tot de beslis
sing dat de Rechterlijke Macht be
voegd is, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, dat ge
steld is in dezelfde bewoordingeJl 
als het door de Belgische Staat in 
de zaak nr. 5990 aangevoerde mid
del: 

Overwegende dat het middel dient 
te worden verworpen om de redenen 
die gegeven zijn in antwoord op het 
middel van de Belgische Staat; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeleid onder de nrs. 5590 en 5619 
van de algemene rol; verwerpt de 
voorzieningen en de vorderingen tot 
bindendverklaring; veroordeelt de 
verweerders Broers en Van Uytven 
in de zaak nr. 5590 in de kosten van 
de memorie van wederantwoord van 
de Belgische Staat, en in de zaak 
nr. 5619 in de kosten van de tegen 
ieder van hen gerichte memorie van 
wederantwoord van Jose Happart; 
veroordeelt voor het overige iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

10 april 1987 - Verenigde kamers -
Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorziter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Simont, Nelissen Grade, Houtekier, 
Draps. 
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Nr. 478 

1' KAMER - 10 april 1987 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN -

GEMEENTE MIDDELKERKE - BELASTING OP 
TWEEDE VERBLIJF - TWEEDE VERBLIJF -
BEG RIP. 

Eenzelfde persoon kan, in de zin van art. 
2 van de verordening van 17 januari 
1965 van de gemeente Middelkerke, 
binnen de gemeente een hoofdverblijf 
en een tweede verblijf hebben. 

(CASTIEN T. GEMEENTE MIDDELKERKE) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1358 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den heslissing, op 13 fe!)ruari 1986 
door de bestendige deputl'ttie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen 
gewezen; 

Over het middel dat luidt : « schending 
van de fiscale verordening : De aanslag, 
alsook het besluit tot gegrondheid van de 
aanslag, schendt de wet en/of verorde
ning als volgt : a. verzoeker is eerst en 
vooral bewoner en eigenaar van zijn wa
ning dienstdoende als hoofdverblijf op de 
gemeente Middelkerke, afdeling Westen
de, Lusthuisjeslaan 8 (hij heeft bijgevolg 
geen nut noch behoefte aan een tweede 
verblijf op deze gemeente, vermits hij er 
zijn hoofdverblijf reeds heeft); b. daar 
waar de verordening niet eens bepaalt 
dat het principieel mogelijk is over een 
tweede verblijf te beschikken in een zelf
de gemeente alwaar het hoofdverblijf is 
gevestigd, schendt het besluit reeds de 
verordening en bepaling van de term 
"verblijf ", welke impliceert dat een zelf
de persoon in een ze!fde gemeente 
slechts een verblijf kan hebben (deze la
cune werd door de wetgever en/of ge
meenteraden gewijzigd vanaf de dienst
jaren '85); c. de aanslag en het besluit 
schenden verder de verordening, daar 
waar de mogelijkheid tot het beschikken 
van en door een eigenaar over een twee
de verblijf niet worden gekoppeld aan de 
effectieve bewoning. Een verblijf kan im
mers slechts een verblijf zijn als er ef-

fectieve bewoning bestaat, vermits de 
verordening zelf " verblijf" als onder 
meer een private woongelegenheid om
schrijft. Welnu, "private woongelegen
heid " impliceert een bewoning, desnoods 
sporadisch zelfs met tussenpozen, quod 
non; d. aangezien verder de belangen 
van verzoeker ernstig geschaad zijn door 
de schending van de verordening, ver
mits de aanslag een rechtstreeks econo
misch en financieel gevolg teweegbrengt, 
namelijk de betaling van een (onver
schuldigde) belasting. »: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 2 van de verordening van 17 
januari 1985 van de gemeente Mid
delkerke betreffende de directe be
lasting op de tweede verblijven, 
« onder tweede verblijf moet worden 
verstaan : elke private woongelegen
heid waarvan een persoon, die er 
kan wonen, voor deze woongelegen
heid niet ingeschreven is in de be
volkingsregisters ( ... ) »; 

W at de onderdelen a en b betref
fen: 

Overwegende dat eenzelfde per
soon binnen eenzelfde gemeente een 
hoofdverblijf en tevens een tweede 
verblijf in de zin van artikel 2 van 
de gemeenteverordening kan heb
ben; 

Wat het onderdeel c betreft: 
Overwegende dat de gemeentever

ordening handelt over elke gelegen
heid tot wonen, zonder dat vereist is 
dat van die gelegenheid gebruik 
wordt gemaakt door het goed « ef
fectief » te bewonen; 

Dat de onderdelen a, b en c falen 
naar recht; 

Overwegende dat onder letter d 
van het middel eiser bedenkingen 
maakt die zijn onbetwist belang 
zich in cassatie te voorzien aanstre
pen, maar geen cassatiemiddel in
houden; 

Dat het onderdeel d niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat uit de overgeleg
de processtukken niet blijkt dat een 
middel dat de openbare orde raakt, 
ambtshalve moet worden opgewor
pen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

10 april 1987 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Willems, Brugge. 

Nr. 479 

1' KAMER - 10 april 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - VORMEN - ONTVANKE
LIJKHEID - BETEKENING - GELDIGHEIDS
VOORW AARDEN - GEVOLG. 

2° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER - BETEKENING - GELDIG
HEIDSVOORWAARDEN. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER -
GELDIGHEIDSVOORW AARDEN. 

1°, 2° en 3° Niet ontvankelijk is de voor
ziening in cassatie waarvan geen 
rechtsgeldig exploot van betekening 
voorligt, onder meer wanneer het stuk 
inhoudende een beweerde betekening, 
niet ondertekend werd door een ge
rechtsdeurwaarder (1). 

(MARIEN T. GEMEENTE HOEILAART) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1359 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre-
den beslissing, op 13 februari 1986 

kel 53 vervat in artikel 3 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, 2 van de wet 
van 22 juni 1865 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, de voorziening op 
straffe van verval, binnen tien da
gen na de verklaring, bij deurwaar
dersexploot betekend moet worden 
aan de partij tegen wie ze is gericht; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 43 van het Gerechtelijk Wet
hoek, « op straffe van nietigheid het 
exploot van betekening door de op
tredende gerechtsdeurwaarder on
dertekend moet zijn »; 

Overwegende dat ter griffie van 
het Hof op 11 juni 1986 een stuk 
werd neergelegd met het hoofd : 
« Andre Vermote en Leo Bouwen, 
gerechtsdeurwaarders. Betekening 
van voorziening in verbreking. Ori
gineel »; dat op de kant een handte
kening voorkomt onder de woorden 
« Geviseerd en kopie ontvangen », 
maar dat geen andere handtekening 
op het stuk is aangebracht; dat die 
beweerde betekening nietig is; 

Overwegende dat geen rechtsgel
dig exploot van betekening van de 
voorziening voorligt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

10 april 1987 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Geinger. 

door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Brabant gewezen; Nr. 480 

Overwegende dat, naar luid van 
de artikelen 4 van de wet van 22 ja- 1' KAMER - 10 april 1987 
nuari 1849, als gewijzigd door arti-

(1) Vgl. Cass., 30 nov. 1981, A.R. nr. 6281 
( A.C., 1981-82, nr. 213). 

1° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - ONNAUWKEURIG MIDDEL - BE
GRIP 
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2° CASSATIEMIDDELEN BE LASTING-

ZAKEN - ONNAUWKEURIG MIDDEL - MID
DEL UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW. WE
GENS NIET BEANTWOORDEN VAN VERWEER. 

1° Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep is het middel dat een 
schending aanvoert van de artt. 1984 
tot 2010 en 1315 tot 1369 B. W. als het 
bij gebrek aan enige specificatie niet 
mogelijk is te onderscheiden waardoor 
elk van de bedoelde artikelen is ge
schonden (1). 

2° Het middel uit schending van art. 97 
Gw., wegens niet beantwoorden van 
een verweer, is niet ontvankelijk wan
neer het niet preciseert in welke akte 
of conclusie de eiser het bedoelde ver
weer heeft aangevoerd. 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1365 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het ee1·ste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 212 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest oordeelt dat « de 
lastgeving ook stilzwijgend kan geschie
den en dit ten deze het geval blijkt », 

terwijl artikel 212, laatste lid, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
duidelijk en uitdrukkelijk stelt dat last
hebbers in de voorliggende materie moe
ten doen blijken van de algemene lastge
ving krachtens welke zij optreden, en 
terwijl in het dossier nergens met zoveel 
woorden staat vermeld dat de N.V. Ac
countantskantoor Van Acker als zodanig 
ooit van een dergelijke algemene lastge
ving heeft laten blijken, of daaromtrent 
ooit gei:nterpelleerd is geworden door de 
administratie; zodat daaruit moet worden 
geconcludeerd dat het dossier door het 
arrest op een essentieel punt zuiver per 

(1) Cass., 14 okt. 1983, A.R. nr. 3676 
(A.C., 1983-84, nr. 87). 

veronderstelling en dus op onwettelijke 
wijze werd aangevuld : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de aangevoerde grief het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet be
voegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1984 tot 
2010 en 1315 tot 1369 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest stelt dat de stilzwij
gende lastgeving aan de N.V. Accoun
tantskantoor Van Acker blijkt uit het feit 
dat hetzelfde kantoor tijdens voorgaande 
jaren reeds zonder protest vanwege de 
eisers als volmachtdrager optrad, 

terwijl uit de voormelde artikelen 
voortvloeit dat derden slechts door aile 
middelen van het bestaan van het man
daat kunnen doen blijken telkenmale het 
hen niet mogelijk is geweest zich een 
schriftelijk bewijs van die lastgeving te 
verschaffen, en terwijl ter zake uit niets 
blijkt en door de administratie niet eens 
beweerd wordt dat een dergelijke onmo
gelijkheid zou hebben bestaan; zodat 
daaruit moet worden geconcludeerd dat 
het arrest de bewijslast die op de admi
nistratie als derde rust, onrechtmatig 
heeft opgeheven : 

Overwegende dat de eisers zonder 
enige specificatie de schending aan
voeren van de artikelen 1984 tot 
2010 en 1315 tot 1369 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat het middel het 
niet mogelijk maakt te onderschei
den waardoor elk van de bedoelde 
artikelen is geschonden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 278 en 282 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, 

doordat het arrest oordeelt dat de grief 
omtrent het ontbrekend mandaat laattij
dig werd ingeroepen en dus niet ontvan
kelijk is, 

terwijl die grief zeer zeker reeds ver
vat was in de brief van de N.V. Westin
form van 29 november 1982 en dus tijdig 
werd geformuleerd, en terwijl de hierbo
ven besproken schending van artikel 212 



Nr. 480 HOF VAN CASSATIE 1093 

van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, naar luid van artikel 278, hoe dan 
ook tot gevolg moest hebben dat kwes
tieuze grief ontvankelijk verklaard had 
dienen te worden; zodat daaruit moet 
worden geconcludeerd dat het arrest de 
grief omtrent het gebrek aan volmacht 
ten onrechte heeft afgewezen als laattij
dig of als niet betrekking hebbende op 
« een overtreding van de wet of een 
schending van de op straf van nietigheid 
voorgeschreven procedurevormen »; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de brief van 29 november 
1982, welke de C.V. Westinform aan 
de administratie richtte, geen be
twisting van de volmachten van de 
N.V. Accountantskantoor Van Acker 
inhoudt; dat de eisers geen schen
ding van de bewijskracht van de be
doelde akte aanvoeren; 

Dat het middel, in zoverre het op
komt tegen de onaantastbare inter
pretatie van de bedoelde brief door 
de feitenrechters, niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel steunt op een schending van 
artikel 212 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, uit het ant
woord op het eerste middel blijkt 
dat de eisers de beslissing dat de 
N.V. Accountantskantoor Van Acker 
van de algemene lastgeving die zij 
van de eisers had gekregen, heeft 
doen blijken, niet op dienende wijze 
hebben aangevochten; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 29 november 
1977 en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest oordeelt dat de ei
sers door de administratie terecht en op 
gepaste gronden werden uitgesloten van 
de toepassing van de wet van 29 novem
ber 1977, 

terwijl de eisers nochtans duidelijk 
hadden aangevoerd dat de door hen aan
gelegde boekhouding volledig en conform 
de wet was indien de afschrijving naar 
wens toegestaan ware geworden, en ter
wijl het arrest die opmerking eenvoudig 
onbeantwoord laat, althans een verkeer
de betekenis eraan geeft; zodat daaruit 
moet worden geconcludeerd dat het ar
rest ten onrechte een door de eisers aan-

gevoerd essentieel argument onbeant
woord laat, althans de wet van 29 
november 1977 verkeerd interpreteert: 

Overwegende dat het middel, met 
betrekking tot de schending van de 
wet van 29 november 1977, geen 
schending van enig wetsartikel aan
wijst; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel, wat 
de aangevoerde schending van arti
kel 97 van de Grondwet betreft, niet 
preciseert in welke akte of conclusie 
de eisers het bedoelde verweer had
den aangevoerd; 

Dat het middel in zoverre, bij ge
brek aan nauwkeurigheid, niet ont
vankelijk is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel dat initiele aangiften door de belas
tingsplichtigen herroepen mogen worden 
in geval van aantasting door dwaling in 
feite of in rechte of door bedrog, 

doordat het arrest zonder meer oor
deelt dat, waar de eisers stellen dat zij 
nooit akkoord zouden zijn gegaan indien 
zij op de hoogte waren geweest van de 
mogelijkheid voorzien bij artikel 2 van 
de wet van 29 november 1977, zulks geen 
dwaling in feite of in rechte uitmaakt, 

terwijl het toch voor geen betwisting 
vatbaar is dat de onwetendheid nopens 
de eventuele toepasselijkheid van een 
gunstige wetsbepaling op een welbepaal
de feitelijke situatie, te aanzien is als 
een « dwaling in feite of in rechte »; zo
dat daaruit moet worden geconcludeerd 
dat het arrest ten onrechte weigert toe
passing te maken van het ten deze be
doeld rechtsbeginsel, althans die weige
ring volstrekt onvoldoende motiveert : 

Overwegende dat het door de ei
sers aangewezen zogezegde alge
meen rechtsbeginsel niet bestaat en 
het middel geen geschonden wetsbe
paling aanwijst; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 
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10 april1987 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Claeys Bouuaert en De Clercq, 
Gent. 

Nr. 481 

1 • KAMER - 10 april 1987 

RECHTBANKEN - VERZOEKSCHRIFT TOT 
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECH
TER OVEREENKOMSTIG DE ARTT. 648, 652 TOT 
657 GER.W. - ARREST VAN HET HOF VAN CAS
SATIE WAARBIJ WORDT BEVOLEN DAT VAN 
HET VERZOEKSCHRIFT MEDEDELING WORDT 
GEDAAN AAN DE BETROKKEN RECHTERS -
ARREST TOT VASTSTELLING VAN DE TERMIJN 
WAARBINNEN DE RECHTERS HUN VERKLA
RING MOETEN AFLEGGEN. 

Alvorens uitspraak te doen over het ver
zoekschrift van de procureur-generaal 
bij het hoi van beroep, ingediend op 
grand dat rechters gedurende meer 
dan zes maanden verzuimd hebben de 
zaak te berechten die zij in beraad 
hadden genomen, beveelt het Hoi, als 
het dit geraden acht, dat van het ver
zoekschrift mededeling wordt gedaan 
aan de betrokken rechters, opdat die 
binnen een bepaalde termijn hun ver
klaring onderaan op de uitgifte van 
's Hois arrest stellen en ook dat van 
dit arrest mededeling wordt gedaan 
aan de procureur-generaal bij het hoi 
van beroep van wie het verzoekschrift 
uitgaat (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE VANDEBERGH 

T. HAUBOURDIJN, VAN HOREBEEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5749) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, dat op 9 maart 1987 

(1) Cass., 30 old. 1986 A.R. nr. 7771 
(A.C., 1986-87, nr. 135). 

door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel ter grif
fie van het Hof is ingediend en er
toe strekt de zaak, die onder het 
nr. 25.109 is ingeschreven op de al
gemene rol van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven, te onttrek
ken aan alleenrechtsprekend 
rechter; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift hierop is gegrond dat de 
voornoemde rechter gedurende 
meer dan zes maanden verzuimt de 
zaak te berechten die ze in beraad 
heeft genomen; 

Gelet op de artikelen 648, 652 tot 
en met 657 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat het Hof oordeelt 
dat er grond bestaat tot mededeling; 

Om die redenen, beveelt : 1" dat 
mededeling zal worden gedaan aan 
de voornoemde rechter, ten einde 
uiterlijk op 30 april 1987 haar ver
klaring onderaan op de uitgifte van 
dit arrest te stellen; 2" dat medede
ling zal worden gedaan aan de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Brussel; 3" dat op 8 mei 1987 
door afdelingsvoorzitter Janssens 
verslag zal worden uitgebracht; 
houdt de kosten aan. 

10 april 1987 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal. 

Nr. 482 

3' KAMER - 13 april 1987 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAGVERGOEDING - VERGOE
DING BEPAALD IN ART. 21, § 7, EERSTE LID, 2°, 
BEDRIJFSORGANISATIEWET - BEREKENING 
- LOPEND LOON - BEGRIP 
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2° LOON - BEGRIP - VERGOEDING BE
PAALD IN ARTIKEL 21, § 7, EERSTE LID, 2°, BE
DRIJFSORGANISATIEWET - BEREKENING -
LOPEND LOON. 

3° ANATOCISME - B.W., ART. 1154 - TOE

PASSINGSGEBIED. 

4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAGVERGOEDING - VERGOE
DING BEPAALD IN ART. 21, § 7, EERSTE LID, 1°, 
BEDRIJFSORGANISATIEWET - RECHT -
WERKNEMER DIE ZIJN MANDAAT TOT HET 
EINDE HEEFT UITGEOEFEND. 

1" en 2" Voor de berekening van de ont
slagvergoeding van de beschermde 
werknemer, bepaald in art. 21, § 7, eer
ste lid, 2", Bedrijfsorganisatiewet, om
vat het loon, benevens de voordelen 
die toegekend zijn wegens ter uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst ver
richte arbeid, ook alle andere krach
tens de overeenkomst verworven voor
delen (1). 

3" Art. 1154 B. W. is toepasselijk op ren
ten verschuldigd op de bijzondere ont
slagvergoeding waarop de beschermde 
werknemer recht heeft krachtens art. 
21, § 7, eerste lid, 2", Bedrijfsorganisa
tiewet (2). 

4" Geen recht op de vergoeding, bepaald 
in artikel 21, § 7, eerste lid, 1", Bedrijfs
organisatiewet, heeft de beschermde 
werknemer die, hoewel onrechtmatig 
ontslagen en niet herplaatst, niettemin 
zijn mandaat heeft kunnen uitoefenen 
totdat het verstreken was (3). 

(DE ROOVER T. DISCA N.V.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in, 
substantie gezegd: 

De beschermde werknemer die onre
gelmatig ontslagen is en door zijn werk
gever niet wordt herplaatst, heeft recht 
op een dubbele vergoeding, respectieve
lijk bepaald in het 1" en in het 2" van arti

2" het lopende loon overeenstemmende 
met de duur van twee tot vier jaar vol
gens het aantal dienstjaren. 

* .. 
Het eerste middel betreft de tweede 

vergoeding en komt op tegen de vaststel
ling van het in aanmerking te nemen 
loon voor de berekening ervan. 

Het arbeidshof weigert in het loon « de 
krachtens de overeenkomst verworven 
voordelen » op te nemen, omdat de thans 
geldende tekst, in tegenstelling tot de 
voorheen toepasselijke, daarvan geen 
melding meer maakt. 

De wet van 18 maart 1950 bepaalde in
derdaad dat de desbetreffende vergoe
ding werd berekend op het loon « met in
begrip van de krachtens het contract 
verworven voordelen >>. Deze bepaling 
kwam alsdan voor in artikel 21, § 6, van 
de Bedrijfsorganisatiewet. Zij werd ver
vangen door de wet van 16 januari 1967 
en vormt sedertdien § 7 van artikel 21. 
De woorden « met inbegrip van de 
krachtens het contract verworven voor
delen >> of een precisering met dezelfde 
strekking zijn door de wet van 16 janua
ri 1967 niet hernomen. 

De memorie van toelichting bij deze 
wet merkt op dat « de term " loon " moet 
worden begrepen in de zin van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers >> (4). 
Deze toelichting bevestigt de opmerking 
van de Nationale Arbeidsraad, die de re
gering bij het opstellen van het wetsont
werp heeft gei:nspireerd (5). In zijn ad
vies nr. 196 van 30 april 1964 stelt de 
Raad dat « de term " bezoldiging " moet 
worden begrepen in de zin van het ont
werp van wet op de bescherming van de 
beloning, dat thans in het parlement 
wordt besproken >> (6). 

In het kamerverslag leest men, naar 
aanleiding van de bespreking van een 
amendement dat zijn auteur introk om
dat de minister een gelijkwaardige tekst 
voorstelde : « Het normaal loon wil zeg
gen niet enkel het eigenlijke loon, maar 
eveneens de voordelen in geld of natura 
die opgenomen zijn in de overeenkomst 

kel 21, § 7, eerste lid, van de Bedrijfsor- 1------~---------
ganisatiewet : 

1" het loon voor de periode die nog te 
lopen blijft tot het verstrijken van het 
mandaat; 

(1) (2) en (3) Zie cone!. O.M. 

(4) Kamer, 1965-1966, Gedr. St., nr. 264/1, 
biz. 6. 

(5) Versiag van de secretaris over de activi
teit van de Raad, 1964-1965, biz. 149. 

(6) Kamer, 1965-1966, Gedr. St., nrs. 264/1, 
blz. 1, en 264/6, biz. 4. 
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(cfr. wet op de bescherming van het loon 
der werknemers en huidige wet houden
de organisatie van het bedrijfsleven : ar
tikel 21, § 6 : "een vergoeding gelijk aan 
het bedrag der bezoldiging van twee jaar 
met inbegrip van de krachtens het con
tract verworven voordelen ") » (7). 

Na lezing van deze verklaring kan 
men zich moeilijk van de indruk ontdoen 
dat de wetgever zelf niet goed weet welk 
begrip « loon » nu precies in aanmerking 
moet worden genomen. Inzonderheid 
schijnt de kamercommissie geen duide
lijk onderscheid voor ogen te staan tus
sen de definitie van de Wet Bescherming 
Loon en de omschrijving die de wet van 
18 maart 1950 geeft. De wetgever had er 
beter aan gedaan gevolg te geven aan de 
suggestie van de Nationale Arbeidsraad 
de begripsomschrijving in de tekst van 
de wet zelf in te voegen (8). 

Hoe betreurenswaardig de leemte in 
de tekst ook is, uit de wetsgeschiedenis 
komt tach duidelijk de bedoeling naar 
voor aan het begrip « loon » voor de toe
passing van de besproken bepaling niet 
zijn eigenlijke enge betekenis te geven 
van « tegenprestatie van arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
wordt verricht » (9), ook al is dat de bete
kenis die normaal moet worden aangeno
men, wanneer de wet daarvan niet af
wijkt. 

Vraag blijft dan echter nog welke van 
beide betekenissen waarnaar de wetge
ver heeft verwezen, in aanmerking moet 
worden genomen. 

Ik meen niet dat de omschrijving van 
artikel 2 van de Wet Bescherming Loon 
zonder meer in andere wetten kan wor
den toegepast, op de enkele grond dat 
tijdens de voorbereiding van de wet er
naar wordt verwezen. 

Meer redenen lijken er mij daarente
gen te zijn om alle krachtens de over
eenkomst verworven voordelen, ook die 
welke niet ter uitvoering van verrichte 
arbeid worden toegekend, in het loon op 
te nemen. 

In de eerste plaats heeft de wet van 18 
maart 1950 deze betekenis aan het be
grip loon gegeven en de wetgever heeft 
kennelijk niet de bedoeling gehad hier-

(7) Ibid., nr. 264/6, blz. 11. 

(8) Verslag van de secretaris, 1964-1965, blz. 
14B. 

(9) Zie o.m. Cass., 20 april 1977 (A.C., 1977, 
862) met cone!. O.M. in R. W., 1977-1978, 1871, 
en J.T.T., 197!, 180. 

aan te verzaken - en indirect dus de 
rechten van de beschermde werknemers 
op de vergoeding te beperken -, wan
neer hij in 1967 de geldende wetsbepa
ling heeft gewijzigd; integendeel, het ka
merverslag neemt die omschrijving uit
drukkelijk op en verklaart ze toepasse
lijk. 

Deze begripsbepaling is trouwens over
genomen uit de arbeidsovereenkomsten
wetgeving. Reeds in de oorspronkelijke 
Arbeidsovereenkomstenwet bedienden 
van 7 augustus 1922 kwam zij voor om te 
bepalen welk loon in aanmerking kwam 
voor de berekening van de opzeggings
vergoeding (art. 15), en thans is zij opge
nomen in het overeenkomstige artikel 
39, § 1, van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978 (10). Vormt zij een 
constante voor de berekening van de ge
wone opzeggingsvergoeding, dan is het 
begrijpelijk dat de wetgever dezelfde ba
sis heeft willen nemen voor de bereke
ning van de bijzondere ontslagvergoe
ding die voor de beschermde werkne
mers de gewone opzeggingsvergoeding 
vervangt. 

Bezwaar tegen de verruiming van het 
loon tot alle krachtens de overeenkomst 
verworven voordelen blijft ongetwijfeld 
dat hierdoor wordt afgeweken van de ei
genlijke betekenis van het begrip loon 
zonder ultdrukkelijke wetsbepaling. 

Het Hof is over dat bezwaar echter 
reeds heen gestapt in de arresten van 28 
april en 10 november 1986 (11). Alvorens 
artikel 101 van de Arbeidsovereenkom
stenwet werd aangevuld door de wet van 
17 juli 1985, bepaalde dit artikel dat de 
uitwinningsvergoeding werd berekend op 
het loon zonder meer. Niettemin oordeel
de het Hof dat dit loon « benevens de 
voordelen die toegekend zijn wegens ter 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, ook alle andere krach
tens de overeenkomst verworven voorde
len omvat ». Deze rechtspraak is verant
woord omdat tijdens de parlementaire 
voorbereiding van artikel 15 van de wet 
van 30 juli 1963, waarvan het thans gel
dende artikel 101 de herhaling is, de wet
gever uitdrukkelijk zijn bedoeling heeft 
te kennen gegeven hetzelfde begrip loon 
te hanteren voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding en van de uitwin-

(10) Zie hieromtrent de conclusie van het 
O.M. bij Cass., 3 april 1978, in R. W., 1977-78, 
2241, en J.T.T., 1978, 173. 

(11) A.R. nr. 5118 (A.C:, 1985-86, nr. 526) en 
A.R. nr. 5307 (A.C., 1986-87, nr. 152). 
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ningsvergoeding (12). Daarom wordt ove
rigens artikel 101 door de wet van 17 juli 
1985 aangevuld met een zelfde bepaling 
als die welke voorkomt in artikel 39, § 1 
(13). In deze arresten heeft het Hof dus 
dezelfde uitbreiding van het begrip loon 
zonder tekst aangenomen als die welke 
thans wordt voorgesteld, en dit voorstel 
is gegrond op dezelfde verantwoording : 
de bedoeling van de wetgever en het pa
rallellisme met de berekening van de op
zeggingsvergoeding. 

Het arbeidshof schendt derhalve arti
kel 21, § 7, eerste lid, 2", van de Bedrijfs
organisatiewet door de krachtens de ar
beidsovereenkomst verworven voordelen 
die niet toegekend zijn wegens verrichte 
arbeid, niet in aanmerking te nemen 
voor de berekening van de in die bepa
ling bedoelde ontslagvergoeding. 

Het eerste onderdeel is gegrond. 

.. 
* .. 

Het tweede middel is gericht tegen de 
verwerping van de gevraagde kapitalisa
tie van de rente op dezelfde bijzondere 
ontslagvergoeding als die waarvan spra
ke in het eerste middel. Het arbeidshof 
acht artikel 1154 van het Burgerlijk Wet
hoek niet toepasselijk omdat het « enkel 
slaat op kapitalen die contractueel inte
rest opbreugen, wat in casu niet het ge
val is >>. 

Tot staving van dit oordeel kan zeker 
niet de door verweerster vermelde recht
spraak van het Hof worden aangevoerd, 
volgens welke artikel 1154 niet toepasse
lijk is op de uit een misdrijf of een onei
genlijk misdrijf ontstane verbintenissen 
(14). 

Daarover gaat het bij onregelmatig 
ontslag van een beschermde werknemer 
niet. 

1135 van het Burgerlijk Wetboek, niet ai
leen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is 
bepaald, maar ook tot alle gevolgen die 
o.m. door de wet aan de verbintenis wor
den toegekend (15). 

De arbeidsovereenkomst van een be
schermde werknemer verbindt dus ook 
tot betaling van de wettelijke vergoeding 
bij onregelmatig ontslag. Derhalve vindt 
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
toepassing. 

Het middel is gegrond. 
.. 

Het derde middel komt op tegen de 
verwerping van eisers vordering tot beta
ling van de vergoeding bedoeld in artikel 
21, § 7, eerste lid, 1", van de Bedrijfsorga
nisatiewet, d.i. « het loon voor de periode 
die nog te lopen blijft tot het verstrijken 
van het mandaat >>. Het arbeidshof 
steunt die weigering op de considerans 
dat eiser << zijn loon heeft ontvangen ge
durende de hele duur van zijn man
daat >>. 

Ongetwijfeld kan loon en opzeggings
vergoeding voor een bepaalde periode 
niet samen worden genoten; dit heeft het 
Hof bij arrest van 3 december 1979 uit
drukkelijk beslist (16). Maar ik meen 
niet dat hierin de verantwoording van de 
aangevochten beslissing moet worden ge
zocht. 

Deze verantwoording ligt eerder in de 
bestaansreden van de vergoeding. Zoals 
het bestreden arrest aanstipt, is de be
sproken bepaling ingevoerd door het ko
ninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, met als enige toelichting dat zij tot 
doel heeft « elk onregelmatig ontslag te 
voorkomen dat zou kunnen leiden tot de 
ontmanteling van de syndicale afvaardi
ging » (17), waarmee dan wel niet de 
vakbondsafvaardiging maar de werkne
mersvertegenwoordiging in de onderne
mingsraad wordt bedoeld. Het arrest van 
7 november 1983 (18) merkt op dat de 
vergoeding « verschuldigd is aan iedere 
werknemersafgevaardigde die zijn man
daat niet kan uitoefenen omdat hij on-

Het recht op vergoeding is weliswaar 
niet contractueel door partijen bedongen, 
maar wordt door de wet verleend, m.n. 
artikel 21, § 7, eerste lid, 2", van de Be
drijfsorganisatiewet. Niettemin betreft 
het een verbintenis uit overeenkomst. 
Want, zoals het Hof reeds in menig ar
rest in herinnering heeft gebracht, ver- 1-----------------
binden overeenkomsten, volgens artikel 

(12) Senaat, 1962-1963, Gedr. St., nr. 185, biz. 
79. 

(13) Senaat, 1981-1982, Gedr. St., nr. 80/1, 
biz. 10. 

(14) Cass., 29 okt. 1956 (A.C., 1957, 128). 

(15) Cass., 22 mei 1974, twee arresten 
(A.C., 1974, 1057), 4 dec. 1974 (A.C., 1975, 402) 
en 29 mei 1978 (A.C., 1978, 1148). 

(16) A.C., 1979-80, nr. 212. 

(17) Belgisch Staatsblad, 31 oktober 1978, 
13.264. 

(18) A.C., 1983-84, nr. 132, met cone!. O.M., 
eveneens in R. W:, 1983-84, 1893. 
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rechtmatig ontslagen is en niet in de on
derneming is herplaatst », 

Zo de bestaansreden van de vergoe
ding ligt in de onmogelijkheid om het 
mandaat uit te oefenen, behoeft het toch 
geen betoog dat de beschermde werkne
mer geen aanspraak op de vergoeding 
heeft indien hij zijn mandaat onbeperkt 
en ongehinderd heeft kunnen uitoefenen. 

Nu bevestigt het arbeidshof de vast
stelling van de eerste rechter dat eiser 
de arbeidsovereenkomst tijdens de op
zeggingstermijn tot na het verstrijken 
van zijn mandaat heeft uitgevoerd. Deze 
vaststelling verantwoordt de aangevoch
ten beslissing naar recht. 

Volledigheidshalve moge worden opge
merkt dat eiser zijn stelling onterecht 
grondt op het forfaitair karakter van de 
vergoeding, daarbij verwijzend naar het 
reeds genoemde arrest van 7 november 
1983. Dit arrest stelt dat de vergoeding, 
bepaald in het 2° van artikel 21, § 7, eer
ste lid, forfaitair is, niet die bepaald in 
het 1°, waarover het hier gaat; deze laat
ste is immers gelijk aan het werkelijk 
verloren loon over de periode dat de 
werknemer zijn mandaat niet heeft kun
nen uitoefenen, en is dus helemaal niet 
forfaitair. 

Het middel kan niet slagen. 
.. 

* " 
Het vierde middel vecht de verwerping 

aan van de vordering tot betaling van 
een bijzondere schadevergoeding. 

De conclusie waarop niet is geant
woord, had echter geen betrekking op 
die vordering, zodat het middel feitelijke 
grondslag mist. 

Conclusie: gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 5563) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 21, § 7, eerste lid, 2°, van de 
wet van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 
oktober 1978, 3, 20, 3°, 39, § 1, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten, 2, lo tot 3°, van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 

doordat het arrest verweerster veroor
deelt om aan eiser een vergoeding van 
1.731.120 frank te betalen en het meer 
gevorderde verwerpt, op grond dat de 
eerste rechter voor deze vergoeding « het 
maandbasisloon van 36.065 frank heeft 
gekozen; dat volgens de bediende de eer
ste rechter ten onrechte uit het lopende 
loon de krachtens de arbeidsovereen
komst verworven voordelen heeft uitge
sloten en dat hij 46.002 frank vordert; 
dat ( ... ) de bediende, gelet op zijn ancien
niteit, · recht heeft op een vergoeding ge
lijk aan het lopende loon overeenstem
mende met vier jaar; dat de eerste 
rechter ( ... ) beslist heeft dat als lopend 
loon dient genomen het enkelvoudig 
maandloon, met uitsluiting van de voor
delen verworven krachtens de overeen
komst; dat volgens de wet van 18 maart 
1950 tot wijziging van de wet van 20 sep
tember 1948 de werkgever gehouden was 
" aan die arbeiders een vergoeding uit te 
betalen die gelijk is aan het bedrag der 
bezoldiging van twee jaar, met inbegrip 
van de krachtens het contract verworven 
voordelen "; dat sedert de wet van 16 ja
nuari 1967 de formulering van die ver
goeding echter als volgt luidt : " ... een 
vergoeding gelijk aan het lopend loon 
overeenstemmend met de duur van ... "; 
dat uit het verschillend woordgebruik 
(het arbeidshof) afleidt dat " het lopende 
loon " niet hetzelfde begrip is als datgene 
dat in de wet van 18 maart 1950 met een 
omstandige formulering werd omschre
ven, gelet op de precisering die voor
kwam in het toenmalig artikel 15 van de 
wet van 7 augustus 1922 en nog voor
komt in het huidig artikel 39, § 1, van de 
wet van 3 juli 1978 (" De opzeggingsver
goeding behelst niet aileen het lopend 
loon, maar ook de voordelen verworven 
krachtens de overeenkomst "); dat het 
hoger beroep van (eiser) op dit punt dan 
ook ongegrond is », 

terwijl, eerste onderdeel, het lopende 
loon, overeenstemmend met de duur van 
vier jaar, waarop de aan eiser toekomen
de forfaitaire vergoeding berekend moet 
worden, bestaat uit de vergoeding die ei
ser als werknemer van verweerster ont
vangt op grond van zijn arbeidsovereen
komst en van de gebruiken op het 
tijdstip dat hij ontslagen werd; het !open
de loon, grondslag van de berekening, 
derhalve eveneens de voordelen bevat 
die eiser krachtens zijn arbeidsovereen
komst als loon ontvangt, en eiser dien-
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tengevolge terecht vroeg dat in de hem 
toekomende vergoeding de hem door ver
weerster uitgekeerde bedragen wegens 
dubbel vakantiegeld, premie en einde
jaarspremie zouden worden begrepen; 
het arrest, door de aan eiser toekomende 
vergoeding te berekenen op het enkel
voudig loon, de aan eiser toekomende 
vergoeding niet volgens de wettelijke cri
teria bepaalt (schending van de artikelen 
21, § 7, eerste lid, 2°, van de wet van 20 
september 1948, 3, 20, 3°, 39, § 1, van de 
wet van 3 juli 1978, 2, 1° tot 3°, van de 
wet van 12 april 1965); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vergoeding, 

bepaald in artikel 21, § 7, eerste lid, 
2°, van de wet van 20 september 
1948, wordt berekend op het lopende 
loon; 

Dat deze bepaling haar oorsprong 
vindt in artikP-1 21, § 6, van de wet, 
ingevoegd door de wet van 18 maart 
1950; dat volgens dit artikel de ver
goeding werd berekend op het loon 
« met inbegrip van de krachtens het 
contract verworven voordelen »; dat 
deze toevoeging weliswaar niet werd 
overgenomen toen artikel 21 werd 
gewijzigd door de wet van 16 janua
ri 1967; dat uit de parlementaire 
voorbereiding van deze wet evenwel 
blijkt dat de wetgever het begrip 
« loon », als omschreven in de wet 
van 18 maart 1950, niet heeft willen 
beperken; dat, voor de toepassing 
van het thans geldende artikel 21, 
§ 7, eerste lid, 2°, van de wet van 20 
september 1948, het loon, benevens 
de voordelen die toegekend zijn we
gens ter uitvoering van de arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, der
halve ook alle andere krachtens de 
overeenkomst verworven voordelen 
omvat; 

Dat het arbeidshof laatstgenoem
de bepaling schendt door te beslis
sen dat de krachtens de overeen
komst verworven voordelen niet in 
aanmerking komen voor de bereke
ning van de in deze bepaling bedoel
de vergoeding; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 mei 
1913, 21, § 7, eerste lid, 2°, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij ko
ninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, en 51 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, 

doordat het arrest de door eiser ge
vraagde kapitalisatie van de rente ver
werpt, op grand dat eiser de kapitalisatie 
van de rente vordert op grand van arti
kel 1154 van het Burgerlijk Wetboek en 
zich hiervoor beroept op zijn aanmaning
bevel van 9 juli 1985; dat deze eis als on
gegrond wordt afgewezen, aangezien ar
tikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
enkel slaat op kapitalen die contractueel 
interesten opbrengen, wat ten deze niet 
het geval is, 

terwijl de bepaling van artikel 1154 
van het Burgerlijk Wetboek, volgens wel
ke vervallen interesten van kapitalen in
teresten opbrengen ten gevolge van een 
gerechtelijke aanmaning, mits deze aan
maning betrekking heeft op interesten 
die voor een geheel jaar verschuldigd 
zijn, niet enkel slaat op kapitalen die 
contractueel interest opbrengen, maar 
ook op kapitalen verschuldigd als vergoe
ding aan een beschermde werknemer en 
die, bij gerechtelijke beslissing, wette
lijke en gerechtelijke interesten opbren
gen; deze bepaling immers in geen be
perking tot contractuele interesten voor
ziet, zodat het arrest, door te stellen dat 
de mogelijkheid van kapitalisatie enkel 
voor contractueel bepaalde interesten 
toegelaten is, op een bij de wet niet voor
geschreven voorwaarde de door eiser 
wettelijk gestelde vraag afwijst: 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de artikelen 21, 
§ 7, eerste lid, 2°, van de wet van 20 
september 1948 en 51 van de wet 
van 5 december 1968 zijn geschon
den; dat het middel, zoals door ver
weerster wordt opgeworpen, niet 
ontvankelijk is in zoverre het een 
schending van die bepalingen aan
brengt; 

Overwegende, voor het overige, 
dat artikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek toepassing kan krijgen in
zake wettelijke interesten van een 
vergoeding die wordt toegekend we
gens de onregelmatigheid van de 
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beeindiging van de arbeidsovereen
komst, en mitsdien een verbintenis 
uit overeenkomst betreft; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 21, § 7, eerste lid, 1°, van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, 

doordat het arrest de door eiser gevor
derde vergoeding van 72.130 frank niet 
toekent, op grond dat met de woorden 
« het loon voor de periode die nog te lo
pen blijft tot het verstrijken van het 
mandaat >> bedoeld wordt << het verloren 
loon over de periode dat de beschermde 
werknemer zijn mandaat van lid van de 
ondernemingsraad nog had kunnen uit
oefenen indien hij niet ontslagen was, al
thans niet terug in dienst was geno
men »; dat dit dee! van de vergoeding 
werd ingevoerd bij het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, dat zich hier
voor beriep op het voorkomen van elk 
« onregelmatig ontslag dat zou kunnen 
leiden tot de ontmanteling van de syndi
cale a..""vaardiging »; dat het arbeidshof 
beslist dat dit dee! van de vergoeding (nl. 
72.130 frank) niet toegekend wordt aan
gezien de beschermde werknemer zijn 
loon heeft ontvangen gedurende de hele 
duur van zijn mandaat, 

terwijl de opzegging, die door verweer
ster aan eiser betekend werd bij aange
tekend schrijven van 24 maart 1983, een 
aanvang heeft genomen op 1 april 1983, 
zodat eiser gerechtigd was een vergoe
ding te ontvangen die gelijk was, onder 
meer, aan het loon voor de periode die 
nog te !open bleef tot het verstrijken van 
zijn mandaat, ten deze mei 1983; het feit 
dat gedurende deze opzeggingsperiode 
eiser loon ontvangen heeft, geen afbreuk 
doet aan zijn recht op vergoeding, dat 
van forfaitaire aard is en eveneens onaf
hankelijk van het uitbetaalde loon, zodat 
het arrest ten onrechte de vordering van 
eiser tot betaling van de vergoeding van 
72.130 frank verwerpt; 

Overwegende dat de vergoeding, 
bepaald in artikel 21, § 7, eerste lid, 
1°, van de wet van 20 september 
1948, verschuldigd is aan iedere 

werknemersafgevaardigde die zijn 
mandaat niet kan uitoefenen omdat 
hij onrechtmatig ontslagen is en 
niet in de onderneming is her
plaatst; 

Overwegende dat het arrest de 
vc;tstste.l!ing van het beroepen von
ms, bhJkens welke de arbeidsover
ee.J?-komst tijdens de opzeggingster
rr;IJn tot na het verstrijken van 
msers mandaat werd uitgevoerd, 
overneemt; dat deze niet aangevoch
t~n ve~:~tstelling, waaruit blijkt dat 
e1ser ZIJn mandaat heeft kunnen uit
oefenen totdat het verstreken was 
volstaat om de beslissing naar recht 
te verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit de 
berekening van de vergoeding, toe
gekend op grond van artikel 21, § 7, 
eerste lid, 2°, van de wet van 20 sep
tember 1948, de voordelen sluit die 
deel uitmaken van het loon van ei
ser, en in zoverre het eisers vorde
ring tot kapitalisatie van interesten 
op die vergoeding afwij st; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten; houdt de overige kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

13 april 1987 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaext, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Van Ommeslaghe. 
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Nr. 483 

3' KAMER - 13 april 1987 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN- HULP VAN DERDE- VERBLIJF IN EEN 
VERPLEEGINRICHTING OF BEJAARDENOORD 
- DAGEN TIJDENS HET VERBLIJF THUIS 
DOORGEBRACHT. 

De dagen die de minder-valide thuis 
doorbrengt in de loop van een verblijf 
in een verpleeginrichting of bejaarden
oord komen in aanmerk.ing voor de 
vaststelling van het recht op tegemoet
koming voor hulp van dez·de, met na
me voor de berekening van het aantal 
dagen bedoeld in art. 43bis, § 4, eerste 
lid, KB. 17 nov. 1969; voor deze dagen 
wordt de tegemoetkoming evenwel 
niet uitbetaald, oak als de minder-vali
de er recht op heeft met toepassing 
van art. 43bis, §§ 1 en 4, eerste lid. 
(Art. 56, tweede lid, K.B. 17 nov. 1969.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE VOOR
ZORG T. VERLINDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5581) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1985 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 43bi, § 4, en 56 van het koninklijk 
besluit van 17 november 1969 houdende 
algemeen reglement betreffende het toe
kennen van tegemoetkomingen aan de 
minder-validen, gewijzigd wat artikel 
43bis, § 4, betreft door het koninklijk be
sluit van 10 juli 1973, en wat artikel 56 
betreft door het koninklijk besluit van 10 
juli 1973, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder tijdens de perio
de van 1 juli 1982 tot 30 juni 1983 verble
ven heeft, eerst in het Psychiatrisch Cen
trum Sint-Kamillus te Bierbeek en daar
na in het bezigheidstehuis voor niet-wer
kende mentaal gehandicapte volwasse
nen Ons Tehuis-Brabant te Kampenhout, 
aan verweerder het recht toekent op te
gemoetkoming voor hulp van derde voor 
de 79 dagen die hij tijdens die periode 

thuis heeft doorgebracht, zulks op grand 
dat alle dagen die verweerder tijdens die 
periode thuis heeft doorgebracht, in aan
merking komen om de door artikel 43bis, 
§ 4, bepaalde duur van vijfenzeventig da
gen te bereiken, welke ook de aard is 
van de inrichting waarin de minder-vali
de vertoeft, 

terwijl artikel 43bis, § 4, het recht op 
tegemoetkoming voor hulp van derde we
gens vijfenzeventig dagen thuisverblijf 
toekent aan de minder-valide die ver
blijft in een inrichting belast met het 
verlenen van hulp of toezicht aan min
der-validen en enkel het bezigheidste
huis Ons Tehuis-Brabant een zodanige 
inrichting is en een psychiatrisch cen
trum niet een zodanige inrichting is, zo
dat de 40 thuis doorgebrachte dagen tij
dens het verblijf van de minder-valide in 
een psychiatrisch centrum niet in aan
merking mogen komen om de duur van 
vijfenzeventig thuis doorgebrachte dagen 
te bereiken, maar integendeel, op grond 
van artikel 56, geen recht verlenen op de 
tegemoetkoming voor hulp van derde : 

Overwegende dat niet wordt be
twist dat Frans Verlinden recht had 
op een persoonlijke tegemoetkoming 
als bedoeld in artikel 43bis, § 1, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 17 november 1969 houdende al
gemeen reglement betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen 
aan de minder-validen, ingevoegd 
bij koninklijk besluit van 10 juli 
1973 en vervangen bij koninklijk be
sluit van 11 februari 1976, en dat 
hem op grond daarvan een tege
moetkoming voor hulp van derde· 
kon worden toegekend; 

Overv.,egende dat de voormelde 
bepaling onder § 1, tweede lid, toe
kenning van de tegemoetkoming 
voor hulp van derde weigert wan
neer de minder-valide in een inrich
ting verblijft, belast met het verle
nen van hulp of toezicht aan min
der-validen, maar dat hetzelfde arti
kel, onder § 4, de rechthebbende op 
de persoonlijke tegemoetkoming, in 
afwijking van § 1, niettemin het 
recht op de tegemoetkoming voor 
hulp van derde toekent voor de pe
rioden tijdens welke hij niet in een 
dergelijke imichting vertoeft, voor 
zoverre die perioden een totale duur 
van vijfenzeventig dagen tijdens een 
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referentieperiode gaande van 1 juli 
tot 30 juni van het volgend jaar be
reiken; 

Overwegende dat artikel 56, twee
de lid, van het koninklijk besluit 
van 17 november 1969 bepaalt : « De 
tegemoetkoming voor hulp van der
de wordt niet uitbetaald gedurende 
de perioden tijdens dewelke de 
rechthebbende in een verplegingsin
stelling of in een rusthuis voor be
jaarden verblijft >>; 

Overwegende dat de dagen die de 
minder-valide thuis doorbrengt in de 
loop van een verblijf in een inrich
ting als bedoeld in artikel 56, twee
de lid, in aanmerking komen voor 
de vaststelling van het recht op te
gemoetkoming voor hulp van derde, 
met name voor de berekening van 
het aantal dagen bedoeld in artikel 
43bis, § 4, eerste lid; dat de tege
moetkoming krachtens artikel 56, 
tweede lid, voor deze dagen echter 
niet wordt uitbetaald, ook als de 
minder-valide er recht op heeft met 
toepassing van artikel 43bis, §§ 1 en 
4, eerste lid; 

Dat het arbeidshof derhalve de 
voormelde bepalingen schendt in zo
verre het beslist dat verweerster 
aanspraak heeft op de tegemoetko
ming voor hulp van derde voor de 
79 dagen die Frans Verlinden tij
dens de referentieperiode thuis 
heeft doorgebracht; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Nr. 484 

3• KAMER - 13 april 1987 

WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING 
- ADMINISTRATIEF DOSSIER - WIJZIGING -
WIJZIGINGSAANGIFTE - BEGRIP. 

Een verklaring waarbij de werkloze tij
dens een door de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening ingesteld · onderzoek 
mededeling doet van een gebeurtenis 
die een wijziging van het administra
tief dossier tot gevolg heeft, is geen 
wijzigingsaangifte van zulke gebeurte
nis die de werkloze binnen een bepaal
de termijn op een voorgeschreven for
mulier bij zijn uitbetalingsinstelling 
moet indienen. (Art. 86 Werkloosheids
besluit; art. 103 M.B. 4 juni 1964.) (1) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

T. BOL) 

ARREST 

(A.R. nr. 5586) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1985 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 160, 186 en 210 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 inzake 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge
wijzigd, inzonderheid wat artikel 160 be
treft door het koninklijk besluit van 27 
maart 1971, wat artikel 186 betreft, door 
het koninklijk besluit van 6 oktober 
1978, en wat artikel 210 betreft door het 
koninklijk besluit van 1 december 1967, 
van de artikelen 83ter en 103 van het mi-

Om die redenen, vernietigt het be- nisterieel besluit van 4 juni 1964 inzake 
streden arrest; beveelt dat van dit werkloosheid, gewijzigd, inzonderheid 
arrest melding zal worden gemaakt wat artikel 83ter betreft, door de ministe
op de kant van het vernietigde ar- riele besluiten van 18 oktober 1971 en 30 
rest; gelet op artikel 1017, tweede januari 1974, en van artikel 97 van de 

Grondwet, 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, doordat het arrest, na te hebben vast
veroordeelt eiser in de kosten; ver- gesteld dat verweerster sinds 1 septem
wijst de zaak naar het Arbeidshof te ber 1978 werkloosheidsuitkeringen ont
Antwerpen. ving waarop een werkneemster-gezins-

hoofd kan aanspraak maken, dat een 
13 april 1987 - 3• kamer - Voorzitter door eiser op touw gezet onderzoek aan 

en verslaggever : de h. Soetaert, afde- het licht bracht dat de inwonende doch
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- ~~~~--~~~---~----
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. van Heeke. (1) Thans art. 94 M.B. 4 juni 1964. 
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ter van verweerster sedert 1 september 
1979 werkzaam was als tekenaar in een 
drukkerij, beslist: dat de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (thans eiser) al
dus door de verklaring van verweerster, 
tijdens genoemd onderzoek op 12 novem
ber 1979 gedaan, op de hoogte werd ge
bracht van de beroepsarbeid van de 
dochter van verweerster, en dat derhalve 
de Rijksdienst de dagvergoeding van 
verminderde code kon toepassen vanaf 
de maandag hierop volgend, hetzij 19 no
vember 1979, datum tot dewelke de te
rugvordering kon beperkt worden; dat, 
waar de uitkeringen die verweerster on
rechtmatig genoten heeft in de periode 
van 1 september 1979 tot 19 november 
1979, haar werden toegekend ingevolge 
het ontbreken van een aangifte van de 
beroepsarbeid van de inwonende doch
ter, dit niet meer het geval was met de 
uitkeringen die vanaf 19 november 1979 
teveel werden betaald tot en met 29 
maart 1980 (datum van de administratie
ve beslissing); dat het teveel aan uitke
ringen dat verweerster na 19 november 
1979 heeft ontvangen, het gevolg was 
van een vergissing van het gewestelijk 
bureau, zodat de administratieve beslis
sing van 27 maart 1980 hierop niet retro
actief kan werken; dat deze administra
tieve beslissing dus kan bevestigd wor
den, maar mits de terugvordering van 
het verschil in het nadeel van verweer
ster te beperken tot de periode van 1 
september 1979 tot en met 19 november 
1979, 

terwijl overeenkomstig artikel 186, der
de lid, van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 de werkloze, wanneer hij 
werkloosheidsuitkering geniet of op
nieuw aanvraagt, elke gebeurtenis die 
een wijziging van het administratief dos
sier tot gevolg heeft, ter kennis brengt 
van de uitbetalingsinstelling, die hem de 
nodige stukken overhandigt om de wijzi
ging in het administratief dossier aan te 
brengen of om een nieuw dossier samen 
te stellen; overeenkomstig artikel 103, 
eerste lid, van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 de uitkeringsgerechtigde 
werkloze op de « wijzigingsaangifte » C 8 
aangifte doet van elke gebeurtenis die 
een wijziging van het administratief dos
sier meebrengt; de mededeling dat de 
dochter van verweerster, met wie zij sa
menwoont, een beroepsinkomen geniet, 
een mededeling is die een wijziging van 
het administratief dossier met zich mee 
kan brengen, derhalve aan eiser ter ken
nis moest worden gebracht op de wijze 
bepaald bij genoemd artikel 103, dit is 
door middel van de « wijzigingsaangifte 

C 8 »; dE:. mededeling gedaan naar aanlei
ding van een onderzoek door de R.V.A.
cor;troleurs, bijgevolg geen wettige vorm 
uitmaakt van aangifte in de zin van arti
kel 103 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964; het arrest derhalve, nu het 
had vastgesteld dat het feit dat de doch
ter van verweerster, met wie zij samen
woonde, vanaf 1 september een beroeps
inkomen genoot, op 12 november 1979 
aan het licht was gebracht door een door 
eiser gestart onderzoek, niet wettig kan 
aannemen dat verweerster de door arti
kel 103 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 voorgeschreven wijzigingsaan
gifte C 8 had gedaan (schending van arti
kel 103 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964) noch aannemen, zoals het ar
rest op impliciete doch zekere wijze doet, 
dat verweerster op 12 november 1979 de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op 
wettige wijze op de hoogte had gebracht 
van dit feit, dat een wijziging van het ad
ministratief dossier met zich meebrengt 
(schending van artikel 186, derde lid, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1964) en het arrest ten onrechte beslist 
dat .de sanctie die aan verweerster werd 
opgelegd wegens het ontbreken van aan
gifte van de beroepsarbeid vanaf 1 sep
tember 1979 gepresteerd door haar inwo
nende dochter, vanaf 19 november 1979 
niet meer aan verweerster mocht worden 
opgelegd (schending van alle in het mid
del vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 186, der
de lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 bepaalt : 
« W anneer hij werkloosheidsuitke
ringen geniet of opnieuw aanvraagt, 
brengt de werkloze elke gebeurtenis 
die een wijziging van het adminis
tratief dossier tot gevolg heeft, ter 
kennis van de uitbetalingsinstelling. 
Deze instelling overhandigt hem de 
stukken, die nodig zijn om de wijzi
ging in zijn administratief dossier 
aan te brengen of om een nieuw 
dossier samen te stellen »; 

Dat de ten dezen toepasselijke 
tekst van artikel 103, eerste en 
tweede lid, van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1964 luidt : « Onver
minderd de artikelen 98 en 99 doet 
de uitkeringsgerechtigde werkloze 
op de "wijzigingsaangifte " C 8 aan
gifte van elke gebeurtenis die een 
wijziging van het administratief dos
sier meebrengt - De werkloze moet 
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die aangifte overhandigen aan zijn 
uitbetalingsinstelling binnen de ter
mijn van zeven werkdagen die in
gaat daags na de dag waarop de wij
zigende gebeurtenis zich heeft voor
gedaan »; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat het feit dat verweersters 
dochter, die bij haar inwoonde, se
dert 1 september 1979 beroepsarbeid 
verrichtte, een gebeurtenis was die, 
krachtens de voormelde reglements
bepalingen, binnen zeven dagen 
diende te worden aangegeven, om
dat ze een wijziging van haar admi
nistratief dossier meebracht; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster onrechtmatig 
sinds 1 september 1979 tot 29 maart 
1980 uitkeringen als werkneemster
gezinshoofd ontving; dat het even
wei beslist dat het teveel aan uitke
ringen dat verweerster na 19 novem
ber 1979 ontvangen heeft, niet kan 
worden teruggevordet:d, op grond 
det na die datum de aqngifte van de 
beroepsactiviteit van de dochter niet 
meer ontbrak, vermits door verweer
ster, tijdens een onderzoek van ei
ser, was verklaard: « Ik zal melding 
maken dat ... mijn dochter werkt 
aan mijn uitbetalingsinstelling », en 
eiser aldus op de hoogte was van de 
beroepsactiviteit van verweersters 
dochter, en dus de dagvergoeding 
van een verminderde code en be
drag kon toepassen vanaf maandag 
19 november 1979, zodat het te veel 
ontvangene een gevolg was van een 
vergissing van het gewestelijk bu
reau van eiser; 

Dat het arrest aldus ervan uitgaat 
dat de geciteerde verklaring van 
verweerster van 12 november 1979 
dezelfde gevolgen heeft als de in de 
artikelen 186 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 en 103 
van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 bedoelde aangifte, en daar
op de beslissing laat steunen; 

Dat het arrest zodoende die regle
mentsbepalingen en de andere in 
het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

13 april 1987 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 485 

3• KAMER - 13 april 1987 

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID 
- VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER TE
GBNOVER ZIJN WERKNEMERS - HOEDANIG
HEID VAN HET FONDS OM DE NAKOMING ER
VAN TE VORDEREN. 

Het Sociaal Fonds voor de Grote Klein
handelszaken heeft geen hoedanigheid 
om van de werkgever te vorderen dat 
hij de formulieren, vereist om de kor
ting op de vakbondsbijdrage te verkrij
gen, aan zijn werknemers overhandigt. 
(Artt. 3 C.A.O. 19 dec. 1977, alg. verb. 
verklaard bij K.B. 9 maart 1978, en 5 
C.A.O. 22 dec. 1978, alg. verb. ver
klaard bij K.B. 7 mei 1978.) 

(SOCIAAL FONDS VOOR DE GROTE KLEINHAN
DELSZAKEN T. GALERIJEN DE JONCKHEERE 

P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5589) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 februari 1984 en 
28 november 1985 door het Arbeids
hof te Gent gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 17 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 28, 31 van de wet van 5 decem-
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ber 1968 betreffende de collectieve ar
beidsovereenkomsten en de paritaire co
mites, 1 van het koninklijk besluit van 9 
maart 1978 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeids
overeenkomst van 19 december 1977, ge
sloten in het Paritair Comite voor de 
Grote Kleinhandelszaken, tot oprichting 
van een Fonds voor Bestaanszekerheid 
en tot vaststelling van zijn statuten, 1 
van gezegde collectieve arbeidsovereen
komst, 3 van de aldus vastgestelde statu
ten van eiser, 1 van het koninklijk be
sluit van 7 mei 1979 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectie
ve arbeidsovereenkomst van 22 decem
ber 1978, gesloten in het Paritair Comite 
voor de Grote Kleinhandelszaken, tot 
vaststelling van het bedrag en de uitke
rings- en vereffeningsmodaliteiten van 
een aanvullend sociaal voordeel, 5, 6 en 7 
van gezegde collectieve arbeidsovereen
komst, 

doordat het arrest van 23 februari 1984 
beslist dat de vordering van eiser, welke 
ertoe strekte verweerster te horen ver
oordelen om aan haar werknemers het 
formulier te overhandigen, bedoeld in ar
tikel 5 van de collectieve arbeidsovereen
komst van 22 december 1978, onontvan
kelijk is op grond dat, luidens artikel 5 
« en volgende » van gezegde collectieve 
arbeidsovereenkomst, eiser geen hoeda
nigheid heeft, zoals vereist wordt door 
artikel 17 van het Gerechtelijk W etboek, 
om zulks van de werkgever te vorderen, 

terwijl, nu uit artikel 3 van de statuten 
van eiser, zoals zij geformuleerd zijn in 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
19 december 1977, overeenkomstig haar 
artikel 1, blijkt dat eiser tot taak heeft 
voor de betrokken werknemers aanvul
lende sociale voordelen niet aileen te fi
nancieren en toe te kennen, maar ook te 
organiseren, zodat eiser de bij artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek vereiste 
hoedanigheid bezit om van de werkgever 
te vorderen dat hij aan zijn werknemers 
de formulieren overhandigt welke be
doeld worden in artikel 5 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 22 de
cember 1978, en nu in de artikelen 5 « en 
volgende » van deze collectieve arbeids
overeenkomst nergens wordt bepaald dat 
eiser de hoger bedoelde hoedanigheid 
niet zou bezitten, hieruit volgt dat het ar
rest, door te beslissen als gezegd, de ver
bindende kracht miskent welke door de 
artikelen 1 van het koninklijk besluit 
van 9 maart 1978, 1 van het koninklijk 
besluit van 7 mei 1979, 28 en 31 van de 
wet van 5 december 1968 gehecht wordt 

aan de ~..epalingen van artikel 3 van de 
statuten van eiser, als vastgesteld in de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 19 
december 1977 overeenkomstig haar arti
kel 1, en aan de bepalingen van artikel 5 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 22 december 1978, en tevens een on
juiste toepassing maakt van de artikelen 
5, 6 en 7 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 22 december 1978, hetgeen 
eveneens een schending uitmaakt van de 
verbindende kracht welke deze drie arti
kelen bezitten krachtens artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 7 mei 1979 en 
de artikelen 28 en 31 van de wet van 5 
december 1968 : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het mid
del geen belang vertoont, nu het 
arrest van 28 november 1985 laat 
blijken dat verweerster voor bedoel
de periode niet onder het Paritair 
Comite voor de Grote Kleinhandels
zaken ressorteerde : 

Overwegende dat de beslissing 
van het arrest van 28 november 
1985 enkel de jaren 1978 en 1979 be
treft; dat uit dit arrest noch uit het 
arrest van 23 februari 1984 of uit 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eisers verde
ring tot overhandiging van formulie
ren op die periode doelde; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid wordt verworpen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat, volgens artikel 

3 van eisers statuten, vastgesteld bij 
de in het middel vermelde collectie
ve arbeidsovereenkomst van 19 de
cember 1977, eiser als taak heeft 
« kortingen op de syndicale bijdra
gen te financieren, te organiseren of 
toe te kennen, alsmede andere aan
vullende sociale voordelen, overeen
komstig de procedures vastgesteld 
bij die statuten »; 

Dat artikel 23 van die statuten de 
procedure vaststelt ter zake van het 
financieren, organiseren en toeken
nen van voornoemde aanvullende 
sociale voordelen; dat blijkens die 
bepaling de aard, het bedrag, de toe
kenningsvoorwaarden en de uitke-
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ringsmodaliteiten van die voordelen 
worden vastgesteld door een alge-, 
meen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst, op 
voorstel van de raad van beheer van 
eiser; 

Overwegende dat uit voormeld ar
tikel 3 niet volgt dat eiser enige hoe
danigheid heeft om de formulieren 
op te vorderen die, krachtens de ar
tikelen 5 en 6 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 22 december 
1978, gesloten ter uitvoering van 
voormeld artikel 23 van eisers statu
ten, door de erin bedoelde werkge
vers aan de door hen tewerkgestel
de werknemers moeten worden 
overhandigd en door die werkne
mers worden bezorgd aan de repre
sentatieve organisaties waarvan zij 
lid' zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 april 1987 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en Biitzler. 

Nr. 486 

3' KAMER - 13 april 1987 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
DIENSTPLICHT CASSATIEBEROEP 
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD. 

Niet ontvankelijk is het in het Frans ge
stelde cassatieberoep tegen een in het 
Nederlands gewezen beslissing van de 
Hoge Militieraad (1). (Artt. 27 en 40 
Taalwet Gerechtszaken.) 

(1) Cass., 11 sept. 1974 (A.C., 1975, 43). Zie 
Cass., 15 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 230). 

(FOBE) 

ARREST 

(A.R. nr. M 622 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 december 1986 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat artikel 27 van 
de wet van 15 juni 1935 op het taal
gebruik in gerechtszaken bepaalt 
dat, indien de bestreden beslissing 
in het Frans of in het Nederlands is 
gewezen, de rechtspleging voor het 
Hof van Cassatie wordt gevoerd in 
de taal van die beslissing; 

Dat, nu de bestreden beslissing in 
het Nederlands is gewezen, de voor
ziening, gesteld in de Franse taal, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

13 april 1987 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 487 

2' KAMER - 14 april 1987 

1' BETEKENING VAN EXPLOTEN 
BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS GEADRESSEERDE INGE
SCHREVEN IN RET VREEMDELINGENRE
GISTER - RECHTSGELDIGHEID VAN DE BETE
KENING- VOORWAARDE. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1' Het enkele feit dat de geadresseerde 
van een exploot ingeschreven staat in 
het vreemdelingenregister van een 
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Belgische gemeente heeft niet de nie
tigheid van de aan de procureur des 
Konings gedane betekening tot gevolg, 
als niet blijkt dat de steller van het 
exploot de verblijfplaats van de ge
adresseerde kende. (Art. 40 Ger.W.) 

2° Wanneer het Hof, in het beschikkende 
gedeelte van een arrest, de bestreden 
beslissing vernietigt, doet het noodza
kelijkerwijs en ongeacht de gebruikte 
bewoordingen uitspraak binnen de per
ken van de voorziening en, op de bur
gerlijke rechtsvordering, blijft de ver
nietiging noodzakelijkerwijs binnen de 
grenzen van de middelen op grand 
waarvan ze is uitgesproken (1); binnen 
die perken kunnen de partijen voor de 
verwijzingsrechter alle middelen aan
voeren die zij konden aanvoeren voor 
de rechter die de vernietigde beslis
sing heeft gewezen (2). (Art. 427 Sv.) 

(« GROEP EAGLE STAR» N.V. T. RANDJBIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 834) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1986 op ver
wijzing gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 30 april 1985; 

Over het door verweerder aangevoerde 
middel van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening van eiseres, hieruit afgeleid 
dat de voorziening aan verweerder werd 
betekend met schending van artikel 40, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 35 van het Gerechtelijk Wetboek 
de betekening, indien zij niet aan de 
persoon kan worden gedaan, ge
schiedt aan de woonplaats of, bij ge
breke aan een woonplaats, aan de 
verblijfplaats van de geadresseerde; 
dat krachtens artikel 36 van dat 

(1) Cass., 27 feb. 1985, A.R. nr. 4125 
(A.C., 1984-85, nr. 387) en 26 april 1985, A.R. 
nr. 4092 (ibid., 1984-85, nr. 514). 

(2) Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5157 
(A. C., 1986-87, supra, nr. 265). 

wetboek onder woonplaats dient te 
worden verstaan de plaats waar de 
persoon op de bevolkingsregisters is 
ingeschreven als hebbende aldaar 
zijn hoofdverblijf; dat krachtens ar
tikel 40, tweede lid, wanneer de be
trokkene in Belgie noch in het bui
tenland een gekende woonplaats, 
verblijfplaats noch gekozen woon
plaats heeft, de betekening gedaan 
wordt aan de procureur des Konings 
in wiens rechtsgebied de rechter die 
van de vordering kennis moet ne
men of heeft genomen, zitting 
houdt, en krachtens het vierde lid 
van dat artikel de betekening aan 
de procureur des Konings ongedaan 
is, indien de partij op wier verzoek 
ze is verricht, de woonplaats, de ver
blijfplaats of de gekozen woonplaats 
van degene aan wie betekend wordt, 
in Belgie kende; 

Overwegende dat uit de door ver
weerder voorgelegde stukken blijkt 
dat verweerder op 18 januari 1975 
ingeschreven werd in de bevolkings
registers van Antwerpen, met mel
ding District Antwerpen, Jacob Jor
daensstraat 16, en dat hij uit die 
bevolkingsregisters van ambtswege 
geschrapt werd op 2 mei 1980; dat 
hij op 13 september 1984, met mel
ding : Antwerpen, Lange Klaren
straat 25, werd ingeschreven in het 
vreemdelingenregister te Antwer
pen; 

Overwegende dat, nu niet geble
ken is dat eiseres op de dag van de 
betekening, 11 juli 1986, ingeschre
ven was in de bevolkingsregisters 
en het Gerechtelijk W etboek de 
inschrijving in het vreemdelingen
register niet gelijkstelt met een 
inschrijving in het bevolkingsregis
ter, in zoverre verweerder betoogt 
dat de plaats waar hij in het vreem
delingenregister is ingeschreven, als 
zijn verblijfplaats is te aanzien, het 
middel van niet-ontvankelijkheid 
niet kan worden aangenomen, nu 
niet gebleken is dat eiseres die ver
blijfplaats kende, zodat de beteke
ning van de voorziening die aan de 
procureur des Konings geschiedde, 
niet ongedaan is; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals gewijzigd bij arti
kel 1 van de wet van 30 mei 1961, 199, 
200, 202, 203bis, 204, 427 van het Wetboek 
van Strafvordering, 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat verweerder « thans 
(zijn) definitieve schade begroot met uit
zondering (van) de materii:He schade 
voortvloeiende uit de tijdelijke en blij
vende arbeidsongeschiktheid » en dat 
verweerder, « te dien einde in besluiten 
neergelegd ter zitting van het hof van 6 
juli 11. verklaart incidenteel hoger beroep 
in te stellen », weliswaar eiseres bij
treedt waar deze aanvoerde dat verweer
der, « door te berusten in het vonnis uit
gesproken door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen op 15 mei 1984, 
verzaakt heeft aan het recht hogere ver
goedingen te vorderen dan deze toege
kend in voormeld vonnis », maar desal
niettemin het incidenteel beroep toelaat
baar verklaart, overweegt dat voornoem
de verzaking « slechts geldt voor schade 
waarvoor Randjbin (verweerder) vergoe
ding heeft gevorderd en waaromtrent ge
statueerd werd in voormeld vonnis; dat 
(de burgerlijke partij, verweerder) thans 
gerechtigd is vergoeding te vragen voor 
de morele schade ingevolge volledige tij
delijke werkongeschiktheid, schadepost 
waarvoor tot op heden nog geen vergoe
ding werd gevorderd », en beslist tot het 
toekennen van een vergoeding wegens 
vernoemde morele schade welke slechts 
voor de eerste maal voor het hof, recht
sprekende als verwijzingsrechter, was 
gevorderd geworden, 

terwijl, eerste onderdeel, de burger
lijke vordering volgend uit een misdrijf 
verjaart na verloop van vijf jaar te reke
nen van de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd, zonder dat zij evenwel kan 
verjaren voor de strafvordering; de bur
gerlijke-partijstelling van verweerder 
voor de heer onderzoeksrechter W. Wal
ravens op 9 december 1977 beperkt was 
tot de vorderingen die door deze burger
lijke-partijstelling werden ingeleid en er 
virtueel inbegrepen waren; het bestreden 
arrest, dat na in de beschouwing « dat 
(de burgerlijke partij) thans nog gerech
tigd is vergoeding te vragen voor de mo
rele schade ingevolge volledige tijdelijke 
werkongeschiktheid, schadepost waar
voor tot op heden nog geen vergoeding 
werd gevorderd », expliciet beslist te 

hebben dat de vordering tot het beko
men van vergoeding voor morele schade 
ingevolge volledige tijdelijke werkonge
schiktheid niet in de burgerlijke-partij
stelling van 9 december 1977 begrepen 
was, aan verweerder hiervoor geen 
vergoeding meer kon toekennen, nu, 
enerzijds, het misdrijf op 20 december 
1976 werd gepleegd en de strafvorde
ring op 3 maart 1981 was uitgedoofd 
en, anderzijds, voornoemde vordering 
slechts bij conclusie neergelegd op 6 juni 
1986 werd ingeleid (schending van 
artikel 26 van de wet van 17 april 1878, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1961); 

tweede onderdeel, de verbreking van 
een beslissing die over een burgerlijke
partijstelling uitspraak doet, ongeacht de 
bewoordingen waarin deze verbreking 
wordt uitgesproken, steeds beperkt is tot 
de draagwijdte van het middel op grand 
waarvan de bestreden beslissing verbro
ken wordt; eiseres in een eerste cassatie
middel aangevoerd tegen het arrest van 
het Hof van Beroep te Antwerpen van 5 
november 1980 slechts betoogde dat ge
noemd arrest haar besluiten niet beant
woord had, waar er werd aangevoerd dat 
zonder verweerders foutief of onvoor
zichtig gedrag de schade zich in concreto 
niet zou hebben voorgedaan zoals ze zich 
voordeed en het Hof in zijn arrest van 30 
april 1985, op grond van dit middel, de 
verbreking van voornoemd arrest van 
het Hof van Beroep te Antwerpen uit
sprak; hieruit volgt dat het bestreden ar
rest nog slechts kon beslissen over de 
door eiseres aan verweerder verweten 
fouten en onvoorzichtigheden en dat het 
bestreden arrest, door verweerder een 
vergoeding toe te kennen voor een voor 
de eerste maal aangevoerde schadepost 
(morele schade ingevolge volledige tijde
lijke arbeidsongeschiktheid), bovenver
melde draagwijdte en gevolgen van de 
bij arrest van 30 april 1985 uitgesproken 
verbreking en de omvang van zijn saisi
ne miskent (schending van de artikelen 
199, 200, 202, 203bis, 204, 427 van het 
Wetboek van Strafvordering, 807 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het door het Hof 
op 30 april 1985 gewezen arrest het 
arrest van 5 november 1980 van het 
Hof van Beroep te Antwerpen en 
het vonnis van 15 mei 1984 van de 
Correctionele Rechtbank te Antwer-
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pen, dat er het gevolg van is, vernie
tigd heeft op grond dat het hof van 
beroep niet had geantwoord op de 
conclusie waarbij aan het slachtof
fer een fout werd toegeschreven 
waardoor het ongeval mede was ver
oorzaakt, zodat de beslissing dat al
leen Van Dijck aansprakelijk was 
voor het ongeval, niet naar recht 
verantwoord was; 

Overwegende dat het Hof, wan
neer het in het beschikkende ge
deelte van zijn arrest de bestreden 
beslissing vernietigt, ongeacht de 
gebruikte bewoordingen, noodzake
lijkerwijze uitspraak doet binnen de 
perken van de voorzieningen en dat 
de vernietiging op de civielrechte
lijke vordering noodzakelijkerwijze 
uitgesproken wordt binnen de per
ken van de middelen die tot de ver
nietiging hebben geleid; 

Dat de vernietiging zich ten deze 
derhalve niet kon uitstrekken tot de 
niet door de voorzieningen bestre
den beslissingen over het bedrag 
van de schade; 

Dat het bestreden arrest nog 
slechts kon beslissen over de door 
eiseres aan verweerder verweten 
fout, daar de beslissingen over het 
bedrag van de schade in kracht van 
gewij sde waren gegaan en voor de 
rechter op verwijzing niet meer kon
den betwist worden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199, 200, 202, 
203bis, 204, 205, 417 van het Wetboek van 
Strafvordering, 1110, 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld « dat, ingevolge de gedeeltelijke 
cassatie van het arrest van 5 november 
1980 van het Hof van Beroep te Antwer
pen, aileen nog uitspraak moet gedaan 
worden op de civielrechtelijke vordering 
van Randjbin Khosrow (verweerder) te
gen de N.V. Groep Eagle Star (eiseres), 
behalve in zover reeds definitief beslist 
werd dat Van Dijck (verzekeringsnemer 
van eiseres) een fout heeft begaan die 
zijn aansprakelijkheid meebrengt », de 
aangevoerde verdeling van de aanspra-

kelijkheid voor de schadelijke gevolgen 
van het ongeval van 20 december 1976 
verwerpt, op grond van de beschouwin
gen « dat nog enkel dient nagegaan te 
worden of Randjbin een fout heeft be
gaan die mede oorzaak is van het onge
val en de daaruit voortvloeiende schade
lijke gevolgen, daar waar partijen de 
omvang van de uitgesproken vernieti
ging betwisten, het de rechter van ver
wijzing behoort hieromtrent uitspraak te 
doen, dat uit de termen van het arrest 
van het Hof van Cassatie van 30 april 
1985, samen gelezen met de bewoordin
gen van het eerste middel aangewend 
door (eiseres), blijkt dat het arrest van 5 
november 1980 gedeeltelijk werd vernie
tigd wegens onvoldoende motivering, nu 
het Hof van Beroep oordeelde dat het 
openstaan van het portier van het voer
tuig Randjbin geen rechtstreeks verband 
houdt met het ontstaan van het ongeval, 
na enkel de bewering te hebben afgewe
zen volgens dewelke Randjbin het linker 
portier van zijn wagen plots opende bij 
het naderen van het voertuig Van Dijck, 
zonder evenwel na te gaan of het voer
tuig Randjbin al dan niet regelmatig ge
parkeerd stond, of deze niet onvoorzich
tig was geweest door zich kwetsbaar op 
te stellen tussen het openstaande portier 
en het voertuig en of zijn letsels niet het 
gevolg waren van die onvoorzichtigheid; 
dat derhalve thans niet meer dient nage
gaan te worden of Randjbin al dan niet 
het linker portier van zijn voertuig plots 
heeft geopend toen het voertuig Van 
Dijck in aantocht was, daar het arrest 
van 5 november 1980 op dit punt door 
het Hof van Cassatie niet wordt bekriti
seerd, ( ... ) dat niet bewezen is dat 
Randjbin een verkeersverbod overtrad, 
( ... ) dat geen inbreuk op artikel 42.4.4" 
van de Wegcode bewezen is, ( ... ) dat uit 
hetgeen voorafgaat volgt dat geen fout in 
oorzakelijk verband met het ongeval en 
de daaruit voortvloeiende schadelijke ge
volgen in hoofde van Randjbin kan weer
houden worden •, 

terwijl, eerste onderdeel, de cassatie 
met verwijzing de partijen opnieuw in 
een toestand stelt identiek aan die waar
in ze zich bevonden ten tijde van hun 
verschijning voor de rechter wiens be
slissing verbroken wordt; hieruit volgt 
dat de partijen voor de verwijzingsrech
ter, steeds binnen de grenzen van de uit
gesproken cassatie, alle middelen kun
nen laten gelden welke zij voor de 
rechter wiens beslissing verbroken werd, 
hebben of konden hebben aangevoerd; 
het bestreden arrest dat het in de con
clusies van eiseres aangevoerd middel 
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met betrekking tot de fout van de bur
gerlijke partij en volgens hetwelk « het 
openen van een portier op een ogenblik 
dat Van Dijck reeds in aantocht was ... 
dan ook een fout (is) die wei degelijk in 
rechtstreekse causale relatie tot het on
geval staat », verwerpt op grond van de 
overweging « dat thans ... niet meer 
dient nagegaan te worden of Randjbin al 
dan niet het portier van zijn voertuig 
heeft geopend ... daar het arrest van 5 
november 1980 op dit punt door het Hof 
van Cassatie niet wordt bekritiseerd », 
genoemde gevolgen van de bij het cassa
tiearrest van 30 april 1985 uitgesproken 
verbreking en de omvang van zijn saisi
ne ten gevolge van de beroepsakte van 
eiseres en het openbaar ministerie tegen 
het vonnis van de negende kamer van de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
van 16 mei 1979 miskent (schending van 
de artikelen 199, 200, 202, 203bis, 204, 
205, 427 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 1110 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek), evenals het geciteerde middel 
onbeantwoord laat, hetgeen een schen
ding van artikel 97 van de Grondwet uit
maakt; 

tweede onderdeel, geen der aangehaal
de beschouwingen van het arrest noch 
enige andere een antwoord inhouden op 
het door eiseres in besluiten aangevoerd 
middel volgens hetwelk, naast het plots 
openen van het autoportier, het openla
ten van een autoportier eveneens een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment uitmaakt welke in rechtstreeks 
causaal verband met de aanrijding staat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, eiseres in haar regel
matig neergelegde conclusie aanvoerde 
(biz. 11) « de eigen aansprakelijkheid 
van de burgerlijke partij situeert zich ei
genlijk op een dubbel niveau. Enerzijds 
dient nagegaan te worden of de burger
lijke partij een fout beging welke in cau
sale relatie staat tot het ongeval zoals 
het zich in concreto voordeed ... , ander
zijds is er een tweede aspect : zelfs in
dien zou aangenomen worden dat de 
burgerlijke partij geen fout beging in 
rechtstreekse causale relatie tot het on
gevalsgebeuren zelf, quod non, dan nog 
dient onderzocht te worden of de door de 
burgerlijke partij begane fouten en on
voorzichtigheden niet in causale relatie 
staan tot de schade zoals zij zich in con
creto realiseerde » en vervolgens « de 
volledige uiteenzetting tot nog toe strekt 
ertoe vast te stellen dat (verweerder) 
fouten en onvoorzichtigheden beging 

welke in causale relatie tot het ongevals
gebeuren zelf staan. Thans wordt de uit
eenzetting uitgebreid naar het tweede ni
veau ... desbetreffende stelt (eiseres) ... 
dat zonder de fouten en onvoorzichtighe
den (van verweerder) de schade in con
creto niet die omvang zou gehad hebben 
die zij thans heeft »; het bestreden ar
rest, dat beschouwt « dat derhalve nog 
enkel dient nagegaan te worden of (ver
weerder) een fout heeft begaan die mede 
oorzaak is van het ongeval ... en van de 
daaruit voortvloeiende schadelijke gevol
gen », de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt volgens wel
ke elke fout van het slachtoffer (ver
weerder), zowel in causaal verband met 
het ontstaan als met de omvang van de 
schade, een verdeling van aansprakelijk
heid tot gevolg heeft en derhalve het 
recht op schadeloosstelling vermindert : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat cassatie van een 

beslissing krachtens artikel 426 van 
het Wetboek van Strafvordering met 
verwijzing, krachtens artikel 427 
van voornoemd wetboek, de partijen 
terugplaatst, binnen de perken van 
de verwijzing, in de toestand waarin 
zij zich bevonden voor de rechter 
die de bestreden beslissing heeft uit
gesproken; 

Overwegende dat het Hof bij ar
rest van 30 april 1985 het bestreden 
arrest van 5 november 1980 van het 
Hof van Beroep te Antwerpen ver
nietigde, in zoverre het uitspraak 
deed op de civielrechtelijke vorde
ring van Randjbin Khosrow tegen 
de naamloze vennootschap Groep 
Eagle Star, behoudens in zoverre 
het beslist dat Van Dijck een fout 
heeft begaan in oorzakelijk verband 
met het ongeval; dat het Hof nietig 
verklaarde de procedure die het ge
volg is van de vernietigde beslissing, 
onder meer het in de zaak op 15 
mei 1984 door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen gewezen 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
deed over de civielrechtelijke vorde
ringen van Randjbin Khosrow tegen 
de naamloze vennootschap Groep 
Eagle Star; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest van 27 juni 1986 van het Hof 
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van Beroep te Brussel luidt zoals in 
het middel weergegeven; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist niet te moeten onderzoe
ken of Randjbin al dan niet het lin
ker portier van zijn voertuig plots 
heeft geopend toen het voertuig van 
Van Dijck in aantocht was, artikel 
427 van het Wetboek van Strafvor
dering schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om het tweede en het derde 
onderdeel van het eerste middel en 
het eerste onderdeel van het tweede 
middel te onderzoeken, vernietigt 
het bestreden arrest, behoudens in 
zoverre het vaststelt dat reeds defi
nitief was beslist dat Van Dijck een 
fout heeft begaan in oorzakelijk ver
band met het ongeval; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

14 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Dassesse en De Gryse. 

Nr. 488 

2• KAMER - 14 april 1987 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
HODDER VAN EEN MOTORRIJTUIG - BEGRIP. 

De houder van een motorrijtuig kan de 
feitelijke heerschappij over dat rijtuig 
door een ander laten uitoefenen, zan-

der hierdoor op te houden houder er
van te zijn; de uitoefening van die fei
telijke heerschappij door bemiddeling 
van een ander onderstelt niet noodza
kelijk het bestaan van een verhouding 
van ondergeschiktheid t.o. v. die andere 
(1). 

(DE BO T. FELlERS; 
FELlERS T. DE EUROPESE VERENIGING B.O.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 439) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

II. Op de voorziening van Chris
tian Feliers, burgerlijke partij: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1156, 
1162, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 1, 3, 4, § 1, eerste lid, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, gewijzigd bij de wet 
van 4 juli 1972, 1, 3, 4, § 1, eerste lid, van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen be
horende bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
ondertekend te Luxemburg op 24 mei 
1966, goedgekeurd bij de wet van 19 fe
bruari 1968, 1 van de wet van 19 februari 
1968 houdende goedkeuring van de Bene
lux-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, gemeenschappelijke 
bepalingen behorend bij deze overeen
komst en protokol van ondertekening, 
ondertekend te Luxemburg op 24 mei 
1956, 

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

Zie Benelux-Gerechtshof, 22 dec. l981 (R. W:, 
1981-82, kol 1953 e.v.) en de conclusie van de 
h. F. Dumon, advocaat-generaal bij dat Hof, 
in : Jurispr. Benelux-Gerechtshof, 1980-81, blz. 
128 e.v. (142 tot 147); raadpl: Cass., 6 nov. 1975 
(A.C., 1976, 308); 23 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 538); 10 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 342). 
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doordat het arrest de door eiser tegen 
de Europese Vereniging, verzekerings
maatschappij, ingestelde burgerlijke vor
dering tot schadevergoeding ongegrond 
verklaart op de volgende gronden : In 
het licht van de feitelijke gegevens van 
de zaak kan er niet worden ontkend dat 
eiser houder was, en dit ook bleef, alhoe
wel hij inzittende was in de wagen die 
door zijn verloofde werd bestuurd. Door 
de vennootschap, eigenares van het auto
voertuig, werd de wagen immers ter be
schikking gesteld van eiser zowel voor 
zijn professionele verplaatsingen als 
voor prive-gebruik. Eiser behield ook bij 
het gebruik van het voertuig voor zuiver 
prive-doeleinden, dus buiten elk kader 
van zijn aktiviteiten om, de feitelijke 
heerschappij over de zaak, enig crite
rium om het begrip << houder » te bena
deren. In zijn hoedanigheid van zaak
voerder of beheerder van de vennoot
schap is eiser evenmin te beschouwen 
als een derde begunstigde, vermits het 
voertuig door de vennootschap tot be
schikking werd gesteld van het orgaan 
dat eveneens het houderschap vervulde 
over de wagen. Dat de vennootschap ei
genares blijft sluit niet uit dat een of 
meer andere « houders » kunnen zijn 
van het rijtui.g. De uitoefening door de 
houder van een voertuig van de feitelijke 
heerschappij impliceert niet noodzakelijk 
dat de genoemde houder die feitelijke 
heerschappeij zelf moet uitoefenen. De 
vaststelling dat eiser het voertuig niet 
zelf bestuurde, maar aan zijn verloofde 
toeliet het te besturen, sluit niet uit dat 
eiser houder bleef, aangezien het door 
hem verleend verlof hem het meester
schap niet deed verliezen dat hem door 
de eigenares was verleend. Eiser heeft 
zich van de feitelijke heerschappij over 
het rijtuig niet ontdaan op het ogenblik 
dat hij het stuur toevertrouwde aan zijn 
verloofde, hetgeen reeds blijkt uit het 
feit dat, eens zijn verloofde thuis afgezet, 
hij opnieuw het stuur van de wagen zou 
hebben overgenomen. Van haar kant 
was De Bo Kathelyne zowel de « be
stuurster » als de « houdster » van het 
voertuig, vermits zij aan het stuur van 
de auto materieel over het verzekerde 
voertuig beschikte met toestemming van 
eiser, zonder dat het enig belang heeft of 
zij in enige rechtsverhouding stond ten 
opzichte van de P.V.B.A. « Boferu » of 
van eiser. Artikel 6 van het modelcon
tract dient te worden gei:nterpreteerd in 
de algemene kontekst van de bepalingen 
van de modelpolis. Dit artikel beduidt 
dat de schade aan de personen die onder 
welke titel ook vervoerd worden, wordt 

vergoed, met uitzondering evenwel van 
passagiers die ingevolge de artikelen 3 
en 7 van uitkering uitgesloten worden 
omdat de verzekeringsovereenkomst hun 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekt. Verweerster houdt dus met recht 
voor dat zij niet tot uitkering verplicht 
is, aangezien eiser als een houder moet 
worden beschouwd. Eiser is wel een ver
zekerde, doch enkel in de zin dat zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid als 
« houder ,, van het verzekerde voertuig 
door het contract gedekt is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser op het 
ogenblik van het ongeval noch zelf, noch 
door bemiddeling van een ander de feite
lijke heerschappij over het voertuig had, 
zodat eiser ten onrechte door het arrest 
als houder van het voertuig, waarmede 
de bestuurder De Bo Kathelyne het on
geval veroorzaakt heeft, beschouwd is 
geworden; inderdaad, enerzijds eiser zelf 
het voertuig niet bestuurde en op het 
ogenblik van het ongeval ingeslapen 
was, zodat hij zelf de feitelijke heer
schappij op het ogenblik van het ongeval 
niet had; integendeel, deze feitelijke 
heerschappij in handen was van de be
stuurster De Bo Kathelyne; anderzijds 
eiser evenmin door bemiddeling van De 
Bo Kathelyne de feitelijke heerschappij 
over het voertuig had; immers de relatie 
van verloofden op geen afhankelijkheid 
wijst en De Bo, gezien het slapen van ei
ser, alleen en zelfstandig de feitelijke 
heerschappij over het voertuig had; het 
feit dat eiser als orgaan der P.V.B.A. het 
voertuig voor prive-doeleinden te zijner 
beschikking had en dat hij later het 
voertuig terug zelf zou besturen, geen af
breuk doet aan het feit dat, op het ogen
blik van het ongeval, eiser noch zelf, 
noch door bemiddeling van De Bo het 
feitelijk meesterschap over het voertuig 
had, zodat eiser ten onrechte als houder 
is beschouwd geworden (schending van 
de artikelen 1, 3, eerste lid, 4, § 1, eerste 
lid, van de wet van 3 juli 1956, 1 van de 
wet van 19 februari 1968, 3, § 1, 4, § 1, 
eerste lid, van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen behorend bij de Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966); het ar

, rest, door eiser in die omstandigheden 
als houder te beschouwen, eveneens de 
bewijskracht (schending van de artikelen 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en de verbindende kracht van de 
artikelen 3 en 7, eerste lid, van de mo
delpolis voor de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
miskent (schending van de artikelen 
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1134 en 1135 van het Burgerlijk Nr. 489 
Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de houder van 

een motorrijtuig de feitelijke heer
schappij over dat rijtuig zelf of door 
een ander kan uitoefenen; dat de 
uitoefening van de feitelijke heer
schappij door bemiddeling van een 
ander niet noodzakelijk het bestaan 
van een band van ondergeschiktheid 
onderstelt; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de aangevoerde miskenning van 
de bewijskracht van de in het on
derdeel vermelde contractuele be
dingen neerkomt op de miskenning 
van een rechtsbegrip; dat een derge
lijke grief geen miskenning van de 
regels betreffende het schriftelijk 
bewijs oplevert; 

Overwegende, ten slotte, dat het 
arrest, door te beslissen dat eiser 
houder is van het verzekerde motor
rijtuig en dat hij in die hoedanig
heid onder het bepaalde van de arti
kelen 3 en 7 van de modelpolis valt, 
de verbindende kracht van die con
tractuele bedingen niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het derde middel van de 
voorziening van Kathelyne De Bo, 
dat de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van Christian Feliers 
tegen haar betreft, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning van Kathelyne De Bo voor het 
overige; verwerpt de voorziening 
van Christian Feliers; veroordeelt de 
eisers in de kosten van hun res
pectieve voorziening. 

14 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Screvens, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
du Jardin, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Gryse en Houtekier. 

2• KAMER - 14 april 1987 

1° STRAF - STRAFMAAT - ONAANTASTBA· 
RE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - STRAFMAAT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - CONCLUSIE M.B.T. DE STRAF
MAAT - ANTWOORD. 

1" en 2" De feitenrechter bepaalt, binnen 
de door de wet gestelde perken, op on
aantastbare wijze de strafmaat die hij 
in verhouding acht tot de zwaarte van 
de bewezen verklaarde misdrijven en 
tot de strafwaaz·digheid van de be
klaagde (1). 

3" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op de door de beklaagde aangevoerde 
gegevens die, zonder een rechtsgevolg 
te beogen, enkel de bepaling van de 
strafmaat betreffen (2). 

(DE CRAENE) 

ARREST 

(A.R. nr. 670) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 april 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

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

doordat het bestreden vonnis niet ge
motiveerd is met betrekking tot de straf
toemeting en het opgelegde rijverbod. Ei
ser stelde onder meer in besluiten voor 
de rechtbank neergelegd dat hij een vast 
werk heeft bij de firma Bultynck uit Vin
derhoute en dat hij zich gedurende het 

(1) en (2) Cass., 13 aug. 1986, A.R. nr. 674 
(A.C., 1985-86, nr. 695) en de voetnoten; raadpl. 
Cass., 13 nov. 1984, A.R. nr. 8794 (A.C., 1984-85, 
nr. 165); anders : 14 nov. 1984, A.R. nr. 9811 
(A.C., 1984-85, nr. 167). 
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uitoefenen van zijn dagtaak met een wa
gen dient te verplaatsen; hij wees er ver
der op in besluiten dat het opleggen van 
een rijverbod niet verplicht is gezien de 
wetgever het steeds heeft over een mo
gelijk verval; hij vroeg, gelet op het feit 
dat hij in geen ongeval betrokken was, 
geen effectieve gevangenisstraf uit te 
spreken en een zo gering mogelijk rij
verbod; de rechtbank antwoordt met 
geen woord over deze elementen, zegt 
niet waarom niet kan ingegaan worden 
op de vraag van eiser om geen gevange
nisstraf uit te spreken en een zo gering 
mogelijk rijverbod op te leggen: 

Overwegende dat de feitenrechter, 
binnen de door de wet gestelde per
ken, op onaantastbare wijze de 
strafmaat bepaalt die hij in verhou
ding acht tot de zwaarte van de be
wezen verklaarde misdrijven en tot 
de strafwaardigheid van de beklaag
de; 

Overwegende dat de rechter daar
bij niet behoeft te antwoorden op de 
door de beklaagde aangevoerde ge
gevens die geen rechtsgevolgen be
ogen en die enkel die bepaling van 
de strafmaat betreffen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 april 1987 - 2' kamer- Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. A De Roeck, 
Gent. 

Nr. 490 

EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - VER
KLARING VAN BEROEP IN CASSATIE TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Niet ontvankelijk is de voorziening ge
daan ter griffie van het hof van be
roep, in zoverre die voorziening ge
richt is tegen een beschikking van de 
raadkamer van de rechtbank van eer
ste aanleg. (Art. 417 Sv.) (1) 

{DEWITTE) 

(A.R. nr. 832) 

14 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 491 

2' KAMER - 14 april 1987 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS 
EEN ANDER MISDRIJF DAN DAT WAAROVER 
DE EERSTE RECHTER HEEFT BESLIST - WET
TIGHEID- VOORWAARDEN. 

De feitenrechter heeft het recht en de 
verplichting om aan een hem ter be
oordeling voorgelegd feit de juiste 
kwalificatie te geven, mits hij vaststelt 
dat het aldus nieuw omschreven feit 
hetzelfde is als degene dat aan de ver
volging ten grondslag lag, of in dat feit 
begrepen is, en mits de beklaagde de 
gelegenheid heeft gekregen zijn ver
weermiddelen tegen de nieuwe om
schrijving voor te dragen (1). 

Nota arrest nr. 490: 

(1) Cass., 2 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 501). 

2' KAMER - 14 april 1987 Nota arrest nr. 491 : 
{1) Cass., 13 maart 1984, A.R. nr. 8380 

(A.C., 1983-84, nr. 402); 4 sept. 1985 en 5 maart 
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 1986, A.R. nrs. 4499 en 4790 (A.C., 1985-86, 

- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN (Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(BALLIERE, BIL T. EASTON) 

ARREST 

(A.R. nr. 946) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 september 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

I. Op de voorziening van eiseres : 
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; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van eiser : 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 195, tweede lid, 
van het W etboek van Strafvordering en 
uit de miskenning van het recht van ver
dediging, 

doordat het bestreden vonnis de oor
spronkelijke telastlegging, namelijk over
treding van artikel 15.2.1 o van het Weg
verkeersreglement in hoofde van eiser 
heeft heromschreven als zijnde een over
treding van artikel 9.3 van het Wegver
keersreglement, onder de vermelding 
(derde blad) dat de partijen over deze 
nieuwe kwalificatie hebben besldten, 

terwijl, in strijd met artikel 195, twee
de lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring, deze wetsbepaling (artikel 9.3 van 
het Wegverkeersreglement) ter zitting 
diende te worden aangewezen; dat eiser 
zich niet heeft kunnen verweren op de 
geherkwalificeerde overtreding; dat de 

{Vervolg nota van vorige biz.) 

nrs. 3 en 431); 6 jan. 1987, A.R. nr. 538 
(ibid., 1986-87, nr. 264); raadpl. : Cass., 25 juni 
1907 (Pas., 1907, I, 306); 20 sept. 1909 (Pas., 
1909, I, 360); de voet.noot P.L. onder Cass., 3 
aug. 1917 (Pas., 1917, I, 336 en 337); zie ook: 
M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, << Les problemes 
de Ia qualification », R.D.P., 1948-49, blz. 709 
e.v., en de noot 178; R. LEGROS, << Changement 
de qualification et autorite au civil de Ia chose 
jugee au penal », noot onder Cass., 4 sept. 
1959, in R.C.J.B., 1960, blz. 134 e.v. (144). 

partijen louter toevallig hebben gecon
cludeerd over artikel 9.3 van het Wegver
keersreglement, zij het dan als tenlaste
legging, ten laste van verweerder, de 
heer Easton, en niet ten laste van de 
heer Bil, te wiens opzichte werd geher
kwalificeerd (cf. besluiten eiser, biz. 2, 
punt 3, 1°); dat de rechtbank te Brugge 
de debatten had moeten heropenen om 
de partijen, minstens de heer Bil, toe te 
laten zich te verdedigen omtrent deze 
specifieke betwisting I'm het oorzakelijk 
verband met de aanrijding; dat nergens 
melding wordt gemaakt van enige her
kwalificatie ter zitting, wat ook niet ge
beurd is; dienvolgens het recht van ver
dediging wordt miskend : 

Overwegende dat de feitenrechter 
het recht en de plicht heeft aan een 
hem ter beoordeling voorgelegd feit 
de juiste delictsomschrijving te ge
ven; 

Overwegende dat de rechter even
wei slechts dan een hem onderwor
pen feit mag heromschrijven als het 
door hem bewezen verklaarde feit 
hetzelfde is als datgene waarvoor de 
vervolging werd ingesteld en de be
klaagde de gelegenheid heeft gekre
gen zijn verweermiddelen tegen de 
nieuwe omschrijving voor te dragen; 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd en door het beroepen vonnis 
werd veroordeeld wegens overtre
ding van artikel 15.2, eerste lid, van 
het Wegverkeersreglement, om « als 
weggebruiker of bestuurder op de 
openbare weg verzuimd te hebben 
bij het kruisen een voldoende zijde-' 
lingse afstand te laten en, zo nodig, 
naar rechts uit te wijken »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na vastgesteld te hebben dat 
eiser zich niet aan die overtreding 
schuldig maakte, overwegen dat ei
ser wel een overtreding pleegde van 
artikel 9.3 van het Wegverkeersre
glement door niet zo dicht mogelijk 
bij de rechtterrand van de rijbaan 
te blijven, daarbij vaststellend dat 
« deze thans weerhouden inbreuk 
hetzelfde feit (is}, dat oorspronkelijk 
gekwalificeerd werd als inbreuk op 
artikel 15.2, alinea 1 (van het Weg-! 
verkeersreglement), door de eerste 
rechter aangenomen. Er werd over 
de nieuwe kwalificatie, inbreuk op 
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artikel 9.3 (van het Wegverkeersre
glement), door deze rechtbank beslo
ten tussen partijen », om dan in het 
beschikkend gedeelte van het von
nis de telastlegging in hoofde van 
eiser te heromschrijven als zijnde 
een overtreding van artikel 9.3 van 
het Wegverkeersreglement « hetzelf
de feit uitmakende en er zijn verde
diging op aangepast »; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat de herkwalificatie van het aan 
eiser ten laste gelegde feit in het be
streden vonnis zelf gebeurde; dat al
dus, in strijd met de termen van het 
bestreden vonnis, de partijen niet 
« over de nieuwe kwalificatie » kon
den besluiten; dat uit de vergelij
king van het bestreden vonnis - re
dengeving en beschikking - met de 
appelconclusie van eiser duidelijk is 
dat de vaststellingen van de appel
rechters, eensdeels, dat « over de 
nieuwe kwalificatie (werd) besloten 
tussen partijen », anderdeels, « er 
zijn verdediging op aangepast » doe
len op een verweer dat eiser zou 
hebben gevoerd in verband met het 
feit dat hij niet voldoende rechts 
reed; 

Overwegende dat het bedoelde 
verweer van eiser een antwoord 
vormt op de conclusie van de ver
weerder Ronaldus Easton met be
trekking tot de aan eiser en ver
weerder ten laste gelegde overtre
ding van artikel 15.2, eerste lid, van 
het Wegverkeersreglement, ten beto
ge dat hij zich « volledig op zijn 
rechterhelft (bevond) », zodat « hij 
dus niet (kan) worden vervolgd voor 
een inbreuk op artikel 15.2 (van het 
Wegverkeersreglement) », en geens
zins een verweer op een telastleg
ging van overtreding van artikel 9.3 
van het Wegverkeersreglement, die 
op dit ogenblik niet bestond; dat ei
ser niet in de mogelijkheid werd ge
steld zich, met kennis van de nieu
we omschrijving, over die nieuwe 
omschrijving van het feit zoals door 
het bestreden vonnis gedaan, te ver
dedigen, terwijl hij ook niet kan ge
acht worden zich over het feit, zoals 
het later in het bestreden vonnis 

zou worden omschreven, te hebben 
verdedigd; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen hem ingestel
de civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat, op de niet be
perkte voorziening van eiser, de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder tegen ei
ser, die het gevolg is van eerstge
noemde beslissing; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde tweede mid
del, dat niet tot cassatie zonder ver
wijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre dit eiser 
strafrechtelijk en civielrechtelijk 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
van eiseres; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiseres in 
de helft van de kosten; laat de ande
re helft ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te 
Veurne, zitting houdende in hoger 
beroep. 

14 april1987 - 2" kamer- Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Bommerez 
en Brandel, Brugge. 

Nr. 492 

2• KAMER - 15 april 1987 

1° ONDERZOEKSRECHTER ONT-
TREKKING VAN DE ZAAK DOOR HET ONDER
ZOEKSGERECHT - GEVOLGEN. 
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2° ONDERZOEKSGERECHTEN - om
TREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN ONDER
ZOEKSRECHTER - GEVOLGEN. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING, DOOR 
EEN ONDERZOEKSRECHTER VERLEEND, NA
DAT DE ZAAK DOOR HET ONDERZOEKSGE
RECHT ONTTROKKEN WAS AAN EEN ANDE
RE ONDERZOEKSRECHTER DIE AL EEN BE
VEL TOT AANHOUDING HAD VERLEEND -
TOEPASSELIJKE REGELS. 

1° en 2o Wanneer de zaak door het onder
zoeksgerecht aan de onderzoeksrech-, 
ter is o.nttrokken en naar de onder
zoeksrechter van een ander arrondis
sement is verwezen, mag die tweede 
onderzoeksrechter acht slaan op de da
den van onderzoek die door de eerste 
onderzoeksrechter v66r de onttrekking 
waren verricht. 

3o Het bevel tot aanhouding uitgevaar
digd doo::: de onderzoeksrechter, nadat 
de zaa.:C door het onderzoeksgerecht 
onttrokken was aan een andere onder
zoeksrechter die al een bevel tot aan
houding had verleend, is geen nieuw 
bevel tot aanhouding in de zin van art. 
8 Wet Voorlopige Hechtenis; het wordt 
verleend krachtens art. 1 van voor
noemde wet en is onderworpen aan de 
voorschriften van art. 4 (1); hieruit 
volgt dat het bevel niet de nieuwe en 
ernstige omstandigheden waarop de 
aanhouding gegrond is, nauwkeurig 
hoeft te omschrijven. 

(VITTORIO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5765) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Bergen, ka
mer van inbeschuldigingstelling, ge
wezen; 

Over bet eerste middel : schending van 
artikel 7 van de Grondwet en van het al-

(1} Zie Cass., 24 sept. 1951 (A.C, 1952, 21}; 24 
juni 1975 (ibid., 1975, 1139}; 29 maart 1977 
(ibid., 1977, 827}; 10 dec. 1980, A.R. nr. 1421 
(ibid., 1980-81, nr. 217); 15 okt. 1985, A.R. 
nr. 9914 (ibid., 1985-86, nr. 95). 

gemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat de onderzoeksrechter te Char
leroi op 27 januari 1987 tegen eiser een 
bevel tot aanhouding heeft uitgevaardigd 
waarin hij onder meer verklaart « inzage 
te hebben genomen ( ... ) van de geding
stukken die ten laste van Vittorio Adrien 
zijn samengevoegd », 

terwijl artikel 7 van de Grondwet on
der meer bepaalt : « De vrijheid van de 
persoon is gewaarborgd. Niemand kan 
worden vervolgd dan in de gevallen die 
de wet bepaalt en in de vorm die zij 
voorschrijft ( ... ) »; de voorgeschreven 
rechtsvormen en met name het alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging, dat van toepassing is op de voorlo
pige hechtenis, ten deze niet in acht 
genomen zijn; de onderzoeksrecht~r te 
Charleroi immers het algemeen begmsel 
van het recht van verdediging heeft mis
kend, onder meer door acht ~e slaan op 
stukken waartegen verdenkmg bestaat 

. en die door een onderzoeksrechter van 
Nijvel, de onderzoeksrechter Schlicker, 
vanaf 20 maart 1986 zijn verzameld; het 
Hof van Cassatie in zijn arrest van 21 
januari 1987 (A.R. nr. 5333 in za~e 
Cocu, indiener van een verzoekschnft 
tot gewettigde verdenking tegen J.M. 
Schlicker, onderzoeksrechter bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van en te 
Nijvel) heeft vastgesteld dat « uit de ge
dingstukken blijkt dat de onderzoeks
rechter Schlicker in maart 1986 een des
kundigenverslag heeft ontvangen, dat op 
zijn vordering door het " Bundeskrimina
lamt" van Wiesbaden was opgemaakt en 
waarvan de oorspronkelijke vertaling 
hem uiterlijk op 20 maart 1986 ter ken
nis is gekomen; dat dit verslag en die 
vertaling eerst begin november 1986 bij 
het dossier van het onderzoek zijn ge
voegd; dat de laattijdigheid van die ne~r
legging bij eiser en bij derden gewettlg
de verdenking kan doen ontstaan tegen 
de onderzoeksrechter ... »; het Hof van 
Beroep te Bergen zich bovendien in ka
mer van inbeschuldigingstelling aange
sloten heeft bij de gronden van de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Bergen en de beschik
king tot handhaving van het aanhou
dingsbevel van 27 januari 1987 heeft be
vestigd onder uitdrukkelijke vermelding 
van bepaalde onderzoeksverrichtingen 
die na 20 maart 1986 zijn verricht, zoals : 
de verklaringen van Vittorio van 26 
maart 1986 en van 28 november 1986; 
het hof van beroep, door te verwijzen 
naar verrichtingen die door de onder
zoeksrechter Schlicker na 20 november 
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1986 zijn gedaan, het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging miskent: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan het arrest verwijt 
artikel 7 van de Grondwet te schen
den niet ontvankelijk is, nu het niet 
aangeeft welke rechtsvormen en in 
welk opzicht die rechtsvormen niet 
in acht genomen zijn; 

Overwegende dat voor het overi
ge, wanneer een zaak aan een met 
het onderzoek ervan belaste onder
zoeksrechter onttrokken wordt door 
het onderzoeksgerecht waarvoor hij 
verslag moet uitbrengen en de hem 
toevertrouwede zaak verwezen 
wordt naar de onderzoeksrechter 
van een ander arrondissement, 
'laatstgenoemde acht kan slaan op 
de verrichtingen die door de eerste 
rechter v66r de onttrekking van de 
zaak waren gedaan; dat geen mis
kenning van het recht van verdedi
ging kan worden afgeleid uit de 
door eiser aangevoerde omstandig
heden; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tv..reede middel, letterlijk 
weergegeven als volgt : schending van 
artikel 8 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis en miskenning 
van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat eiser is aangehouden wegens 
feiten waarvoor hij van 3 januari 1984 
tot 20 mei 1985 als verdachte in voorlopi
ge hechtenis werd gehouden, op grond 
van een op 24 oktober 1986 door de on
derzoeksrechter Schlicker van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel uitge
vaardigd bevel tot aanhouding; dat hij op 
23 oktober 1986 opnieuw werd aangehou
den; dat het aanhoudingsbevel van 27 ja
nuari 1987 die titel van de hechtenis ver
ving; dat het hier gaat om een tweede 
voorlopige hechtenis na de invrijheidstel
ling van eiser op 20 mei 1985; dat krach
tens artikel 8 van de wet van 20 april 
1874 tegen een in vrijheid gesteld per
soon een nieuw bevel tot aanhouding 
kan worden uitgevaardigd « wanneer 
nieuwe en ernstige omstandigheden deze 
maatregel nodig maken »; dat het tweede 

bevel de nieuwe en ernstige omstandig
heden waarop de aanhouding gegrond is, 
nauwkeurig moet omschrijven, 

terwijl het aanhoudingsbevel van 27 
januari 1987 al evenmin als het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Bergen 
en de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi een omschrijving geven van 
« die nieuwe en ernstige omstandigheden 
waarop de nieuwe aanhouding gegrond 
is »; artikel 8 van de wet van 20 april 
1874 en het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging derhalve door het 
arrest zijn geschonden : 

Overwegende dat het aanhou
dingsbevel, dat door de onderzoeks
rechter was uitgevaardigd nadat een 
andere onderzoeksrechter, die een 
aanhoudingsbevel had uitgevaar
digd, door het onderzoeksgerecht 
van zijn opdracht ontlast was, geen 
nieuw bevel tot aanhouding is in de 
zin van artikel 8 van de wet van 20 
april 1874; dat het wordt uitgevaar
digd krachtens artikel 1 van die wet 
en moet voldoen aan de vereisten 
van artikel 4; dat bijgevolg dat bevel 
niet de nieuwe en ernstige omstan
digheden moet omschrijven waarop 
de aanhouding gegrond is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
tH: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. 

15 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Y. De 
Gratie, Brussel. 
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Nr. 493 

2• KAMER - 15 april 1987 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - VERANTWOORDING - WETrlGHEID. 

De handhaving van de voorlopige hechte
nis wordt naar recht verantwoord door 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
die de door art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis vereiste omstandigheden 
nauwkeurig omschrijft onder vermel
ding dat er ernstige aanwijzingen be
staan dat de verdachte zich schuldig 
heeft gemaakt aan verschillende dief
stallen, waaronder de diefstal van een 
auto, en dat de herhaling van die lei
ten lijkt te wijzen op een volslagen ge
brek aan respect voor andermans ei
gendom, waardoor de openbare veilig
heid in gevaar verkeert, te meer daar 
de verdachte zeer onlangs nag wegens 
gelijksoortige feiten werd veroordeeld 
(1). 

(KATOVIC) 

ARREST ( VertaJing) 

(A.R. nr. 5806) 

HET HOF; --: Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel in 
kamer van inbeschuldigingstelling 
gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 5 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest 
zich beperkt tot de vaststelling dat er te
gen eiser thans nog ernstige schuldaan
wijzingen bestaan, 

terwijl het arrest had moeten vaststel
len dat die aanwijzingen bovendien uit
zonderlijk waren; het arrest dus door 
zulks niet vast te stellen de in het mid
del aangegeven bepaling schendt; 

tweede onderdeel, doordat het arrest, 
nate hebben vastgesteld dat de ernstige 
schuldaanwijzingen betrekking hebben 

(1) Cass., 14 mei 1986, A.R. nr. 5067 
(A.C., 1985-86, nr. 564}. 

op het plegen van verschillende diefstal
len in de kleedkamers van een sportclub, 
alsook op de diefstal van een auto en op 
weerspannigheid tegen de rijkswacht, 
niet nauwkeurig omschrijft waarom die 
omstandigheden de openbare veiligheid 
dermate raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd; het arrest 
de aanwezigheid van gevaar voor de 
openbare veiligheid enkel afleidt uit de 
omstandigheid dat eiser bij herhaling 
dergelijk gedrag heeft vertoond en zeer 
onlangs nog wegens gelijksoortige feiten 
is veroordeeld; het Hof van Cassatie in 
het arrest van 31 januari 1977 eraan her
innert dat de beslissing een nauwkeurige 
omschrijving moet geven van de gege
vens, eigen aan de zaak en de persoon
lijkheid van de verdachte, die ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden ople
veren en die de openbare veiligheid der
mate raken dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaafd; die gegevens 
dus niet van elkaar mogen worden ge
scheiden, maar in hun onderling verband 
moeten worden onderzocht; het arrest 
derhalve, door het gevaar voor de open
bare veiligheid niet af te leiden uit het 
bestaan van ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden, maar enkel uit het ge
drag van eiser, de in het middel aange
geven bepaling schendt, te meer daar de 
vrees dat beklaagde wegens het herhaal
delijk vertonen van een dergelijk gedrag 
opnieuw gelijksoortige feiten zal plegen, 
geen voldoende bewijs is dat de openba
re veiligheid in gevaar verkeert : 

. W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, de 

motiveringsplicht van artikel 5 van 
de wet op de voorlopige hechtenis 
de onderzoeksgerechten niet gebiedt 
om in hun uitspraak over de hand
having van de voorlopige hechtenis, 
bij ontstentenis van enige conclusie 
dienaangaande, uitdrukkelijk het 
bestaan van schuldaanwijzingen ten 
laste van verdachte vast te stellen; 
dat het anderzijds enkel moet gaan 
om voldoende aanwijzingen van 
schuld; 

Dat het eerste onderdeel faalt 
naar recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, na, 
anders dan wat in het onderdeel 
staat, erop te hebben gewezen dat 
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« er tegen eiser ernstige aanwiJzm
gen bestaan dat hij zich schuldig ge
maakt heeft aan verschillende dief
stallen ( ... ) (en) aan de diefstal van 
een auto aan het stuur waarvan hij 
werd aangetroffen door de rijks
wacht tegen wie hij zich toen blijk
baar heeft verzet », vermeldt dat 
« dit gedrag wegens de herhaling er
van schijnt te wijzen op beklaagdes 
volslagen gebrek aan respect voor 
andermans eigendom en derhalve 
een gevaar oplevert voor de openba
re veiligheid, te meer daar hij zeer 
onlangs voor gelijksoortige feiten is 
veroordeeld »; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
met opgave van de gegevens eigen 
aan de zaak en de persoonlijkheid 
van eiser, een nauwkeurige om
schrijving geeft van de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden, op 
grond waarvan de voorlopige hech
tenis in het belang van de openbare 
veiligheid moet worden gehand
haa£0.; rlat het de besb<;sing naar 
recht. verantwoordt; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

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

15 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. M. Man
delblat, Brussel. 

Nr. 494 

1 • KAMER - 23 april 1987 

RECHTBANKEN - ZAAK GEDURENDE 
MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GE-

HOUDEN - ONTI'REKKING VAN DE ZAAK AAN 
DE RECHTER - VERWIJZING NAAR HETZELF
DE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD. 

Wanneer een rechter gedurende meer 
dan zes maanden verzuimt de zaak te 
berechten die hij in beraad had gena
men, kan het Hoi, zonder de in art. 
656 Ger. W. bedoelde mededeling te be
velen, de zaak aan die rechter onttrek
ken en ze verwijzen naar hetzelfde ge
recht, anders samengesteld (1). 

{PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE PUBLIFER N.V. 

T. UNGER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7974) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift dat op 24 maart 1987 
door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel ter grif
fie van het Hof is ingediend en er
toe sh·ekt de onder~ het nummer 
9935/83 op de algemene rol van de 
Rechtbank van Koophandel te Brus
sel ingeschreven zaak te onttrekken 
aan mevr. Maquet, rechter in de 
Rechtbank van Koophandel te Brus
sel, en aan de heren Poncelet en 
earlier, rechters in handelszaken in 
dezelfde rechtbank; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift hierop is gegrond dat 
voornoemde rechters gedurende 
meer dan zes maanden hebben ver
zuimd de zaak te berechten die zij 
in beraad hadden genomen; 

Gelet op de artikelen 648, 4°, 652 
tot 655 en 658 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat voornoemde rech
ters gedurende meer dan zes maan
den hebben verzuimd voormelde 
zaak te berechten, hoewel zij deze 
in beraad hadden genomen; dat de 
dag van de uitspraak zelfs niet is 

(1) Cass., 8 jan., 26 feb. en 10 april 1987, 
A.R. nrs. 7823, 7919 en 5749 (A.C., 1986-87, 
nrs. 270, 384 en 481). 
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vastgesteld; dat de beslissing over 
het geschil, in het belang van een 
goede rechtsbedeling, niet langer 
mag uitblijven; 

Om die redenen, onttrekt de on
der het nummer 9935/83 op de alge
mene rol van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel ingeschreven 
zaak aan mevr. Maquet, rechter in 
de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel, en aan de heren Poncelet 
en earlier, rechters in handelszaken 
in dezelfde rechtbank; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Koop
handel te Brussel, anders samenge
steld; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

23 april1987 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal. 

Op dezelfde dag zijn zes arresten in dezelfde 
zin gewezen, op verzoekschrift van de procu
reur-generaal bij het Hof van Beroep te Brus
sel, tot onttrekking van de zaken aan mevr. 
Maquet, rechter in de Rechtbank van Koop
handel te Brussel, en aan de rechters in han
delszaken die met haar zitting hadden. 

Nr. 495 

1 c KAMER - 23 april 1987 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VER
ZOEKSCHRIFT TOT ONTIREKKING VAN DE 
ZAAK AAN EEN RECHTBANK VAN KOOPHAN
DEL - VASTSTELLING DOOR HET HOF DAT 
DE AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN EEN 
VOLDOENDE GROND TOT GEWETIIGDE VER
DENKING OPLEVEREN - VERWIJZING NAAR 
EEN ANDERE RECHTBANK VAN KOOPHAN
DEL. 

Wanne.s.· een curator, die vooi' een recht
bank van koophandel is opgeroepen 

' om over zijn ontslag te horen beslis
sen, een verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan die rechtbank indient 
en het Hoi van Cassatie vaststelt dat 
de in dat verzoekschrift aangevoerde 
omstandigheden aanwijzen dat de ma
gistraten van die rechtbank over de 
zaak geen uitspraak kunnen doen, zon
der bij de algemene opinie een gewet
tigde verdenking omtrent hun strikte 
onpartijdigheid te doen ontstaan, wijst 
het Hoi terstond de vordering tot ant
trekking toe en beveelt het de verwij
zing van de zaak naar een andere 
rechtba.nk van koophandel. 

(DELAND E) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7983) 

RET HOF; - Gelet op het met re
deri.en omkleed en ondertekend ver
zoekschrift dat op 26 maart 1987 
door mr. Delahaye, advocaat bij het 
Hof, ter griffie van het Hof is inge
diend en waarbij wordt gevraagd 
dat de zaak wegens wettige verden
king zou worden onttrokken aan de 
Rechtbank van Koophandel te Nij
vel, die, met het oog op het ontslag 
van verzoeker, hem op grond van 
artikel 462 van het Wetboek van 
Koophandel heeft opgeroepen; 

Overwegende dat verzoeker de 
volgende redenen aanvoert : « dat de 
oproeping van verzoeker op 30 
maart 1987 voor de Rechtbank van 
Koophandel te Nijvel onder het 
voorzitterschap van de h. Bonbled 
Orner, waarnemend voorzitter, om 
over zijn ontslag te horen beslissen, 
op een ogenblik dat het hager be
roep tegen zijn schorsing door de
zelfde rechtbank na zijn oproeping 
die oak zijn ontslag beoogde, nog 
niet door het hof van beroep is afge
handeld en dat het hof van beroep, 
in een gelijksoortige zaak betreffen
de een andere curator, een identiek 
vonnis van dezelfde rechtbank van 
koophandel heeft gewijzigd, door 
verzoeker redelijke:rwijze kan wor-
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den aangevoeld dat de uiting van 
een verbetenheid die in strijd is met 
de sereniteit die het gerecht in acht 
moet nemen; dat immers de omstan
digheden tussen de inleiding van de 
eerste procedure tot ontslag en de 
huidige procedure niet erg konden 
gewijzigd zijn, des te minder omdat 
verzoeker die was geschorst (en 
daartegen' hoger beroep had inge
steld), een zekere discretie aan de 
dag moest leggen bij zijn beslissin
gen in verband met de curatorschap
pen die hem waren toevertrouwd, 
daar er plaatsvervangende curato
ren waren aangewezen; dat verzoe
ker bovendien terecht enige twijfel 
kan koesteren omtrent de onpartij
digheid van de beslissing van het 
aangesproken gerecht; dat het be
langrijkste faillissement dat hem 
werd onttrokken ingevolge de eerste 
beslissing tot schorsing (waartegen 
hoger beroep) (namelijk het faillis
sement van de naamloze vennoot
schap Fabelta Tubize), im-rners door 
de RP.chtbank van Koophandel te 
Nijvel onder het voorzitterschap van 
haar waarnemend voorzitter werd 
toevertrouwd aan een curator te 
Brussel, mr. Dupont Roland; dat de
ze laatste gebruik maa.kt van het
zelfde kantoor als de zoon van waar
nemend voorzitter van de Recht
bank van Koophandel te Nijvel en 
heiden trouwens een gemeenschap
pelijk postpapier hebben; dat verzoe
ker derhalve terecht mag vrezen dat 
de rechtbank die uitspraak moet 
doen zulks niet zal doen met alle 
onpartijdigheid, objectiviteit en sere
niteit die elke justitiabele mag ver
wachten; dat die verwachting ten de
ze des te groter is daar het ontslag 
van een curator, krachtens artikel 
465 van het Wetboek van Koophan
del, een beslissing is waartegen 
geen rechtsmiddel kan worden aan
gewend; dat, gelet op het beperkt 
aantal werkende magistraten in de 
Rechtbank van Koophandel te Nij
vel, te weten twee, en het even be
perkt aantal plaatsvervangende ma
gistraten, namelijk twee onder wie 
verzoeker, en gelet op het natuurlijk 
gezag van een voorzitter, en inzon-

derheid wanneer hij, zoals in de hui
dige omstandigheden te Nijvel, bij 
opdracht van een andere rechtbank 
komt, de wettige verdenking moet 
gelden voor heel die rechtbank »; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat een van de twee 
curatoren die, ter vervanging van 
verzoeker, in het faillissement van 
de vennootschap Fabelta Tubize zijn 
aangewezen door de Rechtbank van 
Koophandel te Nijvel onder het 
voorzitterschap van de h. Blonbled, 
ondervoorzitter in de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, die opdracht 
had gekregen om het voorzitter
schap van de Rechtbank te Koop
handel te Nijvel waar te nemen, me
dewerker is in een kantoor van 
Brusselse advocaten waarvan hij on
der meer samen met de zoon van 
die voorzitter gebruik maakt; 

Dat uit die omstandigheden, als
mede uit die welke in het ver
zoekschdft worden vermeld met be
trekkint: tot de huidige samenstel
ling van de Rechtbank van Ko~p
handel te Nijvel blijkt, dat de magis
traten van die rechtbank over de 
zaak geen uitspraak kunnen doen 
zonder bij de algemene opinie een 
wettige verdenking nopens hun 
strikte onpartijdigheid te doen ont
staan; 

Dat in de stand van de zaak geen 
enkele mededeling noodzakelijk 
blijkt te zijn; dat er derhalve grond 
bestaat om de vordering tot onttrek
king van de zaak aan de rechter ter
stond toe te laten en de zaak naar 
de Rechtbank van Koophandel te 
Bergen te verwijzen; 

Om die redenen, beveelt de ver
wijzing van de zaak naar de Recht
bank van Koophandel te Bergen; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over. 

23 april1987 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 496 

1 • KAMER - 23 april 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN· 

SLAGPROCEDURE - BEWIJS - TEKENEN EN 
INDICIEN VAN GEGOEDHEID - BEWIJSLAST 
- TEGENBEWIJS - VEREISTEN. 

2o BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' 
BELASTINGZAKEN - BEWIJSKRACHT VAN 
AKTEN - VONNIS WAARVAN REDENEN 
TEGENSTRIJDIG ZIJN MET DIE VAN EEN 
VROEGER VONNIS, TERWIJL HET BESCHIK· 
KEND GEDEELTE VERENIGBAAR IS MET DAT 
VAN HET VROEGERE VONNIS. 

1° Wanneer de administratie de belastba
re inkomsten volgens tekenen en indi
cien heeft vastgesteld, kan de belas
tingschuldige, wil hij aantonen dat zijn 
gegoedheid niet grater is dan blijkt uit 
de aangegeven inkomsten, niet vol
staan met loutere beweringen; hij 
moet positieve, doorslaggevende en 
controleerbare gegevens aanbrengen 
(1). (Art. 247 W.I.B.) 

2° Uit het enkele feit dat een motief van 
een vonnis onverenigbaar is met de 
bewoordingen van een motief van een 
vroeger vonnis, terwijl er geen tegen
strijdigheid bestaat tussen de beschik
kende gedeelten van beide vonnissen, 
kan niet worden afgeleid dat dit twee
de vonnis de bewijskracht van het eer
ste miskent (2). (Artt. 1319, 1320 B.W.) 

(1) Zie Cass., 10 april 1951 (Bull. en 
Pas., 1951, I, 544). 

(2) Zie Cass., 27 jan. 1930 (Bull. en 
Pas., 1930, I, 78). 

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

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. F 773 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat de adminis
tratie het bedrag van de gezinsuitgaven 
heeft vastgesteld op basis van onder
houdskosten, voor een gezin bestaande 
uit twee volwassenen en drie kinderen, 
van 154 frank en 158 frank per dag en 
per persoon voor de jaren 1975 en 1976, 
en dat eiser zich heeft beperkt tot niet te 
controleren beweringen, wegens welke 
hij de gezinsuitgaven tot 200 frank per 
dag zou kunnen verminderen, hoewel 
het gezin uit vijf personen bestaat, 

terwijl eiser zich in zijn conclusie niet 
had beperkt tot niet te controleren bewe
ringen; hij nauwkeurige en uitvoerige 
feite!ijke omstandigheden had aange
voerd, onder meer dat zijn echtgenote, 
die meer dan 20 maal was geopereerd, 
een groot gedeelte van de litigieuze ja
ren in een ziekenhuis is opgenomen en 
zulks op een gemeenschappelijke kamer, 
dit wil zeggen zonder te moeten betalen, 
het gezin derhalve voor een groot gedeel
te van de litigieuze jaren slechts uit vier 
personen bestond, zodat het arrest de be
wijskracht van de conclusie van eiser 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) en terwijl het hof van beroep 
niet heeft geantwoord op de conclusie 
waarin nauwkeurige en uitvoerige om
standigheden waren aangevoerd, zodat 
dit hof zijn arrest niet regelmatig met 
redenen heeft omkleed en aldus artikel 
97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest zegt 
<< dat (eiser) het tegenbewijs moet 
leveren wanneer de administratie de 
belastbare inkomsten op basis van 
tekenen en indicien heeft vastge
steld; dat dit bewijs ten deze niet is 
geleverd, daar (eiser) zich heeft be
perkt tot niet te controleren bewe
ringen volgens welke hij de gezins-
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uitgaven tot 200 frank per dag zou 
kunnen verminderen, hoewel het ge
zin uit vijf personen bestaat »; 

Overwegende dat, wanneer de ad
ministratie de belastbare inkomsten 
volgens tekenen en indicien heeft 
vastgesteld, het niet voldoende is 
dat de belastingplichtige, om aan te 
tonen dat zijn gegoedheid niet gro
ter is geweest dan blijkt uit de aan
gegeven inkomsten, loutere bewerin
gen aanvoert, maar dat hij positieve, 
doorslaggevende en controleerbare 
gegevens moet aanbrengen; 

Overwegende dat het hof van be
roep ten deze door een feitelijke be
oordeling heeft geoordeeld dat · de 
aangebrachte gegevens niet te con
troleren waren en dat het dus de 
werkelijkheid ervan niet kon na
gaan; 

Dat het arrest derhalve, enerzijds, 
aan de conclusie van eiser geen uit
legging geeft die onverenigbaar ·is 
met de bewoordingen ervan en, an
derzijds, op die conclusie antwoordt 
door te vermelden om welke reden 
het geen rekening houdt met de 
erin aangevoerde gegevens; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 1350, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek, 276 en 278 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en misken
ning van de bewijskracht van de rechter
lijke beslissing van 25 juni 1985 van het 
Hof van Beroep te Brussel, 

doordat het bestreden arrest, om het 
beroep ongegrond te verklaren op grand 
dat verzoeker niet het tegenbewijs heeft 
geleverd dat op hem rust wanneer de ad
ministratie, zoals ten deze, de belastbare 
inkomsten op basis van tekenen en indi
cien heeft vastgesteld, en na te hebben 
vastgesteld dat in de balans van het ver
mogen van de jaren 1975 en 1976 aileen 
de gezinsuitgaven werden betwist, zijn 
beslissing doet steunen op het feit dat de 
administratie die bedragen heeft vastge
steld op basis van onderhoudskosten, 
voor een gezin bestaande uit twee vol
wassenen en drie kinderen, van 154 
frank en 158 frank per dag en per per
soon voor de jaren 1975 en 1976; dat de 
administratie aldus met mate de bedra
gen heeft aangenomen welke gedurende 

die periode inzake kinderbijslagen wa
ren vastgesteld ( cf. commentaar op het 
W.I.B., 81/10-3) en dat ze derhalve op vol
doende nauwkeurige en overeenstem
mende gegevens heeft gesteund, 

terwijl, om te antwoorden op de grief 
van eiser die aanvoerde dat de toestand 
volgens tekenen en indicien op willekeu
rige wijze was vastgesteld, op grand dat 
de administratie voor de vaststelling van 
het bedrag van de gezinsuitgaven, de 
enige post die in de balans van het ver
mogen werd betwist, had verwezen naar 
artikel 81 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen betreffende de ver
minderingen voor gezinslasten, het hof 
van beroep, in zijn in dezelfde zaak ge
wezen arrest van 25 juni 1985, had be
slist dat de administratie zich in werke
lijkheid had gebaseerd op een studie van 
het Nationaal lnstituut voor de Statistiek 
betreffende de gezinsbudgetten; dat het 
hof van beroep aldus in voormeld arrest 
de grief heeft afgehandeld in verband 
met de wijze waarop de administratie 
het bedrag van de gezinsuitgaven heeft 
vastgesteld, zodat het gezag van gewijs
de van die beslissing, die op 8 oktober 
1985 in kracht van gewijsde is gegaan, 
zich ertegen verzette dat het hof van be
roep op laatstgenoemde datum zijn be
slissing heeft doen steunen op gegevens 
uit een andere bron dan de studie van 
het Nationaal Instituut voor de Statis
tiek; het bestreden arrest zodoende het 
beginsel van het gezag van het rechter
lijk gewijsde miskent en aldus de in het 
middel aangewezen bepalingen schendt, 
alsook de bewijskracht van de rechter
lijke beslissing van 25 juni 1985 mis
kent: 

Overwegende, enerzijds, dat het 
middel aanvoert dat het bestreden 
arrest het gezag van gewijsde van 
het arrest van 25 juni 1985 miskent, 
daar het beslist dat de administratie 
zich op een studie van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek heeft ge
-baseerd om het bedrag van de ge
zinsuitgaven vast te stellen; 

Overwegende dat eiser betoogde 
dat de administratie, om zijn inkom
stenaangifte te wijzigen, had ge
steund op een toestand volgens te
kenen en indicien die willekeurig 
was vastgesteld, op grond dat de ad
ministratie voor de vaststelling van 
,het bedrag van de gezinsuitgaven, 
de enige post die in de balans van 
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het vermogen werd betwist, had ver
wezen naar artikel 81 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
betreffende de verminderingen voor 
gezinslasten; 

Dat het arrest van 25 juni 1985, in 
antwoord op dat middel, oordeelt 
« dat de administratie zich in werke
lijkheid had bebaseerd op een stu
die van het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek betreffende de gezins
budgetten »; 

Dat het hof van beroep, toen het 
vaststelde dat die studie niet was 
overgelegd, de heropening van de 
debatten heeft bevolen met het oog 
op de overlegging van dat stuk door 
de administratie; 

Dat het hof van beroep zodoende 
zijn rechtsmacht over een litigieuze 
kwestie niet definitief heeft uitgeoe
fend; dat het enkel heeft gezegd om 
welke reden het die voorafgaande 
maatregel noodzakelijk achtte, alvo
rens zich uit te spreken over de 
vraag of de gezinsuitgaven al dan 
niet willekeurig waren vastgesteld; 

Dat het arrest van 25 juni 1985 
geen eindbeschikkingen bevat en 
dus geen gezag van gewijsde heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
middel betoogt dat het bestreden ar
rest de bewijskracht miskent van de 
overweging van het arrest van 25 ju
ni 1985, volgens welke de toestand 
van eiser volgens tekenen en indi
cien op basis van de studie van het 
Nationaal Instituut voor de Statis
tiek is vastgesteld; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest oordeelt dat de administratie 
voor de vaststelling van de gezins
uitgaven met mate de bedragen 
heeft aangenomen die gedurende de 
jaren 1975 en 1976 inzake kinderbij
slagen waren bepaald; 

Dat die overwegingen enkel be
trekking hebben op loutere motie
ven, en niet op de beschikkende ge
deelten, van twee afzonderlijke be
slissingen; dat ze, ook al waren ze 
tegenstrijdig, niet tot gevolg kunnen 
hebben dat het bestreden arrest de 
bewijskracht van het arrest alvo-

rens recht te doen van 25 juni 1985 
miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 283, tweede lid, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest instemt met de vast
stelling van het bedrag van de gezinsuit
gaven op basis van een dagelijkse kost
prijs per persoon van 154 frank voor het 
jaar 1975 en 158 frank voor het jaar 
1976, welke bedragen, die gedurende die 
periode inzake kinderbijslagen waren 
vastgesteld, zijn ontleend aan de com
mentaar op het W.I.B. blz. 81/10-3 (stuk 
dat op 2 augustus 1985 ter griffie is neer
gelegd), 

terwijl dat stuk te laat door mr. De
meuldre, advocaat van het Ministerie 
van Financien, is neergelegd en het ge
wag maakt van een bedrag van 154 
frank met ingang echter van 1 septem
ber 1975, terwijl het bedrag op 1 januari 
van dat jaar slechts 142 frank beliep; dat 
stuk trouwens helemaal geen melding 
maakt van enig bedrag voor het jaar 
1976; het arrest derhalve, enerzijds, arti
kel 283, tweede lid, van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen en, anderzijds, 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, door aan 
het aangevoerde stuk een identiek be
drag voor het jaar 1975 toe te kennen 
dat geenszins overeenstemt met de ver
schillende bedragen die in dat stuk wor
den vermeld, en door bovendien een be
drag voor het jaar 1976 vast te stellen, 
terwijl in het stuk geen enkel bedrag 
voor dat jaar wordt vermeld: 

Overwegende, enerzijds, dat het 
door verweerder na het arrest van 
25 juni 1985 neergelegde stuk een 
uittreksel is uit de « Commentaar op 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen », met onderaan op de 
bladzijde een nota waarin de forfai
taire bedragen inzake kinderbijsla
gen sedert 1968 worden vermeld; dat 
het gaat om een administratieve 
commentaar die door wie dan ook 
kan worden geraadpleegd en die 
derhalve niet kan worden be
schouwd als een « nieuw stuk » in 
de zin van artikel 283 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen; 
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Overwegende, anderzijds, dat het 
arrest zegt « dat de administratie 
(de) bedragen (van de gezinsuitga
ven) heeft vastgesteld op basis van · 
onderhoudskosten, voor een gezin 
bestaande uit twee volwassenen en 
drie kinderen, van 154 frank en 158 
frank per dag en per persoon voor 
de jaren 1975 en 1976; dat zij zo
doende met mate de bedragen heeft 
aangenomen welke gedurende die 
periode inzake kinderbijslagen wa
ren vastgesteld (cf. commentaar op 
het W.I.B., 81/10-3) en dat ze derhal
ve op voldoende nauwkeurige en 
overeenstemmende gegevens heeft 
gesteund »; 

Dat het arrest, door eraan toe te 
voegen dat de administratie de ge
durende die periode inzake kinder
bijslagen vastgestelde bedragen 
« met mate heeft aangenomen » en 
door als verwijzing een passage van 
de commentaar op het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen te vermel
den, geenszins wil zeggen dat die 
commentaar een identiek bedrag 
voor het jaar 1975 vaststelt en, als 
bedrag voor het jaar 1976, het be
drag vermeldt dat de administratie 
op de belastingplichtige heeft toege
past; 

Dat het arrest aldus de bewijs
kracht van die akte niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 april1987 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 497 

1 • KAMER - 24 april 1987 

1° BESLAG - BEWAREND BESLAG - BE
SLISSING WAARBIJ DE RECHTER, OP EENZIJ
DIG VERZOEKSCHRIFT, AAN EEN SCHULDEI
SER TOESTAAT BEWAREND BESLAG TE LEG
GEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN 
VAN ZIJN SCHULDENAAR- DERDENVERZET 
VAN EEN PERSOON DIE NIET IS TUSSENGEKO
MEN IN DE RECHTSPLEGING OP EENZIJDIG 
VERZOEKSCHRIFT EN DIE BEWEERT DOOR DE 
BESLISSING TE ZIJN BENADEELD - VEREIS
TE ALLE PARTIJEN TE DAGVAARDEN - BE
GRIP. 

2° DERDENVERZET - GERICHT TEGEN 
DE BESLISSING WAARBIJ DE RECHTER, OP 
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT, AAN EEN 
SCHULDEISER TOESTAAT BEWAREND BESLAG 
TE LEGGEN OP BEPAALDE ROERENDE GOE
DEREN VAN ZIJN SCHULDENAAR- DERDEN
VERZET VAN EEN PERSOON DIE NIET IS TUS
SENGEKOMEN IN DE RECHTSPLEGING OP 
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT EN DIE BE
WEERT DOOR DE BESLISSING TE ZIJN BENA
DEELD - VEREISTE ALLE PAR'i'IJEN TE DAG
VAARDEN- BEGRIP. 

1° en 2° De eiser op derdenverzet die niet 
is tussengekomi:m in een rechtspleging 
op eenzijdig verzoekschrift ingevolge 
welke door de rechter aan een schuld
eiser werd toegestaan bewarend be
slag te Jeggen op bepaalde goederen 
van zijn schuldenaar, en die beweert 
door die beslissing in zijn rechten te 
zijn benadeeld, is niet gehouden de be
slagene te dagvaarden indien deze niet 
in het geding is geweest tijdens de 
rechtspleging op eenzijdig verzoek
schrift. (Artt. 1025, 1033, 1034, 1122, 
1125 en 1419 Ger.W.) 

(« VITARICH CORPORATION • VENN. NAAR HET 
RECHT DER FILIPPIJNEN T. SODINCOM P.V.B.A., 
INCOMEX N.V., « FABRICA DE CONSERVAS !SLAY 
S.A. • VENN. NAAR HET RECHT VAN PERU E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5125) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 
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Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1033, 1034, 1122, 1125 en 
1419, meer bepaald het eerste lid, van 
bet Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het derdenverzet 
van eerste en tweede verweerster tegen 
de beschikkingen van de beslagrechter 
te Brugge van 20 augustus 1984 en 22 au
gustus 1984 ontvankelijk verklaart, met 
als motieven : « W anneer het derdenver
zet, zoals ten deze, gericht is tegen een 
beschikking verleend op eenzijdig ver
zoekschrift, dan zijn er geen andere par
tijen te dagvaarden dan de verzoeker en 
de partijen die desgevallend in die 
rechtspleging waren tussengekomen. In 
casu waren er geen tussenkomende par
tijen, zodat enkel de verzoeker, met na
me (eiseres), diende gedagvaard te wor
den. ( ... ) Door te beslissen dat (eerste en 
tweede verweerster) niettemin de besla
gene in hun derdenverzet hadden moe
ten betrekken, heeft de eerste rechter 
een toelatingsvoorwaarde gesteld die 
niet wettelijk voorzien is », 

terwijl, wanneer bij een beschikking 
tot machtiging bewarend beslag te leg
gen, wordt vastgesteld dat de goederen 
waarop beslag wordt gelegd eigendom 
zijn van de beslagene, deze beslagene 
voor een verzetdoende derde noodzake
lijk een partij is die meteen gedagvaard 
moet worden opdat het derdenverzet kan 
worden toegelaten; zodat het arrest, door 
derde verweerster, te weten de beslag
ene, niet als partij aan te merken jegens 
de eerste en de tweede verweerster, de 
in de aanhef van het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat uit de artikelen 
1033, 1034, 1122, 1125 en 1419 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet volgt 
dat hij die verzet doet tegen een be
schikking waarbij op eenzijdig ver
zoekschrift machtiging tot bewarend 
beslag is verleend, iemand anders 
dan de verzoeker en eventueel de 
tussenkomende partijen dient te be
trekken in zijn vordering; 

Dat uit de vermelde bepalingen 
evenmin volgt dat de omstandigheid 
dat op eenzijdig verzoekschrift 
machtiging is verleend om op ie
mands roerende goederen beslag te 
leggen, op zichzelf meebrengt dat de 
beslagene voor een verzetdoende 
derde moet worden aangemerkt als 
partij; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, zonder dienaangaande te wor
den gekritiseerd, dat de machtiging 
tot bewarend beslag werd verleend 
op eenzijdig verzoekschrift van eise
res en dat er daarbij geen tussenko
mende partijen waren; 

Dat het arrest derhalve de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt door te beslissen dat 
derde verweerster, de beslagene, die 
in de beschikking op eenzijdig ver
zoekschrift geen verzoeker of tus
senkomende partij was, niet in het 
derdenverzet diende te worden be
trokken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

24 apri11987 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard, Biitzler en M. Cornette, Antwer
pen. 

Nr. 498 

1 • KAMER - 24 april 1987 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - INCIDENTEEL HOGER BEROEP -
GER.W., ART. 1054 - GEDAAGDE IN HOGER 
BEROEP - BEGRIP. 
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2° BESLAG BEWAREND BESLAG 
SCHULDEISER DIE BEWAREND BESLAG LEGT 
OP AAN ZIJN SCHULDENAAR VERKOCHTE 

ROERENDE ZAKEN- ZAKEN EIGENDOM VAN 
DE SCHULDENAAR DIE ECHTER DE PRIJS ER
VAN NOG NIET HEEFT BETAALD EN AAN WIE 
DE VERKOCHTE ZAKEN NIET WERDEN GELE
VERD - GEVOLG. 

3" KOOP - KOPER EIGENAAR GEWORDEN 
VAN GEKOCHTE ROERENDE ZAKEN, AL 
HEEFT HIJ DE PRIJS ERVAN NOG NIET 
BETAALD EN AL WEIGERT DE VERKOPER TE 
LEVEREN - BEWAREND BESLAG OP DE 
VERKOCHTE ZAKEN DOOR DE SCHULDEISER 
VAN DE KOPER - GEVOLG. 

1" De gedaagde in hager beroep die 
krachtens art. 1054 Ger. W. te allen tij
de incidenteel beroep kan instellen te
gen aile partijen die in het geding zijn 
voor de rechter in hager beroep, is de 
partij tegen wie het principaal hager 
beroep is gericht; de partij die in de 
zaak is opgeroepen, zonder dat tegen 
haar een principaal hager beroep is ge
richt, heeft niet de hoedanigheid van 
gedaagde in hager beroep in de zin 
van de voormelde wetsbepaling (1). 

2" en 3" Geen enkele wettelijke bepaling 
verbiedt een schuldeiser bewarend be
slag te leggen op roerende zaken 
waarvan zijn· schuldenaar door koop 
eigenaar is geworden, ook al heeft de 
schuldenaar de prijs ervan nog niet 
betaald en al weigert de verkoper, met 
toepassing van art. 1612 B. W., de leve
ring zolang de prijs niet is betaald; het 
bewarend beslag brengt nochtans niet 
mee dat de verkoper tot levering van 
de verkochte zaken kan worden ge
dwongen zolang de prijs ervan niet is 
betaald (2). (Artt. 1582, 1583, 1612 B.W. 
en 1413 Ger.W.) 

(1) Cass., 15 okt. 1981 en 24 juni 1982 
(A.C., 1981-82, nrs. 119 en 640). 

(2) Zie DE PAGE, deel II, druk 1964, nrs. 857 
en vlg., inzonderheid nrs. 869 en 871, deel IV, 
druk 1972, nr. 105, en deel VI, druk 1942, 
nrs. 823 tot 827. 

(• BANK OF INDIA » VENN. NAAR INDISCH 
RECHT,« N. NAYAMKUMAR & CO» VENN. NAAR 
INDISCH RECHT, « N.S.P. ROHITKUMAR & CO » 
VENN. NAAR INDISCH RECHT T. « PRECIOUS GEM 
COMPANY » VENN. NAAR INDISCH RECHT, 
« CORPORATION BANK » VENN. NAAR INDISCH 

RECHT, PRECIO MET P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5210) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat tweede en derde eiseres 
aan derde verweerster drie loten 
diamant hebben verkocht, betaal
baar bij de levering; dat, nu de ko
per de prijs van de koopwaar niet 
heeft betaald, de verkopers weige
ren deze te leveren; dat de partij 
diamant in het bezit is gebleven van 
het Diamond Office, lasthebber van 
de verkopers; dat eerste verweer
ster, schuldeiseres van de koper, be
warend beslag heeft gelegd op de lo
ten diamant bij het Diamond Office; 
dat tweede verweerster beslag onder 
derden heeft gelegd; 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van de eiseressen tot 
opheffing van die beslagen onge
grond verklaart; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 861, 862, 1042, 1054, 
1056, 2" en 4", en 1057 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de eiseres
sen ingestelde vordering tot opheffing 
van de bewarende beslagen, door eerste 
en tweede verweerster ten laste van der
de verweerster gelegd op een partij dia
manten, ongegrond verklaart op grond : 
dat tweede verweerster zich aansluit bij 
de motieven vervat in het inleidend ver
zoekschrift in beroep van eerste ver
weerster; dat zij vraagt dat het beroep 
ontvankelijk en gegrond zou worden ver
klaard; dat hieruit moet afgeleid worden 
dat zij impliciet incidenteel beroep heeft 
ingesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het hoger 
beroep, door eerste verweerster bij ver-
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zoekschrift ingesteld, niet tegen tweede 
verweerster gericht was, deze geen geln
timeerde partij was, zodat zij geen hoger 
beroep bij conclusie kon instellen (schen
ding van de artikelen 1054 en 1056 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens artikel 

1054 van het Gerechtelijk Wetboek 
de gedaagde in hoger beroep te al
len tijde incidenteel beroep kan in
stellen tegen alle partijen die in het 
geding zijn voor de rechter in hoger 
beroep, zelfs indien hij het vonnis 
zonder voorbehoud heeft betekend 
of er v66r de betekening in berust 
he eft; 

Overwegende dat de beslagrechter 
bij beschikking van 26 november 
1981 heeft opgeheven: 1. het bewa
rend beslag dat op verzoek van eer
ste verweerster bij exploot van 9 de
cember 1980 van gerechtsdeurwaar
der Jennes ten laste van derde 
verweerster bij het Diamond Office 
was belegd, en 2. het bewarend be
slag onder derden dat op verzoek 
van tweede verweerster bij exploot 
van 5 januari 1981 van gerechts
deurwaarder Vermeulen was gelegd; 

Overwegende dat uit de procedu
restukken blijkt dat eerste verweer
ster bij verzoekschrift van 15 maart 
1982 tegen deze beschikking hoger 
beroep heeft ingesteld; dat zij haar 
hoger beroep uitsluitend tegen de ei
seressen heeft gericht; dat zij twee
de verweerster wel in de zaak heeft 
betrokken, maar niet als ge1ntimeer
de; 

Overwegende dat tweede verweer
ster, nu zij in het geding voor de 
rechter in hoger beroep geen ge
daagde in de zin van artikel 1054 
van het Gerechtelijk Wetboek was, 
tegen het vonnis van de beslagrech
ter geen incidenteel beroep kon in
stellen; 

Dat het arrest, door dit inciden
teel beroep toelaatbaar en gegrond 
te verklaren, de in het onderdeel 
vermelde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1141, 1166, 1184, 1582, 1583, 
1604, 1612, 1650, 1704 en 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek, en de miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel « excep
tio non adimpleti contractus », 

doordat het arrest de door de eiseres
sen ingestelde vordering tot opheffing 
van de bewarende beslagen door eerste 
en tweede verweerster ten laste van der
de verweerster gelegd op een partij dia
manten, ongegrond verklaart op de vol
gende gronden : dat voor de oplossing 
van huidig geschil moet nagegaan wor
den of derde verweerster al dan niet de 
eigendom had vervmrven van de gekoch
te, maar nog niet geleverde diamanten; 
dat van dit antwoord de al dan niet gel
digheid van de twee beslagen afhangt; ... 
dat de eiseressen de exceptio non adim
pleti contractus en het retentierecht in
roepen; dat deze rechtsfiguren irrelevant 
zijn, daar zij een reden zijn om de eigen 
contractuele verbintenis niet uit te voe
ren, zoals in casu de niet-levering, maar 
deze rechtsfiguren op zichzelf niet de 
ontbinding van rechtswege van de over
eenkomst tot gevolg hebben; dat het con
tractueel beding « betaling bij levering » 
niet kan gelijkgesteld worden met « ei
gendomsoverdracht bij betaling » noch 
met een verkoop met eigendomsvoorbe
houd en evenmin met een verkoop met 
termijn wat betreft de overdracht van ei
gendom; dat ondanks dat de loten dia
mant nog niet aan derde verweerster wa
ren geleverd, deze er toch reeds eigena
res van was; dat het irrelevant is waar 
het beslag werd gelegd; dat de koop-ver
koop was afgesloten onder « on confir
med sale-basis » en niet onder de door 
eiseressen ingeroepen mogelijke clausule 
van « on sale or return », waarbij de ver
koper eigenaar blijft tot aan de betaling; 
dat reeds werd aangenomen dat de afge
sloten koop-verkoop onder de toepassing 
van artikel 1583 van het Burgerlijk Wet
hoek valt en dit geen tegenstrijdigheid 
tot gevolg heeft noch met het beding van 
betaling bij levering noch met artikel 
1612 van het Burgerlijk Wetboek, en 
evenmin met artikel 1613 van het Bur
gerlijk Wetboek dat in casu niet van toe
passing is, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, het arrest de over

dracht van eigendom, samenstellend ele
ment van de verkoop, en de verplichting 
tot levering van de verkoper, gevolg van 
de verkoop, verwart; het feit dat de ei
gendom van de diamanten op derde ver
weerster was overgegaan, niet inhoudt 
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dat de eiseressen gehouden waren deze 
diamanten te leveren, zolang derde ver
weerster de prijs niet betaald heeft 
(schending van de artikelen 1582, 1583, 
1604 en 1612 van het Burgerlijk Wet
hoek); nu de diamanten in het bezit van 
de lasthebber van eiseressen gebleven 
waren, eerste en tweede verweerster niet 
gerechtigd waren deze op te eisen en be
warend beslag te leggen (schending van 
de artikelen 1141 en 2279 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel op een verkeer
de uitlegging van het arrest berust 
en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest niet 
beslist dat de eiseressen, wegens de 
eigendomsoverdracht van de ver
kochte zaak op de koper, gehouden 
zijn de partij diamant te leveren, 
hoewel de prij s ervan nog niet is be
taald; 

Overwegende dat geen wettelijke 
bepaling de schuldeiser van de ko
per verbiedt bewarend beslag te leg
gen op een zaak die eigendom is 
van de koper, maar waarvan de ver
koper krachtens de overeenkomst 
en artikel 1612 van het Burgerlijk 
Wetboek de levering weigert zolang 
de prijs ervan niet is betaald; 

Dat de verkoper echter niet tot af
gifte van de zaak kan worden ge
dwongen zolang hem de prijs ervan 
niet is betaald; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat het Hof wegens 
de hierna uit te spreken cassatie 
geen uitspraak behoeft te doen over 
het tweede onderdeel van het twee
de middel, dat niet tot ruimere ver
nietiging kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het ho-

ger beroep van tweede verweerster, 
de vennootschap naar Indisch recht 
Corporation Bank, ontvankelijk en 
gegrond verklaart; 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 
tweede verweerster 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 Gent. 

24 april1987 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 499 

1 • KAMER - 24 april 1987 

1° VERKEERSBELASTING OP MO
TORRIJTUIGEN - WETBOEK VAN DE 
MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGE
STELDE BELASTINGEN, ARTT. 3, 4, 36BIS EN 
36TER, § 1 - BELASTING VERSCHULDIGD 
DOOR HET GEBRUIK VAN HET MOTORRIJTUIG 
OP DE OPENBARE WEG - VERMOEDEN INGE
STELD DOOR VOORMELD ART. 36TER, §I. 

2° WEGVERKEER - INSCHRIJVING VAN 
MOTORVOERTUIGEN - SCHRAPPING VAN DE 
INSCHRIJVING IN HET REPERTORIUM VAN DE 
DIENST VAN HET WEGVERKEER. 

1 o Inzake de verkeersbelasting op de mo
torrijtuigen, verschuldigd door het ge
bruik van de in art. 36bis Wetboek 
van de met de Inkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen bedoelde 
voertuigen op de openbare weg, stelt 
art. 36ter, § 1, van dat wetboek het on
weerlegbaar vermoeden in dat de be
doelde voertuigen op de openbare weg 
in gebruik zijn genomen zolang zij in 
het repertorium van de Dienst van het 
Wegverkeer ingeschreven zijn of inge
schreven moeten zijn. 
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2° Uit geen enkele wets- of verordenings
bepaling volgt dat de schrapping van 
de inschrijving van een motorvoertuig 
in het repertorium van de Dienst van 
het Wegverkeer enkel kan worden ver
kregen door de teruggave van de num
merplaat of van het inschrijvingsbe
wijs. (Artt. 1, 2, 3, 16 en 17 K.B. 31 dec. 
1953.) 

{BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. MR. VAN LIDTH DE JEUDE, Q.Q.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1325 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3, 4 en 36ter van het Wetboek 
van de met de lnkomstenbelastingen Ge
lijkgestelde Belastingen en 278 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat, hoewel 
vaststaat dat een autovoertuig Peugeot 
404 eind december 1982 nag steeds inge
schreven was in het repertorium van de 
Dienst van het Wegverkeer, op naam 
van Vander Spiegel W., metals inschrij
vingsnummer BGK.850, de verkeersbe
lasting met betrekking tot voormeld au
tovoertuig voor het aanslagjaar 1982 ten 
onrechte ten laste van het faillissement 
was gelegd, nu uit de feiten blijkt dat 
moet worden aanvaard dat verweerder 
in zijn hoedanigheid van curator van het 
faillissement wegens overmacht, be
staande vanaf 29 oktober 1981, zijnde de 
datum van de faillietverklaring, de terug
gave niet heeft kunnen doen van de 
nummerplaat BGK.850, noch van het 
inschrijvingsbewijs, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 36ter, 
§ 1, van het Wetboek van de met de In
komstenbelastingen Gelijkgestelde Be
lastingen voorschrijft dat, onder meer, 
personenwagens geacht worden in ge
bruik te zijn genomen op de openbare 
weg zolang zij in het repertorium der 
motorvoertuigen, gehouden door de 
Dienst van het Wegverkeer, zijn inge
schreven of het moeten zijn; overeen
komstig de artikelen 3, 4 en 36ter, § 2, 
van hetzelfde wetboek de verkeersbelas
ting derhalve verschuldigd is door de na
tuurlijke of rechtspersoon die vermeld is 

op het inschrijvingsbewijs, per opeenvol
gende tijdperken van twaalf achtereen
volgende maanden, waarvan het eerste 
ingaat de eerste dag van de maand 
waarin in voormeld repertorium het 
voertuig is of moet worden ingeschreven, 
door het louter feit van die inschrijving 
of het moeten ingeschreven zijn (scherr
ding van de artikelen 3, 4 en 36ter, §§ 1 
en 2, van het Wetboek van de met de In
komstenbelastingen Gelijkgestelde Be
lastingen); 

tweede onderdeel, het hof van beroep, 
in het arrest, de perken van het aanhan
gig gemaakte geschil te buiten is gegaan, 
de verkeersbelasting ter zake van een 
personenwagen verschuldigd zijnde door 
het louter feit van de inschrijving in het 
reeds vermelde repertorium of het al
daar moeten ingeschreven zijn; het hof 
van beroep derhalve slechts bevoegd is 
de verschuldigdheid van de verkeersbe
lasting inzake een personenwagen te be
oordelen op grand van de artikelen 3, 4 
en 36 ter van het Wetboek van de met de 
Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Be
lastingen en niet mag oordelen over de 
gegrondheid of de redenen voor het be
houd van kwestieuze inschrijving, die 
uitsluitend wordt beheerst door het ko
ninklijk besluit van 31 december 1953 
houdende regeling nopens de inschrij
ving van motorvoertuigen, en die geen 
uitstaande heeft met het te beslechten 
eigenlijke fiscale geschil (schending van 
de artikelen 3, 4 en 36ter van het Wet
hoek van de met de Inkomstenbelastin
gen Gelijkgestelde Belastingen en 278 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de verkeersbe

lastingschuld betreffende de voertui
gen, bedoeld in artikel 36bis van het 
Wetboek van de met de Inkomsten
belastingen Gelijkgestelde Belastin
gen, ontstaat door het gebruik van 
het voertuig op de openbare weg; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 36ter, § 1, van het wetboek, de in 
artikel 36 bis bedoelde voertuigen ge
acht worden op de openbare weg in 
gebruik te zijn genomen zolang zij 
ingeschreven zijn in het reperto
rium van de Dienst van het W egver
keer of ingeschreven moeten zijn; 
dat de wet aldus een onweerlegbaar 
verrnoeden van gebruik op de open
bare weg vestigt; 
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Overwegende dat het arrest aan
. neemt dat het voertuig Peugeot 404, 
nummerplaat BGK.850, eind decem
ber 1982 nog steeds ingeschreven 
was, op naam van de gefailleerde W. 
Van der Spiegel, in het repertorium 
van de Dienst van het W egverkeer; 
dat het hof van beroep niettemin de 
verkeersbelasting betreffende dit 
voertuig voor het aanslagjaar 1982 
niet verschuldigd verklaart, op 
grond : dat de curator de schrapping 
uit het repertorium niet kon vragen 
omdat hij het bedoelde voertuig niet 
heeft aangetroffen in de failliete 
boedel; dat hij wei kennis had van 
het bestaan van de nummerplaat 
BGK.850 die bevestigd was op een 
voertuig Volvo, maar dat die auto in 
1981 door de politie in beslag was 
genomen; dat de curator derhalve, 
wegens overmacht, noch de bewuste 
nummerplaat noch het inschrij
vingsbewijs had kunnen teruggeven; 

Overwegende dat uit geen wets- of 
reglementsbepaling volgt dat de 
schrapping van de inschrijving van 
een voertuig uit het repertorium van 
de Dienst van het Wegverkeer enkel 
kan worden verkregen door de te
ruggave van de nummerplaat of van 
het inschrijvingsbewijs; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat wegens de hier

na uit te spreken cassatie het Hof 
geen uitspraak behoeft te doen over 
het tweede onderdeel van eisers 
middel, dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

24 aprill987 - 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille-

1 kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 500 

a• KAMER - 27 april 1987 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- BURGERLIJKE ZAKEN - PROCEDUREWET 
VAN KRACHT GEWORDEN TIJDENS HET CAS
SATIEGEDING - TOEPASSING DOOR HET 
HOF. 

2° CASSATIE- BEVOEGHEID- ALGEMEEN 
- BURGERLIJKE ZAKEN - WET BETREFFEN
DE DE RECHTSPLEGING VAN KRACHT GE
WORDEN TIJDENS HET CASSATIEGEDING. 

ao VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VEN

NOOTSCHAP - RECHTSPERSOONLIJKHEID EN 
VERMOGEN ONDERSCHEIDEN VAN DE PER
SOON EN VAN HET VERMOGEN VAN DE VEN
NOTEN. 

1 • en z• Een mid del waarbij in burger
lijke zaken een nietigheid betreffende 
de procedure wordt aangevoerd, kan 
door het Hof wegens het ontbreken 
van belang niet ontvankelijk worden 
verklaard op grand van een wet die tij
dens het cassatiegeding van kracht is 
geworden, wanneer de rechter op ver
wijzing, nieitegenstaande de vernieti
ging die uit de aanneming van het 
middel zou voortvloeien, de procedure 
als regelmatig zou dienen te beschou
wen (1). 

a· Een naamloze vennootschap heeft een 
Om die redenen, vernietigt het be- rechtspersoonlijkheid en een vermo-

streden arrest, behoudens in zoverre gen onderscheiden van de persoon en 
het impliciet de voorziening in be- van het vermogen van de vennoten (2). 
roep 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 Hof van Beroep te 
Brussel. 

(1) Zie inzake een wet betreffende de 
rechtspleging : Cass., 22 juni 1970 (A.C., 1970, 
997); Cass., 14 sept., 16 nov. en 1 dec. 1970 
(ibid., 1971, 39, 246 en 314); zie inzake een wet 
betreffende de bevoegdheid : Cass., 17 maart 
1976 (ibid., 1976, 831). 

(2) Cass., 17 nov. 1959 (A.C., 1960, 237); 
Cass., 17 nov. 1959 (ibid., 1960, 240). 
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(HOENS T. COCKERILL-SAMBRE N.V.; COCKE· 
RILL-SAMBRE N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. 

V. ECONOMISCHE ZAKEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 7740 en 7832) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1984 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat ze ambtshalve dienen te 
worden gevoegd; 

I. Op de voorziening van Ray
mond Hoens: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 578, 7", 764, 12", 780, 1" en 4", en 
1138, 5", van het Gerechtelijk Wetboek, 

doorde+ het arrest dat, na te hebben 
vastgeste:ld « dat een deel van de gratifi
catie in de loop van de maand juli 1983 
aan de bedienden is ( ... ) betaald », met 
wijziging van het beroepen vonnis zegt 
dat eisers rechtsvordering strekkende tot 
veroordeling van verweerster tot betaling 
van het saldo van die gratificatie voor 
het dienstjaar 1982 ontvankelijk maar 
niet gegrond is, is uitgesproken zonder 
dat uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat de zaak aan 
het openbaar m.inisterie is meegedeeld, 
en zonder dat het arrest de naam van de 
magistraat die zijn advies heeft gegeven, 
noch de vermelding van dat advies be
vat, 

terwijl eiser, in zijn gedinginleidende 
dagvaarding, betaling van de jaarlijkse 
gratificatie 1983 voor het dienstjaar 1982 
vorderde; hij aanvoerde dat verweerster 
« had nagelaten (hem) die (gratificatie) 
op de normale vervaldag van 15 april 
1983 te betalen », en betoogde dat die 
gratificatie behoorde tot zijn jaarloon; 
verweerster in haar conclusie voor de 
eerste rechter (eerste conclusie blz. 3), 
hoewel zij van oordeel was dat zij de 
jaarlijkse gratificatie voor het dienstjaar 
1982 mocht verminderen, toegaf dat 25 
juni (van het volgend jaar) de gebruike
lijke vervaldag was waarop zij de premie 
betaalde; derhalve uit de stukken van de 
rechtspleging waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eisers rechtsvor
dering tot betaling van een vervallen 
premie voor het dienstjaar 1982 strekte 
en bovendien dat de partijen, bij de be-

handeling van de zaak door de arbeids
rechtbank, het erover eens waren dat die 
premie vervallen was, nu de betwisting 
alleen maar ging over het feit of ver
weerster het recht had het bedrag ervan 
eenzijdig te verminderen; eisers verde
ring derhalve, indien zij werd aangeno
men, noodzakelijkerwijze zou betekenen 
dat artikel 9, 4", van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon, waarbij de periodiciteit van de be
taling van premies wordt beschermd, 
niet was nageleefd, terwijl zulks bij arti
kel 42, 2", van dezelfde wet strafbaar 
wordt gesteld; de vordering derhalve een 
geschil van burgerlijke aard was, dat het 
gevolg was van een overtreding van wet
ten en besluiten betreffende de arbeids
reglementering en aangelegenheden on
der de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank in de zin van artikel 578, 7", van 
het Gerechtelijk Wetboek; daaruit volgt 
dat de zaak, met een dergelijke vorde
ring als voorwerp, op straffe van nietig
heid, die luidens artikel 1138, 5", van het 
Gerechtelijk Wetboek tot vernietiging 
kan leiden, aan het openbaar ministerie 
moest worden meegedeeld, overeenkom
stig artikel 764, 12", van het Gerechtelijk 
W etboek, en dat het arrest, op straffe 
van nietigheid, de naam van de magis
traat die zijn advies had gegeven en de 
vermelding van dat advies moest bevat
ten, overeenkomstig artikel 780, 1" en 4", 
van hetzelfde wetboek; het arrest derhal
ve nietig is wanneer uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de zaak voor de uitspraak van 
het arrest aan het openbaar ministerie is 
meegedeeld, en dat die uitspraak overi
gens evenmin de naam van de magis
traat die zijn advies heeft gegeven, noch 
de vermelding van dat advies bevat; die 
nietigheid niet kan worden gedekt over
eenkomstig artikel 864 van het Gerechte
lijk Wetboek, nude artikelen 860 tot 864 
van dat wetboek slechts van toepassing 
zijn op de vormvereisten en de akten 
van de rechtspleging en niet op de von
nissen en arresten, behoudens de uit
drukkelijk in die bepalingen omschreven 
gevallen, die ten deze niet toepasselijk 
zijn (schending van alle in het middel 
aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat het middel ge
grond is op de schending van artikel 
764, 12", van het Gerechtelijk Wet
hoek, in zoverre die bepaling met 
name zegt dat de vorderingen voor
zien door artikel 578, 7", aan het 
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openbaar ministerie worden mede
gedeeld; 

Overwegende dat de wet van 26 
november 1986, die op 6 december 
1986 in werking is getreden, voor
noemd artikel 764, 12°, heeft gewij
zigd door de verwijzing naar artikel 
578, 7°, te schrappen; 

Overwegende dat de genoemde 
wet, nu zij een wet op de rechtsple
ging is in de zin van artikel 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek, van toe
passing is op de hangende rechtsge
dingen; 

Overwegende dat, ook al werd het 
middel aangenomen, de rechter 
naar wie de zaak is verwezen niette
genstaande de vernietiging ten ge
volge van het aannemen van het 
middel, zou moeten oordelen dat het 
niet meedelen van de zaak aan het 
openbaar ministerie regelmatig is; 

Dat het midciel derhalve bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Cockerill
Sambre: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, 15, 16 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arbeidshof zegt dat het ar
rest niet bindend moet worden verklaard 
voor verweerder, en eiseres in de kosten 
veroordeelt, na te hebben gezegd « dat 
de Belgische Staat, de openbare macht, 
een geheel is; dat hij niet kan worden 
onderscheiden van degene die zich ver
bindt als aandeelhouder in een commer
ciele rechtspersoon », op grond : « dat 
dus (eiseres) geen onderscheid mag rna
ken tussen de " goede " Staat die de 
meerderheid verwerft om haar te steu
nen, en de " slechte " Staat die zijn in
breng afhankelijk stelt van voorwaarden, 
die overigens elementair zijn in ons hui
dig economisch bestel; dat de Belgische 
Staat ten deze, als meerderheidsaandeel
houder in de (eisende) vennootschap, in 
dit conflict noodzakelijk deel uitmaakt 
van die vennootschap; dat de gerechte
lijke beslissing ten aanzien van (eiseres) 
derhalve op hem betrekking heeft zon
der dat het vonnis voor hem bindend 
moet worden verklaard », 

terwijl een naamloze vennootschap 
een rechtspersoonlijkheid bezit die on
derscheiden is van die van haar aandeel
houders en over een eigen vermogen be
schikt dat afgescheiden is van dat van 
haar vennoten; zulks ook geldt ten aan
zien van een meerderheidsaandeelhou
der in de vennootschap; een rechtsper
soon dus in een geschil niet wordt 
vertegenwoordigd door de vennootschap 
waarin hij meerderheidsaandeelhouder 
is, hij geen partij is in het geschil tussen 
die vennootschap en haar personeelsle
den; zodat het arrest dat de vordering 
van eiseres tot bindendverklaring van 
het arrest afwijst en haar in de kosten 
van de rechtsvordering tot tussenkomst 
veroordeelt, op de enkele grond dat ver
weerder, aangezien hij meerderheidsaan
deelhouder is van eiseres, noodzakelijk 
dee! uitmaakt van laatstgenoemde in dit 
conflict en dus geen derde in de zaak is, 
de scheiding van de rechtspersoonlijkhe
den van eiseres en verweerder miskent 
en derh lve niet naar recht is verant
woord (schending van de in het middel 
aangewezen middelen en inzonderheid 
van artikel 2 van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen) : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerder tegen 
het middel opgeworpen, in zoverre 
het de schending van artikel 97 van 
de Grondwet aanvoert en in zoverre 
het uit de onduidelijkheid ervan is 
afgeleid: 

Overwegende dat het middel niet 
verduidelijkt waarin en hoe artikel 
97 van de Grondwet zou zijn ge
schonden; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Over het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van de artikelen 
2 van de gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, 15 en 
15 van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van eiseres tot bindend
verklaring van het arrest afwijst op 
grand dat « de Belgische Staat, als 
meerderheidsaandeelhouder in de 
(eisende) vennootschap noodzakelijk 
deel uitmaakt van laatstgenoemde 
in dit conflict (en) dat de gerechte
lijke beslissing die ten aanzien van 
(eiseres) wordt gewezen, derhalve 
betrekking heeft op hem, zonder dat 



Nr. 501 HOF VAN CASSATIE 1135 

het vonnis voor hem bindend moet Nr. 501 
worden verklaard »; 

Overwegende dat een naamloze a• KAMER - 27 april 1987 
vennootschap een rechtspersoonlijk-
heid en een vermogen heeft die on-
derscheiden zijn van de persoon der VOORZIENING IN CASSATIE - BUR· 
vennoten; GERLIJKE ZAKEN - VORM - VOORZIENING 

Dat het arrest, door de vordering 
tot bindendverklaring van het arrest 
af te wijzen, op de enkele grond dat 
verweerder meerderheidsaandeel
houder in de eisende vennootschap 
is, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, op de voorzie
ning van Raymond Hoens, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in 
de kosten; op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Cockerill
Sambre, vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het de vordering van 
de naamloze vennootschap Cocke
rill-Sambre tot bindendverklaring 
van het arrest afwijst en de kosten 
betreffende de Belgische Staat te 
haren laste laat; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

27 april 1987 - a• kamer - Voorzitter : 
de h. Vervloet, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps, Simont en Houtekier. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op voorzieningen van Sels t. Cocke

INGEDIEND BIJ VERZOEKSCHRIFr - CASSA
TIEVERZOEKSCHRIFr NIET ONDERTEKEND 
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN CAS
SATIE. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die is 
ingesteld bij een verzoekschrift, dat 
ter griffie van het Hof is ingediend en 
niet dat is ondertekend door een advo
caat bij het Hof van Cassatie (1). 

(GUILITE T. N.M.B.S.) 

(A.R. nr. 7871) 

27 april 1987 - a· kamer - Voorzitter : 
de h. Vervloet, raadsheer - Verslagge
ver: mevr. Charlier, raadsheer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 502 

2• KAMER - 28 april 1987 

1° DWANGSOM - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - ART. 1385BJS 
GER.W.- TOEPASSELIJKHEID VAN DIE WETS
BEPALING. 

2° STEDEBOUW - ART. 65 WET RUIMTE
LIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - VORDE
RING VAN DE BEVOEGDE ADMINISTRATIEVE 
OVERHEID, BIJ WEGE VAN BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING VOOR DE STRAFRECHTER, 
TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT- DWANGSOM- TOEPASSELIJKHEID. 

1o Art. 1385bis Ger. W. luidens hetwelk 
de rechter op vordering van een der 
partijen de wederpartij lean veroorde
Jen tot betaling van een geldsom, 
dwangsom genaamd, voor het geval 

rill-Sambre N.V. en van deze vennootschap te· 1----------------
gen de Belgische Staat - Min. v. Economische 
Zaken, tegen een arrest van het Arbeidshof te 
Luik van 11 okt. 1984, A.R. nrs. 7741 en 7833). 

(1) Cass., 17 feb. 1983, A.R. nr 6776 
(A.C., 1982-83, nr 342). 
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dat aan de hoofdveroordeling niet 
wordt voldaan, kan worden toegepast 
door het strafgerecht dat uitspraak 
doet op de burgerlijke rechtsvordering, 
om de vergoeding van de schade ten 
gevolge van een misdrijf te waarbor
gen (1). 

2• Wanneer de strafrechter, met toepas
sing van art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw en op vorde
ring, bij wege van burgerlijke partij
stelling, van de gemachtigde ambte
naar of van het college van burge
meester en schepenen, beveelt de 
plaats in de vorige staat te herstellen, 
kan hij daaraan een dwangsom verbin
den. 

(FOCBERT, DE BOOM T. HET VLAAMS GEWEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 739) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger·· 
lijk Wetboek, en uit de miskenning van 
het recht van verdediging, en luidende 
als volgt : Nopens de dwangsom. De ge
machtigde ambtenaar vermag op grand 
van artikel 65, § lA, van de wet van 29 
maart 1962, zoals gewijzigd door artikel 
21 van de wet van 22 december 1970, het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
te vorderen. Wanneer een herstelmaatre
gel krachtens voornoemd artikel wordt 
gevorderd, dient de rechter telkens in 
concreto na te gaan of er daartoe gran
den bestaan en of deze maatregel nood
zakelijk is om de gevolgen van de in
breuk te doen verdwijnen (Cass., 31 jan. 
1966, Rechtsk. Weekblad, 66-67, 737); er 

(1) Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr 2899 
(A C., 1983-84, nr 227). 

dient tevens over gewaakt te worden dat 
het toekennen van een dwangsom niet 
tot andere doeleinden wordt aangewend 
dan de herstelmaatregel voorzien door 
artikel 65, § 1, vermits dergelijke afhan
deling zou indruisen tegen de karakteris
tieke principes van de hager genoemde 
wet, die onafgezien van de straf als 
maatregel het ophouden van de ongeoor
loofde toestand tot doel heeft. Getoetst 
aan huidig geval bezitten het bestuur en 
de gemeentelijke overheid voldoende 
middelen om de werken, die zelfs nog 
niet tot voltooiing zijn gekomen, onge
daan te maken en voorziet artikel 65, § 2, 
zelfs een wettelijke hypotheek tot de te
rugbetaling van de gedane kosten. De 
dwangsom diende derhalve niet te wor
den toegekend. Zelfs aangenomen dat 
een dwangsom in principe door de straf
rechter kan worden uitgesproken (zie 
Gedrukte stukken Senaat, 177, B.Z. 79, 
nr. 2, blz. 6), moet tach worden verwezen 
naar de Franse rechtspraak, waarnaar 
door de Belgische rechtsleer meestal 
wordt verwezen, en die de strafrechtban
ken onbevoegd acht om kennis te nemen 
van de moeilijkheden inzake de gedwon
gen tenuitvoerlegging van beslissingen 
door hen getroffen over burgerlijke 
rechtsvorderingen en van de vordering 
tot vereffening van de dwangsom (zie on
der meer Franse Cassatie, 16 maart 1950, 
Gaz. Pal., 50, I, 230); Fettweis, Bevoegd
heid, blz. 222). De eisers zijn dan ook 
van oordeel dat de burgerlijke partij, die 
de veroordeling onder verbeurte van 
dwangsom vorderde, geen voldoende be
lang heeft bij de veroordeling tot de 
dwangsom, die het accessorium is van de 
hoofdveroordeling en voor welke hoofd
veroordeling ter zake door onze wetgever 
een welbepaald systeem van herstel en 
van berekening van de kostprijs van her
stel is vastgesteld. Het gebrek aan be
lang spruit juist voort uit het bestaan 
van een bij wet geregelde procedure tot 
herstel en de mogelijkheid voor het be
stuur om deze procedure te gebruiken, 
zodat het niet noodzakelijk voorkomt 
nog een bijzondere bijkomende sanctie 
op te leggen. (Eisers verwijzen dienaan
gaande trouwens ook naar het werk van 
G.L. Ballon, « Dwangsom », A.P.R., blz. 
33, nr. 86). De aangevochten beslissing 
antwoordt dus niet op het verweer van 
de eisers, gevoerd bij regelmatige conclu
sie, derhalve is er schending van ac·tikel 
97 van de Grondwet; de beslissing wijst 
ook tweemaal vergoeding toe voor een 
zelfde schade en schendt zodoende de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
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Wetboek. Er bestaat eveneens misken
ning van het recht van verdediging : 

Overwegende dat de eisers niet 
preciseren waarin het recht van ver
dediging zou miskend zijn; 

Overwegende dat artikel 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek, lui
dens hewelk de rechter op vordering 
van een der partijen de wederpartij 
kan veroordelen tot betaling van 
een geldsom, dwangsom genaamd, 
voor het geval dat aan de hoofdver
oordeling niet wordt voldaan, kan 
worden toegepast door de strafrech
ter ten voordele en op vordering van 
de gemachtigde ambtenaar die zich 
burgerlijke partij stelde en overeen
komstig artikel 65, § 1, a, van de Ste
debouwwet het herstel van de plaat
sen in de vorige staat vorderde; 

Dat daaraan geen afbreuk doet de 
door de rechter overeenkomstig arti
kel 65, § 2, van de wet aan de ge
machtigde ambtenaar en het college 
van burgemeester en schepenen ge
geven machtiging van ambtswege in 
de uitvoering van het herstel te 
voorzien; 

Dat de gemachtigde ambtenaar 
een rechtmatig belang kan laten gel
den de nakoming van de veroorde
ling tot herstel zoveel mogelijk door 
de beklaagde zelf te verzekeren; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing laten steunen op de 
gronden dat : « de partij die de ver
beurte van een dwangsom vordert, 
een voldoende belang (moet) laten 
gelden boven of in de plaats van de 
machtiging, zoals ter zake, van 
ambtswege het herstel zelf uit te 
voeren bij niet naleven door de we
derpartij van zijn verplichting. Dit 
belang bestaat indien de mogelijke 
middelen van reiHe executie minder 
of helemaal niet efficient zijn. Het 
nu blijkt ( ... ) dat, zo de gemachtigde 
ambtenaar ( ... ) zelf tot uitvoering 
van het herstel wil overgaan, dit ge
paard gaat met een omslachtige pro
cedure die zeer veel tijd kan vragen 

en het beoogd resultaat nog niet 
eens kan verzekeren. Hij ( ... ) dient 
immers de herstelwerken bij open
bare aanbesteding aan een erkend 
aannemer toe te vertrouwen, al de 
uitvoeringskosten voor te schieten, 
en pas achteraf kan hij, op vertoon 
van een staat, begroot en invorder
baar verklaard door de beslagrech
ter, zich laten vergoeden door de 
veroordeelde als deze laatste ten 
minste ondertussen niet financieel 
onvermogend is geworden. Het be
staan van de wettelijke hypotheek, 
zoals voorzien bij artikel 69, voor
laatste lid, van de Stedebouwwet, 
brengt geen verlichting van de 
ambtshalve te voeren recuperatie
procedure mee en biedt uiteindelijk 
niet meer waarborgen. De gemach
tigde ambtenaar heeft derhalve een 
rechtmatig belang bij het vorderen 
van een dwangsom daar (de eisers}, 
onder vrees van verbeurte van een 
dwangsom, gedreven en aange·· 
spoord zullen worden om uit eigen 
beweging tot het herstel van de 
plaats in de vorige staat over te 
gaan, en hij vindt aldus een efficien
te steun bij het afdwingen van dat
gene waarop hij krachtens de ver
oordeling recht heeft. Het opleggen 
van een dwangsom ten deze des te 
meer relevant is als men de strakke 
houding van de (eisers) vaststelt die 
spijts de herhaalde afwijzingen van 
de gevraagde bouwvergunningen 
toch maar verder het uitvoeren van 
de wederrechtelijke werken hebben 
verder gezet, zodat redelijk niet 
moet verwacht worden dat zij gewil
lig de bevolen herstelmaatregel zelf 
zullen uitvoeren »; 

Dat de appelrechters zodoende de 
conclusie van de eisers beantwoor
den en hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Overwegende dat de dwangsom 
niet gelijk staat met het herstel van 
de toestand, zodat er geen tweemaal 
vergoeding toegekend wordt voor 
dezelfde schade; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

28 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
M. Verwilghen, Dendermonde. 

Nr. 503 

2" KAMER - 28 april 1987 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ART. 1384, TWEEDE LID, B.W. - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE OUDERS VOOR HUN MIN
DERJARIGE KINDEREN - DRAAGWIJDTE. 

Het bij art. 1384, tweede lid, B. W. inge
steldP vermoeden van aansprakelijk
hcid van de ouders voor hun minderja
rige kinderen berust hetzij op een lout 
in de opvoeding, hetzij op een lout in 
het toezicht, zonder dat de aanwezig
heid van beide louten is vereist (1). 

(HUTSEBAUT T GELDOF E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 928) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1986 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, jeugdkamer; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
vordering van het openbaar ministe
rie en op de civielrechtelijke verde
ring van Maurice Geldof tegen ei
ser: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1384, als ge-

(1) Cass., 30 mei 1984, A.R. nr. 3629 
(A.C., 1983-84, nr 561). 

wijzigd door de wet van 6 juli 1977, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat eiser geen fout in 
het toezicht kan verweten worden nu 
zijn zoon niet onder zijn bewaring was 
gesteld, desondanks eiser burgerlijk aan
sprakelijk verklaart voor de door zijn 
minderjarige zoon gepleegde misdrijven, 

terwijl eiser had betoogd dat hij de fei
ten niet heeft kunnen beletten en zulk 
een betoog het door artikel 1384, laatste 
lid, (van het Burgerlijk Wetboek) vereis
te tegenbewijs vormt: 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de schending van 
artikel 97 van de Grondwet bestaat; 

Overwegende dat het vermoeden 
van aansprakelijkheid dat artikel 
1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek ten aanzien van de ouders 
voor hun minderjarige kinderen in
stelt, berust hetzij op een fout in de 
opvoeding, hetzij op een fout in het 
toezicht, zonder dat echter de aan
voering van beide fouten vereist is; 

Overwegende dat het arrest eiser 
civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor zijn minderjarige zoon 
op grond dat « de fout in de opvoe
ding ter zake duidelijk bewezen is»; 

Dat het arrest, zonder schending 
van artikel 1384, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, beslist dat eiser 
het vermoeden ingesteld door het 
tweede lid van dat artikel, wat de 
fout in de opvoeding betreft, niet 
weerlegt door enkel voor te houden 
dat hij de feiten niet heeft kunnen 
beletten, ook al is het juist, naar het 
oordeel van de appelrechter, « dat 
van (eiser) geen fout in het toezicht 
kan verweten worden nu zijn zoon 
niet onder zijn bewaring was ge
steld »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd door 
de wet van 6 juli 1977, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat eiser sinds min-
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stens tien jaar geen kontakten meer had 
met zijn zoon, desondanks eiser burger
lijk aansprakelijk stelt voor door zijn 
minderjarige zoon in 1984 gepleegde mis
drijven, zulks op grond dat reeds uit die 
misdrijven blijkt dat iets verkeerd is ge
lopen met de opvoeding, 

terwijl de periode van tien jaar die 
verlopen is tussen de echtscheiding en 
het toevertrouwen van de hoede aan de 
moeder op zichzelf aantoont dat er geen 
causaal verband bestaat tussen de gege
ven opvoeding en de gepleegde misdrij
ven: 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing niet aileen op de in het 
middel aangegeven redenen laat 
steunen; dat het eerst zegt : « Iedere 
ouder dient, ook in het geval van 
scheiding, zich van zijn zelfs be
perkt ouderlijk gezag behoorlijk te 
kwijten en alle passende initiatieven 
te nemen om aan de opvoeding mee 
te werken of om een eventueel de
linkwent gedrag van zijn kind te 
voorkomen of te verhelpen »; dat het 
arrest vervolgens vaststelt: « (Eiser) 
geeft in dit verband volmondig toe 
dat hij sinds minstens tien jaar 
geen kontakten meer had met zijn 
zoon en dat hij zich de opvoeding 
van zijn zoon helemaal niet heeft 
aangetrokken. Uit niets blijkt dat 
(eiser) verhinderd werd omgang te 
hebben met zijn zoon, dat hem elke 
tussenkomst in de opvoeding werd 
ontnomen of dat hij in de onmoge
lijkheid is geweest zijn vaderlijke 
plichten uit te oefenen »; dat het ar
rest oordeelt dat « de fout in de op
voeding ter zake duidelijk bewezen 
is » en dat eiser het hem toegelaten 
tegenbewijs niet heeft geleverd; 

Dat het arrest zodoende de beslis
sing dat eiser civielrechtelijk aan
sprakelijk is voor zijn minderjarige 
zoon naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

weerder tegen eiser niet ontvanke
lijk verklaart en geen veroordeling 
tegen eiser ten voordele van ver
weerder uitspreekt; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vordering van eiser tegen de N.V. 
Drouot: 

Overwegende dat eiser geen mid
del tegen die beslissing aanvoert; 

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

28 april 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Vervloet- Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 504 

2• KAMER - 28 april 1987 

WEGVERKEER RICHTINGSVERANDE-
RING - BESTUURDER DIE LINKS OF RECHTS 
WIL AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT - TOEPAS
SELIJKE REGELS. 

De beweging die erin bestaat naar links 
of naar rechts af te slaan om de rij
baan te verlaten of om zijn voertuig 
aan de linkerzijde van de rijbaan op te 
stellen, valt onder art. 19 en niet onder 
art. 12.4 van het Wegverkeersregle
ment (1). 

Migom tegen eiser: t----------------
Overwegende dat het arrest het 

incidenteel hoger beroep van ver-
(1) Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3853 

(A.C., 1984-85, nr. 200). 
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(SERRUYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 977) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 oktober 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12.3.1, 12.4 en 19 
van het Wegverkeersreglement, 

doordat het vonnis, na vastgesteld te 
hebben dat de doorsteken in de midden
berm van de openbare verbindingsweg 
waarop het ongeval zich voordeed geen 
kruispunten zijn in de zin van de wet 
oord~elt d~~ eiser die het linker afge~ 
scherden riJbaangedeelte volgde niette
min voorrang diende te verlened aan de 
gebruiker van een doorsteek in de mid
denberm krachtens de in artikel 12.3.1 
van het Wegverkeersreglement vervatte 
regel van voorrang van rechts, en dit on
der meer op grond van volgende overwe
gingen : « Daenekint volgde met zijn per
sonenwagen de rechterrijbaan van de 
verbindingsweg komende eveneens van 
de Alfons de Baeckestraat en had het in
zicht zijn voertuig te parkeren op de par
keerstrook langsheen de linkerrijweg. 
De links en rechterrijweg laten verkeer 
toe langs beide richtingen. Toen hij ter 
hoogte van een doorsteek was draaide 
hij links af en werd aangereden door 
Serruys. ( ... ) De toepasselijke voorrangs
regel namelijk artikel 12.3.1 van het al
gemeen verkeersreglement is echter ook 
van toepassing. Het beginsel van voor
rang van rechts is niet aileen van toepas
sing op kruispunten behoudens wel be
paalde uitzondering en erkende openba
re pleinen, maar ook onder andere 
overal op openbare wegen waar een be
stuurder regelmatig dit wil zeggen mits 
hij geen maneuver uitvoert, van rechts 
komt ten opzichte van een andere be
stuurder. Welnu de beweging die erin be
staat naar rechts of naar links af te slaan 
om d~ rijbaan te verlaten of om zijn 
voertmg aan de linkerzijde van de rij
baan tot stilstand te brengen, wordt be-

1 

heerst door artikel 19 van het algemeen 
verkeersreglement en niet door artikel 
12.4, oak al neemt de bestuurder de voor- · 
schriften van eerstgenoemd artikel niet 
in acht (Cass., 24 april 1979, Pas., 1979, I, 
999; A. C., 1978-79, 1003; R. W., 1979-80, kol. 
992). J?e te~m maneuver impliceert een 
bewegmg dre van aard is het verkeer te 

hinderen en omvat derhalve een zekere 
verandering van de gevolgde richting 
(Cass., 29 mei 1967, Pas., 1967, I, 1151), 
maar deze bepaling namelijk 12.4 van 
het algemeen verkeersreglement is niet 
van toepassing op de maneuvers welke 
door het reglement aan meer bepaalde 
regelen zijn onderworpen (Cass., 1 okt. 
1956,. Pas., 1957, I, 73; 1.C., 1957, 47). (Ei
ser) Is dus wel schuldrg aan inbreuk op 
artikel 12.3.1 van het algemeen verkeers
reglement », 

terwijl, eerste onderdeel, door impliciet 
t~ oor~elen dat de beweging die Daene
kmt mtvoerde, waarbij deze zich via een 
opening in de middenberm van het rech
ter rijbaangedeelte naar het linker rij
baa~~edeelte begaf, met de bedoeling op 
~e riJ baan te keren, en zich vervolgens 
lmks te parkeren, maar hiertoe vooreerst 
de volledige breedte van de rijbaan 
dwarsend, een rijbeweging is die onder
worpen is aan artikel19 van het Wegver
keersreglement en niet een maneuver 
zoals bedoeld in artikel 12.4 van dit re
gl~ment, de rechtbank het juridisch be
grip maneuver zoals vervat in artikel 
12.4 en het juridisch begrip richtingsver
andering zoals vervat in artikel 19 
schendt; immers de overweging dat 
Daenekmt, toen hij ter hoogte van een 
doorsteek was, links afdraaide en aange
reden werd door eiser, niet toelaat te be
sluiten dat de rijbeweging die deze uit
voerde een rijbeweging was welke door 
het reglement aan meer bepaalde rege
len is onderworpen met name aan de re
gels vervat in artikel 19 van het Wegver
keersregleme.t?-t, nu blijkt dat de uitge
voerde bewegmg geen van de essentitHe 
bestanddelen van de richtingsverande
ring van artikel 19 bevat en met name 
dat op het ogenblik van het ongeval 
DaeJ?-~kint geenszins de bedoeling had 
de riJbaan te verlaten, doch zich, in te
genovergestelde richting, op een ander 
rijbaangedeelte te begeven· de in het 
vonnis aangehaalde feite~ zodoende 
geens~in~ ~e door de appelrechter geno
men JUndrsche gevolgtrekkingen toela
t~n en het begrip « richtingsverande
rmg » verward wordt met het begrip 
« ~eren »; meteen, bij afwezigheid van 
emge nadere reglementering omtrent de 
beweging die van aard was het verkeer 
te hinderen en een zekere verandering 
van de gevolgde richting omvatte deze 
beweging onder de bepalingen va~ arti
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement 
valt; 

. twee.de onderdeel, zelfs zo de rijbewe
gmg mtgevoerd door de heer Daenekint 
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een door artikel 19 gereglementeerd 
maneuver zou zijn, de rechtbank niet 
kon besluiten dat de op het ongeval toe
passelijke voorrangsregel deze is van ar
tikel 12.3.1 van het Wegverkeersregle
ment, zonder schending van dit artikel 
en van artikel 19.4; immers vastgesteld 
werd dat beide bestuurders een ander 
rijbaangedeelte van dezelfde openbare 
weg volgden en wanneer Daenekint een 
door artikel 19 gereglementeerd maneu
ver uitvoerde hij zich ten opzichte van 
de bestuurders die de andere delen van 
dezelfde openbare weg volgden, diende 
te gedragen overeenkomstig artikel 19.4 
van het Wegverkeersreglement, dat met
een de enige op het ongeval toepasse
lijke voorrangsregel inhoudt : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot twee straffen, de ene 
wegens overtreding van artikel 
12.3.1 van het Wegverkeersregle
ment (telastlegging A), de andere 
wegens overtreding van artikel 5 en 
verkeersbord C43 van dit reglement 
(telastlegging B); dat het middel het 
vonnis alleen aanvecht in zoverre 
het eiser uit hoofde van de telastleg
ging A veroordeelt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het vonnis blijkt : dat de 
aanrijding gebeurde in het Boude
wijnpark te Brugge op de verbin
dingsweg van de Alfons de Baecke
straat naar de Sint-Michielslaan; dat 
die verbindingsweg een enkele 
openbare weg is bestaande uit twee 
rijbanen met tweerichtingsverkeer; 
dat de twee rijbanen gescheiden 
zijn door een middenberm waarin 
doorsteken zijn aangebracht, die het 
mogelijk maken van de ene rijbaan 
naar de andere te rijden; dat eiser 
met zijn personenwagen de linker
rijbaan van de verbindingsweg 
volgde, rijdende van de Alfons de 
Baeckestraat naar de Sint-Michiels
laan; dat Daenekint met zijn perso
nenwagen de rechterrijbaan volgde, 
eveneens komende van de Alfons de 
Baeckestraat; dat hij, met de bedoe
ling zijn voertuig te parkeren op de 
parkeerstrook langsheen de linker
rijbaan, ter hoogte van een door
steek links afdraaide en door eisers 
voertuig werd aangereden; 

Overwegende dat het vonnis op 
grond van die feitelijke gegevens, 
waaruit blijkt dat Daenekint naar 
links wilde afslaan om de rechter
rijbaan te verlaten en waarin geen 
sprake is van « keren », wettig af
leidt dat die bestuurder geen ma
neuver uitvoerde in de zin van arti
kel 12.4 van het Wegverkeersregle
ment maar wel een richtingsveran
dering als geregeld door artikel 19 
van dat reglement; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat luidens artikel 
19.4 van het Wegverkeersreglement 
de bestuurder die van richting ver
andert, voorrang moet verlenen on
der meer aan de bestuurders die de 
andere delen van dezelfde openbare 
weg volgen; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het vaststelt dat beide bestuurders 
een onderscheiden rijbaan van de
zelfde openbare weg volgden en oor
deelt dat Daenekint een richtings
verandering in de zin van artikel 19 
uitvoerde, de in het onderdeel ver
melde bepalingen van het W egver·· 
keersreglement schendt door te be· 
slissen dat ten deze eiser voorran~~ 
moest verlenen aan de van rechts 
komende bestuurder Daenekint; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
En overwegende, wat de telastleg

ging B betreft, dat de substanW!le of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser 
wegens de telastlegging A tot een 
straf en in de kosten veroordeelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig-
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de vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en laat de ande
re helft ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Veur
ne, zitting houdende in hoger be
roep. 

28 april 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Van 
Oyen, Brugge. 

Nr. 505 

1' KAMER - 28 april 1987 

GENEESKUNDE - ART. 18, § 2, GENEES
KUNDEWET - DRAAGWIJDTE. 

Art. 18, § 2, Geneeskundewet, volgens 
hetwelk het de geneesheren a.m. ver
boden is met derden enige overeen
komst te sluiten die betrekking heeft 
op hun beroep en ertoe strekt aan de 
partijen enige winst of voordeel te ver
schaffen, slaat noch op de overeen
komst waa1·bij een geneesheer zich er
toe verbindt een vergoeding te betalen 
voor het gebruik van het personeel, de 
lokaliteiten en het materieel van een 
ziekenhuis, noch op de overeenkomst 
waarbij een ziekenhuis zich ertoe ver
bindt de prestaties, die een geneesheer 
in dienst van het ziekenhuis werkelijk 
verricht, regelmatig te vergoeden; ver
boden is evenwel de overeenkomst 
waarbij door een geneesheer een parti
cipatie wordt bedongen in de winst uit 
prestaties van anderen (1). 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN E.A. T. BOUVEROUX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9776) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1985 door het 

(1) Zie Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 163), met concl. proc.-gen. Dumon (Bull. en 
Pas., 1982, I, 337), en 3 feb. 1986, A.R. nr. 7451 
(A.C., 1985-86, nr. 347). 

Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

IV. Op de voorziening van Guido 
Celen, beklaagde : 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 7 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 18, 
§ 1 en § 2, 53, § 1, van bet koninJ,!:lijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967, 5 en 9, 
§ 1, van bet koninklijk besluit nr. 143 van 
30 december 1982 en 97 van de Grond
wet, 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de beweerde 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet bestaat; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 17 van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967, onver
minderd de bepalingen van artikel 
18, § 2, wanneer een beoefenaar be
doeld bij de artikelen 2, 3 of 4 voor 
de uitoefening van zijn beroep per
soneel, lokalen en materieel ge
bruikt, die niet voor het geheel voor
werp waren of zijn van een betaling 
ten welke andere titel ook en die ter 
beschikking gesteld zijn van de be
oefenaar door een derde persoon, de 
voorwaarden voor dit gebruik be
paald worden in een statuut of een 
uitdrukkelijke overeenkomst tussen 
deze beoefenaar en derde, en dit 
statuut of overeenkomst conform 
moet zijn aan de criteria die moch
ten vastgesteld zijn door paritaire 
commissies geneesheer-ziekenhui
zen of andere die het artikel aan
wijst; 

Overwegende dat artikel 18, § 2, 
van voornoemd koninklijk besluit 
bepaalt dat, onverminderd de bepa
lingen van de artikelen 15 en 17, 
verboden is elke overeenkomst van 
welke aard ook, hetzij tussen de be
oefenaars bedoeld bij de artikelen 2, 
3 en 4, hetzij tussen deze beoefe
naars en derden, inzonderheid pro
ducenten van farmaceutische pro-



Nr. 506 HOF VAN CASSATIE 1143 

dukten of leveranciers van genees
kundige of protheseapparaten, wan
neer deze overeenkomst betrekking 
heeft op hun beroep en ertoe strekt 
aan de een of de ander rechtstreeks 
of onrechtstreeks winst of voordeel 
te verschaffen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser met een ziekenhuisdi
rectie een overeenkomst afsloot die 
een clausule bevat waarbij hem een 
procentuele vergoeding wordt toege
kend, berekend op de inkomsten 
voortkomend uit de door hem ge
vraagde laboratoriumonderzoeken; 

Overwegende dat uit de toepas
singssfeer van de verbodsbepaling 
van artikel 18 uitgesloten zijn de 
overeenkomsten betreffende de ver
goeding, door de geneesheer, voor 
het gebruik van personeel, lokalen 
en materieel van een ziekenhuis, 
evenals de overeenkomsten betref
fende het regelmatig vergoeden van 
de prestaties die de geneesheer in 
dienst van een ziekenhuis werkelijk 
verricht; 

Dat echter de overeenkomst, 
waarbij, zoals ten deze, een partici
patie in de winst wordt bedongen 
ten voordele van de geneesheer 
naar aanleiding van door anderen 
uit te voeren prestaties, door voor
meld artikel 18 verboden is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verleent akte 
van de afstanden; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroor
deelt de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorziening. 

28 april 1987 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk-

luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler, De Gryse, van Heeke, Nelissen 
Grade, H. Vandenberghe (Brussel), 
H. Geyskens (Hasselt), A. Vandeurzen 
(Hasselt), C. Coomans (Hasselt). 

Nr. 506 

2" KAMER - 29 april 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - VOR
MEN- STRAFZAKEN- AKTE VAN VOORZIE
NING GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN 
DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING - NIE
TIGHEID. 

De ambtenaar die de verklaring van 
voorziening in strafzaken ontvangt, 
moet, op straffe van nietigheid, daar
van akte opmaken in de taal van de 
bestreden beslissing (1). (Artt. 27 en 
40, wet Taalgebruik Gerechtszaken.) 

{ROSSI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5775) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat eiser, overeen
komstig artikel 1 van de wet van 25 
juli 1893 betreffende de voorziening 
in cassatie van gevangenzittende of 
ge'interneerde personen, zijn verkla
ring van voorziening heeft gedaan 
ten overstaan van de directeur van 
de gevangenis waar hij in hechtenis 
bleef; dat die verklaring in het 
Frans is gedaan; 

Overwegende dat zowel het pro
ces-verbaal van die verklaring, die 

(1) Cass., 8 okt. 1951 (A.C., 1952, 50); 21 juni 
1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1152) en 16 april 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 523). 



1144 HOF VAN CASSATIE Nr. 507 

als akte van voorziening geldt, als 
de overschrijving ervan in het op de 
griffie van het Hof van Beroep te 
Brussel bijgehouden register van de 
cassatieberoepen in het Nederlands 
zijn gesteld; 

Dat het bestreden arrest in het 
Frans is gewezen zodat die akten 
krachtens de artikelen 27 en 40 van 
de wet van 15 juni 1935 nietig zijn 
ongeacht de taal waarin de verkla
ring van voorziening is gesteld; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

29 apri11987 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 507 

2• KAMER - 29 april 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ART. 78 SV. - NIET GOEDGE
KEURDE DOORHALINGEN - TOEPASSINGS
GEBIED. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING -
NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN -
DOORHALINGEN ALS NIET BESTAANDE BE
SCHOUWD. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - ART. 78 SV. - DOORHALING 
- BEGRIP. 

1 • en 2" Art. 78 Sv., krachtens hetwelk 

authentieke akten van de strafrechts
pleging en onder meer op het bevel tot 
aanhouding (1). 

3" De met de hand geschreven verbete
ring in de getypte vermelding van het 
uur waarop het bevel tot aanhouding 
werd verleend, is een doorhaling die 
onder toepassing van art. 78 Sv. valt. 

(DELHAYE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5799) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling, gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 7 van de Grondwet, miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk iedere niet goedgekeurde doorha
ling of over de regels geschreven tekst in 
een authentieke akte als niet bestaande 
wordt beschouwd en schending van arti
kel 78 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beroepen beschiking, de handha
ving van het tegen eiser uitgevaardigde 
bevel tot aanhouding beveelt, op grond 
« dat de litigieuze vermelding van het 
uur in het bevel tot aanhouding niet als 
doorgehaald kan worden beschouwd, 
aangezien de doorhaling een pen- of pot
loodstreep is die door een of meer woor
den wordt getrokken om ze uit te doen; 
dat het aanhoudingsbevel is " opge
maakt" te Luik op 26 januari 1987, om 
18 uur 41; dat lezing van die tekst daar
over geen twijfel laat bestaan; dat ten 
slotte uit hetzelfde stuk blijkt dat het be
vel is betekend om 18 uur 45; dat uit het 
aanhoudingsbevel blijkt dat de bepalin
gen van artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering in acht genomen zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, uit het aan
houdingsbevel blijkt dat eiser is aange
houden op 25 januari 1987, om 19 uur; 
uit de vermeldingen van dat bevel echter 
blijkt dat het is verleend op 26 januari, 

het tussen de regels geschrevene, de 1-...,...--------------
niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen, als niet bestaande wor
den beschouwd, is toepasselijk op aile 

(1) Cass., 14 jan. 1981, A.R. nr. 1391 
(A.C., 1980-81, nr. 278) en 4 mei 1983, A.R. 
nr. 2752 (ibid., 1982-83, nr. 484). 
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om 19 uur 41; het uur waarop het bevel 
is uitgevaardigd met de hand verbeterd 
werd, waarbij 19 uur 41 veranderd werd 
in 18 uur 41; die verbetering, onverschil
lig of ze een doorhaling of een over de 
regels geschreven tekst wordt genoemd, 
nergens is goedgekeurd; het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk iedere 
niet goedgekeurde doorhaling of over de 
regels geschreven tekst in een authentie
ke akte als niet bestaande moet worden 
beschouwd, met name is neergelegd in 
artikel 78 van het Wetboek van Strafvor
dering; die wetsbepaling van toepassing 
is op iedere authentieke akte van de 
strafrechtspleging en a fortiori op de 
aanhoudingsbevelen; die wetsbepaling 
ten slotte, als uitdrukking van een alge
meen rechtsbeginsel, overeenkomstig de 
geest van de wet, zowel het geval van de 
doorhaling als dat van de over de regels 
geschreven tekst, dekt; de enige opgave 
van het uur waarop acht mag worden ge
slagen dus 19 uur 41 is; 

tweede onderdeel, in het bevel tot aan
houding 18 uur 45 opgegeven wordt als 
het uur van betekening; uit de vergelij
king tussen het uur van verlening en het 
uur van betekening van het aanhou
dingsbevel een tegenstrijdigheid blijkt; 
vermeldingen in een vonnis waarvan de 
doorhaling niet is goedgekeurd en die 
betrekking hebben op de naleving van 
substantitHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen, overeen
komstig een vaste rechtspraak, de beslis
sing waarin ze voorkomen, nietig maken 
als ze in strijd zijn met andere vermel
dingen; de tegenstrijdigheid die ten deze 
bestaat tussen het uur van verlening van 
het bevel tot aanhouding en het uur van 
betekening ervan elke waarde aan die 
betekening ontneemt, zodat zowel eiser 
als het Hof in de onmogelijkheid verke
ren de rechtmatigheid van de voorlopige 
hechtenis na te gaan; uit de vermeldin
gen in het bevel een schending van arti
kel 7 van de Grondwet volgt : 

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

pelconclusie aanvoerde dat hij blij
kens het aanhoudingsbevel « aange
houden was op 25 januari 1987, om 
19 uur ( ... ), dat het (bevel tot aan
houding) is uitgevaardigd op 26 ja
nuari, om 19 uur 41, (dat) nochtans 
de vermelding " 19 uur 41 " met de 
hand werd veranderd in " 18 uur 
41 " zonder dat die verbetering er
gens werd goedgekeurd »; 

Overwegende dat, volgens de be
woordingen van het arrest waarin 
het bevel tot aanhouding wordt be
vestigd, « de litigieuze vermelding 
van het uur in het bevel tot aanhou
ding niet als doorgehaald kan wor
den beschouwd, aangezien de door
haling een pen- of potloodstreep is 
die door een of meer woorden ge
trokken wordt om ze uit te doen » 
en dat uit de lezing van de tekst van 
dat aanhoudingsbevel blijkt dat het 
is « opgemaakt » te Luik op 26 ja
nuari 1987, om 18 uur 41; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering, dat van toepassing is op 
alle authentieke akten van de straf
rechtspleging, het tussen de regels 
geschrevene, de niet goedgekeurde 
doorhalingen en verwijzingen, als 
niet bestaande worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist dat de met de hand aan
gebrachte verbetering van het uur 
waarop het aanhoudingsbevel is uit
gevaardigd, geen doorhaling is die 
onder de toepassing valt van artikel 
78 van het Wetboek van Strafvorde
ring, die wetsbepaling schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

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

29 april 1987 - 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. 
C. Jacobs, Luik. 
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Nr. 508 

1 e KAMER - 30 april 1987 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - BEVOEGD
HEID VAN DE DIRECTEUR- GRENZEN. 

De directeur, die uitspraak doet over de 
door een belastingschuldige aangevoer
de bezwaren, mag geen belastingsup
plementen heffen en evenmin compen
satie verwezenlijken tussen een recht
matig bevonden ontlasting en een 
eventueel vastgestelde ontoereikend
heid van de aanslag; ook al heeft het 
bezwaar betrekking op de raming van 
de belastbare grondslag volgens teke
nen of indicien van gegoedheid, dan 
nog kan de directeur niet gaan buiten 
de bezwaren die de belastingschuldige 
in dat verband aanvoert (1). (Art. 276 
W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DE SURAY-CHOPIN} 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 795 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1985 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 276 en 247 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat het hof van beroep, in een ge
val waarin de belastbare inkomsten, die 
gediend hebben tot berekening van een 
aanslag, zijn vastgesteld volgens indicien 
waarvan sprake is in artikel 247 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en het bezwaar van de belastingschuldi
ge tegen die aanslag slechts uitdrukke
lijk bepaalde gegevens van die indicien 
bestrijdt, heeft beslist dat de directeur 
bij wie het bezwaar aanhangig was, bij 
het onderzoek hiervan, geen andere ge
gevens waartegen de reclamant niet uit
drukkelijk bezwaar had ingediend, kon 
verhogen op straffe van schending van 

(1) Cass., 27 nov. 1980, A.R. nr. F 530 F 
(A.C., 1980-81, nr. 193). 

artikel 276 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, kr?chtens hetwelk 
de directeur der belastingen uitspraak 
moet doen op de door de belastingplichti
ge aangevoerde grieven 'en geen compen
satie mag verwezenlijken tussen een 
rechtmatig bevonden outlasting en een 
nieuwe ontoereikendheid van aanslag 
die hij zou hebben vastgesteld, 

terwijl de belastingplichtige, gelet op 
het algemeen karakter van het bij arti
kel 247 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen ingevoerde bewijs door 
tekenen en indicien, wanneer hij in een 
bezwaarschrift niet akkoord gaat met be
paalde gegevens van een door indicien 
vastgestelde toestand, hij een grief in
dient waarin hij noodzakelijk de hele ra
ming van de belastbare grondslag vol
gens de gezamenlijke tekenen of indi
cien betwist; die grief dus gericht is 
tegen de toepassing van de wettelijke be
paling aan de hand waarvan de vermoe
delijke inkomsten zijn vastgesteld door 
de gezamenlijke tekenen of indicien (ar
tikel 247 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen); daaruit volgt dat de 
rechter, wanneer hij bepaalde gegevens 
van de volgens indicien vastgestelde toe
stand buiten die waartegen de belasting
plichtige bezwaar indient, wijzigt, de 
grenzen van de grief van de belasting
plichtige niet overschrijdt en dus binnen 
de perken van zijn bevoegdheid blijft en 
geen compensatie verwezenlijkt tussen 
een rechtmatig bevonden outlasting en 
een ontoereikendheid van aanslag die 
zou zijn vastgesteld : 

Overwegende dat volgens artikel 
276 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gewijzigd bij arti
kel 2 van de wet van 16 maart 1976, 
het de directeur der belastingen die 
uitspraak doet nopens de door de 
belastingschuldige aangevoerde be
zwaren, niet is toegelaten in zijn be
slissing belastingsupplementen te 
heffen of de compensatie te verwe
zenlijken tussen een rechtmatig be
vonden outlasting en een ontoerei
kendheid van aanslag die zou zijn 
vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, enerzijds, het bedrag van 
de onverantwoorde activa door de 
administratie van 1.675.036 frank tot 
1.518.651 frank is verminderd, op 
grond van bepaalde door verweerder 
aangevoerde grieven, maar dat de 
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directeur der belastingen in zijn be
slissing rekening heeft gehouden 
met een verhoging van 956.750 frank 
van de onroerende goederen die ver
weerder op 31 december 1977 in 
voorraad had als makelaar in onroe
rende goederen; 

Dat het arre~t zegt dat dit « nieuw 
uit een later "bijkomend onderzoek 
gebleken element ... niet in de door 
verzoeker aangevoerde grieven voor
kwam »; 

Overwegende dat het arrest, door 
dat bedrag van 956.750 frank uit de 
belastbare grondslag uit te sluiten, 
op grond dat « de directeur ener
zijds enkel uitspraak moet doen op 
de door de belastingschuldige in zijn 
bezwaarschrift aangevoerde grieven 
en anderzijds geen belastingsupple
ment mag heffen of compensatie 
verwezenlijken tussen een vroeger 
rechtmatig bevonden outlasting en 
een nieuwe ontoereikendheid van 
aanslag die zou zijn vastgesteld », 
een juiste toepassing maakt van de 
artikelen 247 en 276 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 april 1987 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Jaspart, Namen. 

Nr. 509 

1 a KAMER - 30 april 1987 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAGPROCEDURE . - BEWIJS - VERGELIJ-

KING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICH
TIGEN - VOORWERP. 

De rechter maakt gebruik van het in art. 
248 W.I.B. bedoelde bijzonder bewijs
middel, welke benaming hij ook moge 
geven aan het door hem toegepaste be
wijs bij vergelijking, als hij op een 
vergelijking met normale winsten of 
baten van soortgelijke belastingplichti
gen steunt bij de vaststelling van het 
grootste dee] van de belastbare grand
slag zelf en niet van een gegeven dat 
dient om de belastbare grondslag te 
bepalen (1). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 796 F) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 245, 246, 
248, inzonderheid § 1, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 1315, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben over
wogen dat ten deze « de administratie, 
door van de vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen gebruik te maken om 
een bestanddeel - zelfs het belangrijk
ste - van de belastbare grondslag vast 
te stellen, zich niet heeft gebaseerd op 
het wettelijk vermoeden van artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, maar op een feitelijk vermoeden 
of "vermoeden van de mens ", te weten 
een van de bij artikel 246 van hetzelfde 
wetboek toegelaten bewijsmiddelen >>,be
slist dat de opmerkingen van eiser dat er 
geen vergelijking met andere soortge
lijke belastingplichtigen is geweest, niet 
ter zake dienend zijn, « dat de rechter, 
binnen het raam van artikel 246 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
op onaantastbare wijze oordeelt of de als 
vermoeden aangevoerde feiten pertinent 
en onrechtstreeks bewijskrachtig zijn, 

(1) Cass., 9 dec. 1958 (Bull. en Pas., 1959, I, 
363) en 20 feb. 1986, A.R. nr. F 706 F (A.C., 
1985-86, nr. 406). 
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dat, hoewel de drie door de administratie 
gekozen soortgelijke belastingplichten -
te oordelen naar hun aankopen van me
dicamenten - meer werk hadden dan de 
verzoeker, die factor niet noodzakelijk 
een weerslag heeft op de winstcoeffi
cient, dat ten deze blijkt dat het gemid
delde van de drie coefficienten die de ad
ministratie ten tijde van het bezwaar in 
acht heeft genomen, zeker het meest 
juiste is, dat de administratie dus terecht 
met dat gemiddelde rekening heeft ge
houden bij de raming van de andere in
komsten dan die van de inentingen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
noch met die overwegingen noch met 
enige andere reden antwoordt op de con
clusie van eiser, die nopens de vergelij
king hoofdzakelijk had aangevoerd dat 
in dit geval << de administratie geen toe
passing maakt van het wettelijk vermoe
den van artikel 248 van het wetboek, 
maar van een !outer feitelijk vermoeden 
( ... ), dat de enkele verklaringen ten deze 
van de ambtenaren van de administratie 
over het bestaan en het bedrag van de 
inkomsten van andere niet ge!dentifi
ceerde belastingplichtigen niet tot grand
slag kunnen dienen voor een bewijs door 
vermoedens ( ... ); dat de door de adminis
tratie in aanmerking genomen belastba
re grondslag dus niet naar recht is ver
antwoord »; daaruit volgt dat het arrest 
zijn beslissing niet regelmatig met rede
nen omkleedt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de door de adminis
tratie verstrekte inlichtingen over belas
tingplichtigen, waarvan zij alleen maar 
het bestaan en het beroep aangeeft, geen 
<< bekende » feiten zijn; de administratie 
het bewijs dient te leveren van het be
drag van de inkomsten dat zij wil belas
ten; aanvoering van een feit door een 
partij, ook al is dit de Staat, niet als be
wijs kan gelden, tenzij de wet anders be
paalt; artikel 248 van het wetboek, door 
toe te staan dat de winsten van een 
belastingplichtige bij vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen worden 
vastgesteld, zonder dat de administratie 
in dat geval van het haar opgelegde be
roepsgeheim wordt ontslagen, impliciet 
bepaalt dat als vaststaande moet worden 
aangenomen dat de door de administra
tie als vergelijking voorgestelde niet ge
identificeerde belastingplichtigen be
staan en dat de door de administratie 
over die belastingplichtigen verstrekte 
inlichtingen juist zijn; deze bijzondere 
regel niet kan worden uitgebreid buiten 
het toepassingsgebied van artikel 248 

van het wetboek; daaruit volgt dat het 
arrest, door de inlichtingen die verweer
der heeft verstrekt over de ontvangsten 
van niet ge"identificeerde en als verge
lijkingspunten dienende belastingplich
tigen krachtens artikel 246 als feitelijke 
vermoedens aan te merken, de begin
selen betreffende de bewijslast inzake de 
belastbare inkomsten (schending van de 
artikelen 245, 246 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 1315 van het 
Burgerljjk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek), alsmede de 
regels inzake het bewijs door feitelijke 
vermoedens (artikelen 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek) schendt: 

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

de in het middel overgenomen over
wegingen, voldoet aan het vorm
voorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Dat het onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de administratie, door van de 
vergelijking met soortgelijke belas
tingplichtigen gebruik te maken om 
een bestanddeel - zelfs het belang
rijkste - van de belastbare grond
slag vast te stellen, zich niet heeft 
gebaseerd op het wettelijk vermoe
den van artikel 248 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, maar 
op een feitelijk vermoeden of " ver
moeden van de mens ", te we ten een 
van de bij artikel 246 van hetzelfde 
wetboek toegelaten bewijsmidde
len »; 

Dat het arrest, om te oordelen dat 
de administratie van de vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen 
gebruik had gemaakt om het be
langrijkste bestanddeel van de be
lastbare grondslag vast te stellen, 
steunt op de beroepen beslissing, 
waaruit blijkt « dat de brutowinsten 
(van eiser) als volgt zijn vastge
steld : 1 o de ontvangsten uit inentin
gen en vacaties zijn bepaald op 
grond van de aangiften van de be
trokkene van 13 augustus 1979 en 17 
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april 1981; 2° de inkomsten van chi
rurgie, bezoeken, enz., zijn vastge
steld aan de hand van een vergelij
king met drie soortgelijke belasting
plichtigen, overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 248 »; 

Dat het arrest oordeelt dat het ge
middelde van de drie coefficienten 
die de administratie ten tijde van 
het bezwaar in acht heeft genomen, 
zeker het meest juiste is en dat de 
administratie dus terecht met dat 
gemiddelde rekening heeft gehou
den bij de raming van de andere in
komsten dan die van de inentingen; 

Dat het hof van beroep aldus in 
werkelijkheid aanneemt dat de ad
ministratie rekening heeft gehouden 
met de normale winsten of baten 
van drie belastingplichtigen tot vast
stelling van het grootste deel van de 
belastbare grondslag en niet aileen 
van een gegeven dat dient om die 
grondslag te bepalen; 

Overwegende dat de rechter het 
in artikel 248 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen bedoelde 
bijzonder bewijsmiddel gebruikt, 
welke benaming hij aan het door 
hem toegepaste bewijs door vergelij
king ook moge geven, wanneer hij 
op een vergelijking met de normale 
winsten of baten van soortgelijke 
belastingplichtigen steunt tot vast
stelling van de belastbare grondslag 
zelf en niet van een gegeven dat 
dient om de belastbare grondslag te 
bepalen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

30 april 1987 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende cun
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Hruyn en Baltus, 
Brussel. 

Nr. 510 

1 e KAMER - 30 april 1987 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN- GEMEENTEBELASTING OP NIET 
BEBOUWDE GRONDEN IN EEN BOUWZONE -
VRIJSTELLING M.B.T. GRONDEN DIE VOOR 
HET ALGEMEEN BELANG WORDEN GEBRUIKT 
- BEGRIP. 

Wanneer een gemeenteverordening be
paalt dat gronden die voor het alge
meen belang worden gebruikt, van de 
belasting op niet bebouwde gronden in 
een bouwzone zijn vrijgesteld, kan de 
bestendige deputatie aan de verorde
ning geen voorwaarde toevoegen die 
deze niet bevat, door de vrijstelling te 
weigeren op grand dat de bestuurs
overheid niet heeft beslist dat de be
trokken grand voor het algemeen be
lang werd gebruikt. 

(SOEURS DE LA CHARITE DE JESUS 
ET DE MARIE V.Z.W. T. GEMEENTE OUDERGEM) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 798 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 januari 1986 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de Provincieraad van Bra
bant, waarbij het bezwaar van 14 
december 1983 wordt afgewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 4, eerste 
lid, 3, van de belastingverordening die op 
24 maart 1983 door de gemeenteraad van 
de gemeente Oudergem is aangenomen 
en op 20 juni 1983 door de toezichthou
dende overheid is goedgekeurd, 

doordat de bestreden beslissing het 
bezwaar van 14 december 1983 afwijst op 
grond dat de bestuursoverheid in het on
derhavige geval nooit heeft beslist dat er 
algemeen belang, openbare noodzaak, 
openbaar nut of openbaar belang was, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4, eer
ste lid, 3, van de door de gemeenteraad 
van Oudergem op 24 maart 1983 aan
genomen belastingverordening, waarin 
wordt bepaald dat van de belasting zijn 
vrijgesteld « de natuurlijke of rechtsper-
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sonen met betrekking tot de gronden ... 
die werkelijk en volledig voor ... open
baar belang worden gebruikt », de vrij
stelling niet afhankelijk stelt van een 
voorafgaande beslissing van de bestuurs
overheid houdende vaststelling van het 
openbaar belang, zodat de bestendige de
putatie, door het bezwaar van 14 decem
ber 1983 af te wijzen op grond dat de be
stuursoverheid nooit heeft beslist dat er 
algemeen belang, openbare. noodzaak, 
openbaar nut of openbaar belang was, 
voor de vrijstelling van de belasting aan 
de verordening van 24 maart 1983 een 
voorwaarde toevoegt die zij niet bevat 
(schending van artikel 4, eerste lid, 3, 
van de belastingverordening van 24 
maart 1983); 

tweede onderdeel, aangezien de vrij
stelling van de belasting wordt toege
kend voor gronden die werkelijk en vol
ledig voor het algemeen belang worden 
gebruikt, de bestendige deputatie diende 
te onderzoeken of de grond waarvan be
lasting werd geheven, al dan niet werke
lijk en volledig voor het algemeen belang 
werd gebruikt, zodat de bestreden beslis
sing, door het bezwaar van 14 december 
1983 af te wijzen zonder dat vooraf is 
vastgesteld dat de grond niet werkelijk 
en volledig voor het algemeen belang 
werd gebruikt, artikel 97 vail de Grond
wet schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 4, eerste lid, 3, van de belasting
verordening van 24 maart 1983 tot 
heffing van een jaarlijkse directe 
belasting op de niet bebouwde gron
den gelegen in een bouwzone en pa
lend aan een uitgeruste openbare 
weg, van die belasting zijn vrijge
steld de natuurlijke en rechtsperso
nen met betrekking tot de gronden 
die werkelijk en volledig voor land
of tuinbouw of voor het openbaar 
belang worden gebruikt; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing volgt dat eiseres heeft ge
vraagd van voormelde belasting te 
worden vrijgesteld omdat de grond 
waarvan die belasting werd geheven 
« sedert november 1982, overeen
komstig een aanvraag om een bouw
vergunning, is ingericht met de ver
plichting er een park aan te leggen 
voor kinderen van de peuterafde-

ling; de infrastructuur er een onher
roepelijke bestemming van open
baar belang aan geeft »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie heeft geoordeeld « dat, in 
het onderhavige geval, de bestuurs
overheid nooit heeft beslist dat er 
algemeen belang, openbare nood
zaak, openbaar nut of openbaar be
lang was » en daaruit heeft afgeleid 
« dat het bezwaar derhalve niet is 
gegrond », zonder dat zij zelf op ba
sis van de aan haar beoordeling 
voorgelegde gegevens onderzoekt of 
ten deze de betrokken grond werke
lijk en volledig voor het algemeen 
belang werd gebruikt; 

Dat de bestreden beslissing aldus, 
door de toepassing van artikel 4, 
eerste lid, 3, van de belastingveror
dening van 24 maart 1983 afhanke
lijk te stellen van een vroegere be
slissing van de bestuursoverheid no
pens het algemeen belang van de 
aan de betrokken grond gegeven be
stemming, aan die verordenende be
paling een voorwaarde toevoegt die 
zij niet bevat; 

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
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de bestendige deputatie van de 
Provincieraad te Namen. 

30 april 1987 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. G. van Fraeyenho
ven en B. de Clippel, Brussel. 
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Nr. 511 

3" KAMER - 4 mei 1987 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ART. 177 E.E.G.-VERDRAG - VRAAG OM UIT
LEGGING VAN EEN BEPALING VAN HET VER
DRAG - UITLEGGING NOODZAKELIJK OM 
EEN UITSPRAAK VAN HET HOF MOGELIJK TE 
MAKEN. 

Wanneer de uitlegging van een bepaling 
van het E.E.G.-Verdrag voor het Hoi 
van Cassatie noodzakelijk is om arrest 
te wijzen, wendt het Hoi zich, in de re
gel, tot het Hoi van Justitie om, bij 
wijze van prejudiciele beslissing, uit
spraak te doen (1). (Artt. 177 E.E.G.
Verdrag). 

( Eerste zaak) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. WOLF, MICRO

THERM EUROPE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5599) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1986 door het 
Arbeidshof te Antwerpen op verwij
zing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 11 april 1983 (2); 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3, § 1, eerste lid, 12 van het ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal sta
tuut der zelfstandigen, laatstgenoemd ar
tikel als vervangen door de wet van 12 
juli 1972 en nadien, wat § 1 betreft, ver
vangen door de wet van 23 december 
1974 en, wat § 2 betreft, vervangen door 
de wet van 6 februari 1976, en 35 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement in uitvoe
ring van het koninklijk besluit nr. 38 van 

(1) Cass., 3 okt. 1983, A.R. nr. 6688 
(A.C., 1983-84, nr. 58). Zie Cass., 6 april 198.1, 
twee arresten (A.C., 1980-81, nrs. 448 en 449). 

(2) A.R. nr. 3754 (A.C., 1982-83, nr 432). 

27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, gewij
zigd bij koninklijk besluit van 18 augus
tus 1972, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder sedert 1 juni 1963 
als scheikundig ingenieur bedrijvig is bij 
de firma N.V. Degussa in de Duitse 
Bondsrepubliek, en dit in het kader van 
een arbeidsovereenkomst, dat deze 
functie in dienstverband ook werd uitge
oefend in de thans nog opgevorderde bij
drageperioden, dat het gaat om een vol
tijdse betrekking die in de Duitse Bonds
republiek werd uitgeoefend en dat voor 
deze activiteit de sociale bijdragen in 
West-Duitsland werden afgedragen, oor
deelt « dat deze bedrijvigheid slaat op 
een gewoonlijke en hoofdzakelijke te
werkstelling in de zin van artikel 12, § 2, 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 
juli 1967 houdende inrichting van het so
ciaal statuut der zelfstandigen, en artikel 
35 van het koninklijk besluit van 19 de
cember 1967 houdende algemeen regle
ment van het vermeld koninklijk besluit 
nr_ 38; ( ... ) dat artikel 12, § 2, van het ko
ninklijk besluit nr. 38 geen onderscheid 
maakt naargelang de plaats waar het 
hoofdberoep wordt uitgeoefend of de 
woonplaats van de betrokkene; dat dit 
artikel niet vereist dat de hoofdactiviteit 
in Belgie dient uitgeoefend; dat als voor
waarde stellen dat de hoofdactiviteit in 
Belgie dient plaats te hebben, derhalve 
niet wettelijk voorzien is dat het stellen 
van zulke voorwaarde een ongeoorloofde 
en onwettige uitbreiding zou zijn van 
vermeld artikel 12, § 2, en van de artike
len 35 en 36 van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 »; het arrest op 
grand van de hierboven geciteerde be
oordeling beslist dat, hoewel de verzeke
ringsplicht van verweerder voor de be
sproken perioden vaststaat, « ter zake 
blijkt en niet wordt betwist dat er in de 
wettelijke refertejaren geen inkomsten 
zijn geweest voortvloeiend uit het man
daat van beheerder door (verweerder); 
dat, gezien de uitoefening van dit man-' 
daat als bijberoep dient beschouwd, er 
geen bijdragen verschuldigd zijn (door 
verweerder) in toepassing van vermeld 
artikel 12, § 2, voor de thans nog opge
vorderde bijdrageperioden », zodat het 
hoger beroep van eiser ongegrond is, 

terwijl, luidens artikel 3, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
voor de toepassing van dit besluit onder 
zelfstandige wordt verstaan « ieder na
tuurlijke persoon die in Belgie een be-· 
roepsbezigheid uitoefent uit hoofde waar-
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van hij niet door een arbeidsovereen
komst of door een statuut verbonden 
is », en met toepassing van de artikelen 
11 en 12, § 1, van hetzelfde besluit ieder 
zelfstandige, v66r het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, bijdragen 
verschuldigd is, wat ook het bedrag van 
zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige 
is; luidens artikel 12, § 2, van hetzelfde 
koninklijk besluit nr. 38, de zelfstandige 
wiens bedrijfsinkomsten een bepaald be
drag niet bereiken, alleen dan geen bij
drage verschuldigd is indien hij « naast 
de bezigheid die aanleiding geeft tot on
derwerping aan dit besluit, gewoonlijk 
en hoofdzakelijk een andere beroepsbe
zigheid uitoefent », en « de Koning be
paalt wat, voor de toepassing van deze 
paragraaf, dient verstaan onder gewone 
en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat 
daarmee kan gelijkgesteld worden »; met 
toepassing van laatstgenoemde bepaling, 
artikel 35, § 1, van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 houdende alge
meen reglement in uitvoering van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
bepaalt dat, voor de toepassing van arti
kel 12, § 2, van het koninklijk besluit 
nr. 38, « de onderworpene geacht (wordt), 
benevens de beroepsbezigheid als zelf
standige, gewoonlijk en hoofdzakelijk, 
een andere beroepsbezigheid uit te oefe
nen gedurende het jaar waarvoor de bij
dragen verschuldigd zijn : a) wanneer 
zijn bezigheid als arbeider, bediende, 
mijnwerker of onder Belgische vlag va
rend zeeman beantwoordt aan het begrip 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerk
stelling, in de zin van het op deze werk
nemers toepasselijk pensioenstelsel; 
b) wanneer, indien zijn bezigheid be
hoort tot een ander pensioenstelsel ge
vestigd door of krachtens een wet, een 
provinciaal reglement of door de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, deze bezigheid gedurende het 
jaar loopt over ten minste acht maanden 
of 200 dagen ( ... ) »; uit deze bepalingen 
blijkt dat met de begrippen « bezigheid 
als arbeider, bediende, mijnwerker of on
der Belgische vlag varend zeeman » en 
« pensioenstelsel » enkel de beroepsbe
zigheid of het pensioenstelsel worden be
doeld in zoverre ze door het Belgisch 
recht worden geregeld; het arrest derhal
ve, door te oordelen dat verweerder geen 
bijdrage als zelfstandige verschuldigd is 
voor de betwiste perioden omdat ver
weerders activiteit als zelfstandige als 
bijberoep dient te worden beschouwd 
daar hij in de Duitse Bondsrepubliek ge
woonlijk en hoofdzakelijk een andere ac
tiviteit, namelijk die van bediende, uitoe-

fent in de zin van artikel 12, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 38, hoewel, zoals 
door het arrest wordt vastgesteld en 
door de partijen niet wordt betwist, deze 
laatste bezigheid van verweerder niet on
der een pensioenstelsel valt dat geregeld 
wordt door het Belgisch recht, schending 
inhoudt van aile in dit middel vermelde 
bepalingen, in het bijzonder van artikel 
35, § 1, van het koninklijk besluit van 19 
december 1967, waarin met de begrippen 
« bezigheid als arbeider, bediende, mijn
werker of onder Belgische vlag varende 
zeeman » en « pensioenstelsel » enkel de 
<< bezigheid » of het « pensioenstelsel >> 

worden bedoeld die onder de toepassing 
van de Belgische sociale wetgeving en 
reglementering vallen : 

Overwegende dat het arrest con
stateert : allereerst, dat verweerder 
tijdens de periode 1973-1977 waar
over eiser betaling van sociale-ze
kerheidsbijdragen van zelfstandige 
vordert, beheerder van verweerster 
wrs en dat de kosteloosheid van 
ziJ n mandaat als beheerder van een 
in Belgie gevestigde vennootschap 
naar Belgisch recht niet was bewe
zen; vervolgens, dat verweerder als 
scheikundig ingenieur in het kader 
van een arbeidsovereenkomst vol
tijds bedrijvig was in een onderne
ming gevestigd in de Bondsrepu
bliek Duitsland en dat wegens die 
bedrijvigheid sociale-zekerheids bij
dragen betaald werden in dat land; 
ten slotte, dat de evengenoemde 
beroepsbezigheid een gewoonlijke 
en hoofdzakelijke beroepsbezigheid 
was in de zin van artikel 12, § 2, van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 
juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandi
gen, en dat eiser in de litigieuze pe
riode in werkelijkheid uit zijn man
daat als beheerder geen inkomsten 
heeft gehad; dat het arrest verweer
der ontslagen acht van het betalen 
van bijdragen als zelfstandige, op de 
enkele grond dat verweerders man
daat bij verweerster maar een bijbe
roep was en dat het genoemde arti
kel geen onderscheid maakt naarge
lang de hoofdbezigheid in het bui
tenland dan wei in Belgie wordt 
uitgeoefend; 
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Overwegende dat het middel 
strekt om te doen aannemen dat het 
bedoelde onderscheid naar de plaats 
van uitoefening van de hoofdactivi
teit wel moet worden gemaakt inge
volge artikel 35, § 1, van het konink
lijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement ter 
uitvoering van het reeds genoemde 
koninklijke besluit nr. 38 van 27 juli 
1967; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, door de ver
weerder opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel niet tot cassatie 
kan leiden, daar het Hof de beslis
sing toch in stand moet houden, nu 
de genoemde bepalingen van Bel
gisch recht, in de interpretatie die 
he~ middel eraan geeft en die de 
verweerders niet betwisten, niet 
kunnen worden toegepast omdat zij 
in strijd komen met het verbod van 
discriminatie naar de nationaliteit, 
vervat in artikel 7, en met het be
ginsel van vrijheid van vestiging als 
zelfstandige, vervat in artikel 52 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap; 

Overwegende dat artikel 52 van 
het E.E.G.-Verdrag bepaalt, voor zo
ver hier en thans van belang : « In 
het kader van de volgende bepalin
gen worden de beperkingen van de 
vrijheid van vestiging voor onderda
nen van een Lid-Staat ( ... ) opgehe
ven. ( ... ) De vrijheid van vestiging 
omvat ( ... ) de toegang tot werkzaam
heden andere dan in loondienst en 
de uitoefening daarvan alsmede de 
oprichting en het beheer van onder
nemingen, en met name van ven
nootschappen ( ... ) overeenkomstig 
de bepalingen welke door de wetge
ving van het land van vestiging door 
de eigen onderdanen zijn vastge
steld »; dat artikel 7 van hetzelfde 
verdrag bepaalt : « Binnen de wer
kingssfeer van dit Verdrag en onver
minderd de bijzondere bepalingen, 
daarin gesteld, is elke discriminatie 
op grond van nationaliteit verba
den»; 

Over .7egende dat de genoemde 
bepalingen van Belgisch recht lui
den zoals zij in het middel zijn aan
gehaald; dat, volgens die bepalingen, 
inzonderheid artikel 35, § 1, van het 
koninklijk besluit van 19 december 
1967, een zelfstandige wiens be
drijfsinkomsten uit een zelfstandig 
beroep een bepaald bedrag niet be
reiken, alleen dan geen bijdrage 
verschuldigd is, op grond dat hij 
naast de beroepsbezigheid als zelf
standige gewoonlijk en hoofdzake
lijk een andere beroepsbezigheid ui
toefent, wanneer aan laatstbedoelde 
beroepsbezigheid een pensioenstel
sel naar Belgisch recht verbonden 
is; dat het genoemde artikel welis
waar geen onderscheid maakt tus
sen Belgen en niet-Belgen, maar de 
regel in de praktijk tot zodanig on
derscheid kan leiden doordat de 
zwaardere bijdrageplicht zich in fei
te eerder realiseert bij onderdanen 
van een andere E.E.G.-Lid-Staat dan. 
bij Belgen; dat aldus de vrijheid van 
vestiging in gevaar zou kunnen ko
men; 

Overwegende, in feite, dat ver
weerder, gevestigd en in loondienst 
werkzaam in de Bondsrepubliek 
Duitsland, en op grond daarvan niet 
onderworpen aan een Belgisch pen
sioenstelsel als werknemer, ingevol
ge het genoemde artikel 35, § 1, we
gens zijn bijberoep in Belgie als 
bestuurder van een vennootschap, 
bijdrageplichtig is aan de sociale ze
kerheid voor zelfstandigen, hoewel 
hij uit zijn beroepsbezigheid als 
zelfstandige in Belgie geen inkom
sten heeft en niet bijdrageplichtig 
zou zijn, indien hij aan een Belgisch 
pensioenstelsel als werknemer on
derworpen was; 

Overwegende dat de grond van 
niet-ontvankelijkheid van het mid
del een vraag inzake uitlegging van 
het Gemeenschapsrecht opwerpt; 

Dat in de huidige stand van de 
procecure alleen het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen krachtens artikel 177 van dat 
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Verdrag bevoegd is om bij wijze van 
prejudici(He beslissing over die 
vraag uitspraak te doen; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op totdat het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen bij wijze van prejudiciele beslis
sing uitspraak zal hebben gedaan 
over de volgende vraag : 

Moet, in de periode 1973-1977, arti
kel 52 van het E.E.G.-Verdrag, al 
dan niet in verb and met artikel 7, in 
die zin worden uitgelegd dat een 
Lid-Staat, met name Belgie, krach
tens artikel 35, § 1, van het konink
lijk besluit van 19 december 1967, 
aan personen, onderdanen van een 
andere Lid-Staat, respectievelijk 
personen die op zijn grondgebied 
een zelfstandig beroep of bijberoep 
uitoefenen, terwijl zij een beroep of 
hoofdberoep hebben als ·Nerknemer 
in hun Lid-Staat van he1komst res
pectievelijk een andere Lid-Staat en 
dientengevolge niet aan een Bel
gisch pensioenstelsel onderworpen 
zijn, een zwaardere bijdrageplicht in 
het stelsel van sociale zekerheid 
voor zelfstandigen kan opleggen dan 
aan eigen onderdanen respectieve
lijk personen die aan een Belgische 
pensioenregeling als werknemer on
derworpen zijn? 

Of moeten, in de beschouwde pe
riode, de genoemde bepalingen van 
het E.E.G.-Verdrag aldus worden 
uitgelegd dat de bedoelde onderdaan 
van de andere Lid-Staat, respectie
velijk de persoon die als werknemer 
niet aan een Belgisch pensioenstel
sel onderworppn is, voor de bepa
ling van zijn bijdrageplicht in het 
stelsel van de sociale zekerheid voor 
zelfstandigen door de wetgeving van 
de Lid-Staat op wiens grondgebied 
hij een werkzaamheid als zelfstandi
ge uitoefent, behandeld moet wor
den alsof hij een werkzaamheid in 
loondienst uitoefende op het grond
gebied van die Staat? 

Houdt de kosten aan. 

4 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Soetaert, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Gryse en van 
Heeke. 

( Tweede zaak) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. DORCHAIN, 

ALMARE P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5609) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1986 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Ove1 het middel: schending van de ar
tikelen 3, § 1, eerste lid, 12 van het ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal sta
tuut der zelfstandigen, laatstgenoemd ar
tikel als vervangen door de wet van 12 
juli 1972 en nadien, wat § 1 betreft, ver
vangen door de wet van 20 december 
1974 en, wat § 2 betreft, vervangen door 
de wet van 6 februari 1976, en 35 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement in uitvoe
ring van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, gewij
zigd bij koninklijk besluit van 18 augus
tus 1972, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder in de periode van 
1978 tot 1981 als zaakvoerder van ver
weerster verzekeringsplichtig was in het 
kader van het sociaal statuut der zelf
standigen, dat echter verweerder tijdens 
heel de opgevorderde bijdrageperiode 
werknemer is geweest bij Ford-Werke 
Aktiengesellschaft (in de Duitse Bonds
republiek), dat derhalve de uitoefening 
van het mandaat van zaakvoerder van 
verweerder een bijberoep uitmaakte, en 
dat door verweerster geen toekenningen 
werden gedaan aan verweerder, zodat 
laatstgenoemde de facto geen bedrijfsin
komsten als zelfstandige genoot, beslist : 
« dat derhalve, in toepassing van artikel 
12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38, 
er geen bijdrageplicht is in hoofde van 
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(verweerder); dat dit artikel geenszins 
bepaalt dat het hoofdberoep in Belgii:i 
dient uitgeoefend te worden om toepas
selijk te zijn ''• en op grond van die vast
stellingen en beslissing de vordering van 
eiser ongegrond verklaart, 

terwijl, luidens artikel 3, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
voor de toepassing van dit besluit onder 
zelfstandige wordt verstaan « ieder na
tuurlijke persoon die in Belgie een be
roepsbezigheid uitoefent uit hoofde waar
van hij niet door een arbeidsovereen
komst of door een statuut verbonden 
is », en, met toepassing van de artikelen · 
11 en 12, § 1, van hetzelfde besluit, iede
re zelfstandige v66r het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd bijdragen 
verschuldigd is, wat ook het bedrag van 
zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige 
is; luidens artikel 12, § 2, van hetzelfde 
koninklijk besluit nr. 38, de zelfstandige 
wiens bedrijfsinkomsten een bepaald be
drag niet bereiken, alleen dan geen bij
drage verschuldigd is indien hij « naast 
de bezigheid die aanleiding geeft tot on
derwerping aan dit besluit, gewoonlijk 
en hoofdzakelijk een andere beroepsbe
zigheid uitoefent "• en << de Koning be-

. paalt wat, voor de toepassing van deze 
paragraaf, dient verstaan onder gewone 
en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat 
daarmee kan gelijkgesteld worden »; met 
toepassing van laatstgenoemde bepaling, 
artikel 35, § 1, van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 houdende alge
meen reglement in uitvoering van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
bepaalt dat, voor de toepassing van arti
kel 12, § 2, van het koninklijk besluit 
nr. 38, « de onderworpene geacht (wordt), 
benevens de beroepsbezigheid als zelf
standige, gewoonlijk en hoofdzakelijk, 
een andere beroepsbezigheid uit te oefe
nen gedurende het jaar waarvoor de bij
dragen verschuldigd zijn : a) wanneer 
een bezigheid als arbeider, bediende, 
mijnwerker of onder Belgische vlag va
rend zeeman beantwoordt aan het begrip 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerk
stelling, in de zin van het op deze werk
nemers toepasselijk pensioenstelsel; 
b) wanneer, indien zijn bezigheid be
hoort tot een ander pensioenstelsel ge
vestigd door of krachtens een wet, een 
provinciaal reglement of door de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, deze bezigheid gedurende het 
jaar loopt over ten minste acht maanden 
of 200 dagen ( ... ) »; uit deze bepalingen 
blijkt dat met de begrippen << bezigheid 
als arbeider, bediende, mijnwerker of on-

der Belgische vlag varend zeeman , en 
<< pensioenstelsel , enkel de beroepsbe
zigheid of het pensioenstelsel worden be
doeld in zoverre ze door het Belgisch 
recht worden geregeld; het arrest derhal
ve, door te oordelen dat verweerder geen 
bidjrage als zelfstandige verschuldigd is 
voor de betwiste perioden omdat ver
weerders activiteit als zelfstandige als 
bijberoep dient te worden beschouwd 
daar hij in de Bondsrepubliek Duitsland 
gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere 
activiteit, namelijk die van bediende, uit
oefent, in de zin van artikel 12, § 2, van 
het koninklijk besluit nr. 38, hoewel, zo
als door het arrest wordt vastgesteld en 
door de partijen niet wordt betwist, deze 
laatste bezigheid van verweerder niet on
der een pensioenstelsel valt dat geregeld 
wordt door het Belgisch recht, schending 
inhoudt van alle in dit middel vermelde 
bepalingen, in het bijzonder van artikel 
35, § 1, van het koninklijk besluit van 19 
december 1967, waarin met de begrippen 
« bezigheid als arbeider, bediende, mijn
werker of onder Belgische vlag varende 
zeeman » en « pensioenstelsel , enkel de 
<< bezigheid » of het « pensioenstelsel » 
worden bedoeld die onder de toepassing 
van de Belgische sociale wetgeving en 
reglementering vallen : 

Overwegende dat het arrest con
stateert, althans impliceert : alle
reerst, dat verweerder tijdens de pe
riode 1978-1981 waarover eiser beta-· 
ling van sociale-zekerheidsbijdragen 
vordert, zaakvoerder van verweer
ster was en dat de kosteloosheid 
van zijn mandaat in een in Belgie 
gevestigde vennootschap naar Bel
gisch recht niet was bewezen; ver
volgens, dat verweerder tijdens de 
gehele voormelde periode wer kne
mer is geweest bij de Ford-Werke 
Aktiengesellschaft in de Bondsrepu
bliek Duitsland en dat die bezigheid 
niet behoorde tot een Belgisch pen
sioenstelsel; ten slotte, dat de uitoe
fening van het mandaat van zaak
voerder een bijberoep uitmaakte, 
dat wil zeggen een niet gewoonlijk 
en hoofdzakelijk uitgeoefend beroep, 
als bedoeld in artikel 12, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het so
ciaal statuut der zelfstandigen, en 
dat aan verweerder in de litigieuze 
periode door verweerster in werke
lijkheid geen toekenningen werden 
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gedaan, zodat er geen bedrijfsin
komsten als zelfstandige zijn ge
weest; dat het arrest verweerder 
ontslagen acht van het betalen van 
bijdragen als zelfstandige, op de en
kele grond dat verweerders man
daat bij verweerster maar een bijbe
roep was en dat het genoemde 
artikel geenszins bepaalt dat het 
hoofdberoep in Belgie dient te wor
den uitgeoefend om toepasselijk te 
zijn; 

Overwegende dat het middel 
strekt om te doen aannemen dat het 
bedoelde onderscheid naar de plaats 
van uitoefening van de hoofdactivi
teit wei moet worden gemaakt inge
volge artikel 35, § 1, van het konink
lijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement ter 
uivoering van het reeds genoemde 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967; 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang, omdat het dan niet tot cassatie 
kan leiden, indien de beslissing toch 
i.n stand moet worden gehouden op 
grond dat de genoemde bepalingen 
van Belgisch recht, in de interpreta
tie die het middel eraan geeft, niet 
kunnen worden toegepast omdat ze 
in strijd komen met het beginsel 
van vrijheid van vestiging als zelf
standige, vervat in artikel 52 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, getekend te 
Rome op 25 maart 1957 en goedge
keurd bij de Belgische wet van 2 de
cember 1957; 

Overwegende dat artikel 52 van 
het E.E.G.-Verdrag bepaalt, voor zo
ver hier en thans van belang : << In 
het kader van de volgende bepalin
gen worden de beperkingen van de 
vrijheid van vestiging voor onderda
nen van een Lid-Staat ( ... ) opgehe
ven. ( ... ) De vrijheid van vestiging 
omvat ( ... ) de toegang tot werkzaam
heden, andere dan in loondienst, en 
de uitoefening daarvan, alsmede de 
oprichting en het beheer van onder
nemingen, en met name van ven
nootschappen ( ... ) overeenkomstig 
de bepalingen welke door de wetge-

ving van het land van vestiging voor 
de eigen onderdanen zijn vastge
steld »; 

Overwegende dat de genoemde 
bepalingen van Belgisch recht lui
den zoals zij in het middel zijn aan
gehaald; dat volgens die bepalingen, 
inzonderheid artikel 35, § 1, van het 
koninklijk besluit van 19 december 
1967, een zelfstandige wiens be
drijfsinkomsten uit een zelfstandig 
beroep een bepaald bedrag niet be
reiken, aileen dan geen bijdrage 
verschuldigd is op grond dat hij 
naast de beroepsbezigheid als zelf
standige gewoonlijk en hoofdzake
lijk een andere beroepsbezigheid 
uitoefent, wanneer aan laatstbedoel
de beroepsbezigheid een pensioe
nstelsel naar Belgisch recht verbon
den is; dat, wanneer deze bepaling 
aileen wordt toegepast op zelfstandi
gen die als werknemer in Belgie te
werkgesteld zijn, de zwaardere bij
drageplicht voor de zelfstandigen 
die in een andere E.E.G.-Lid-Staat 
tewerkgesteld zijn, tot een zodanig 
onderscheid kan leiden dat aldus de 
vrijheid van vestiging in gevaar zou 
kunnen komen; 

Overwegende, in feite, dat ver
weerder, gevestigd en in loondienst 
werkzaam in de Bondsrepubliek 
Duitsland, en op grond daarvan niet 
onderworpen aan een Belgisch pen
sioenstelsel als werknemer, ingevol
ge het genoemde artikel 35, § 1, we
gens zijn bijberoep in Belgie als 
zaakvoerder van een personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid - thans besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid - bijdrageplichtig is aan de 
sociale zekerheid voor zelfstandigen, 
hoewel hij uit zijn beroepsbezigheid 
in Belgie geen inkomsten heeft en 
niet bijdrageplichtig zou zijn indien 
hij aan een Belgisch pensioenstelsel 
als werknemer onderworpen was; 

Dat de vraag naar de ontvanke
lijkheid van het middel derhalve 

• een vraag inzake uitlegging van het 
Gemeenschapsrecht opwerpt; 

Dat in de huidige stand van de 
procedure alleen het Hof van Justi-
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tie van de Europese Gemeenschap
pen krachtens artikel 177 van het 
Verdrag bevoegd is om bij wijze van 
prejudicii:He beslissing over deze 
vraag uitspraak te doen; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op totdat het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen bij wijze van prejudiciele beslis
sing uitspraak zal hebben gedaan 
over de volgende vraag : 

Moet, in de periode 1978-1981, arti
kel 52 van het E.E.G.-Verdrag in die 
zin worden uitgelegd dat een Lid
Staat, met name Belgie, krachtens 
artikel 35, § 1, van het koninklijk be
sluit van 19 december 1967, aan per
sonen die op zijn grondgebied een 
zelfstandig beroep of bijberoep uit
oefenen, terwijl zij een beroep of 
hoofdberoep hebben als werknemer 
in een andere Lid-Staat en dienten
gevolge niet aan een Belgisch pen
sioenstelsel onderworpen zijn, een 
zwaardere bijdrageplicht in het stel
sel van sociale zekerheid voor zelf
standigen kan opleggen dan aan 
personen die aan een Belgische pen
sioenregeling als werknemer onder
worpen zijn? 

Of moet, in de beschouwde perio
de, de genoemde bepaling van het 
E.E.G.-Verdrag aldus worden uitge
legd dat de persoon die niet aan een 
Belgisch pensioenstelsel onderwor
pen is, voor de bepaling van zijn bij
drageplicht in het stelsel van sociale 
zekerheid voor zelfstandigen door 
de wetgeving van de Lid-Staat op 
wiens grondgebied hij een werk
zaamheid als zelfstandige uitoefent, 
behandeld moet worden alsof hij 
een werkzaamheid in loondienst uit
oefende op het grondgebied van die 
Staat? 

Houdt de kosten aan. 

4 mei 1987 - a• kamer - Voorzitter en 

Nr. 512 

a• KAMER - 4 mei 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST BE-

STAANSVEREISTEN - VORM - SCHRIFTE
LIJKE OVEREENKOMST - WIJZIGING OF 
VERVANGING ZONDER GESCHRIFT. 

Een geschreven arbeidsovereenkomst die 
niet schriftelijk behoeft te worden 
vastgesteld, kan zonder geschrift wor
den gewijzigd of vervangen (1). (Art. a 
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 51 
C.A.O.-wet.) 

(VERBEECK T. DE VLIJT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5604) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen a, 7, eerste lid, a2, ao, § 1, van de 
wet van a juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, lla8, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1271, 1a19, 1a20. 
1a22 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet en uit de miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie van de procespartijen, 

doordat het arrest vaststelt : dat eiser 
sinds mei 1971 bij verweerster werkzaam 
was als journalist-sportredacteur te Ant
werpen, op 1 juli 1979 aangesteld werd 
tot kantooroverste te Turnhout en op 1 
januari 198a terug in zijn vroegere 
functie van sportredacteur te Antwerpen 
werd overgeplaatst, dat eiser deze wijzi
ging vooreerst leek te aanvaarden en 
zich niet alleen op 28 december 1982 
schriftelijk bereid verklaarde het werk 
te Antwerpen te hervatten, maar dit ook 
effectief deed vanaf 1 januari 198a; dat 
eiser echter nadien, bij een schrijven 
van zijn raadsman van 12 januari 198a, 
zijn beklag maakte over een eenzijdige 
wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden 
op vier punten, zijnde degradatie van 

verslaggever: de h. Soetaert, afdelings- t----------------
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Gryse. 

{1) Zie Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1134) en 10 sept. 1984, A.R. nr. 4375 
(A.C., 1984-85, nr. 25). 
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kantooroverste naar sportredacteur, fi
nanciiHe degradatie door bevriezen van 
zijn bestaande wedde, overplaatsing zon
der inspraak van Turnhout naar Antwer
pen en tenslotte een inhoudelijke wijzi
ging van de functie, wat als kwetsend 
ervaren werd; dat de raadsman van ver
weerster op 25 januari 1983 antwoordde 
dat verweerster er niet kon aan denken 
haar beslissing ongedaan te maken en 
dat eiser hierop reageerde door bij aan
getekend schrijven van 28 januari 1983 
vast te stellen dat verweerster, door te 
weigeren terug te komen op de door 
haar genomen beslissing tot eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden, 
contractbreuk had gepleegd; het arrest 
overweegt dat eiser, om aan te tonen dat 
verweerster een met verbreking gelijkge
stelde handeling heeft gesteld, moet be
wijzen dat de handelwijze van verweer
ster een eenzijdige, belangrijke en defi
nitieve wijziging aan een essentieel ele
ment van de arbeidsovereenkomst heeft 
gemaakt, « dat de arbeidsovereenkomst 
tussen partijen schriftelijk werd vastge
steld op 14 mei 1971 en een indiensttre
ding van (eiser) als sportredacteur voor
zag in de onderneming te Antwerpen, 
met woonstvestiging van (eiser) in de 
omgeving van de Antwerpse agglomera
tie; dat, waar dit contract nooit werd ver
broken of gewijzigd of vervangen, aan 
(eiser), met zijn goedvinden weliswaar, 
vanaf 1 juli 1979 een meer administratie
ve functie werd toevertrouwd als kan
tooroverste en eindverantwoordelijke 
voor de " Editie Kempen " te Turnhout, 
wat dus geen verval van het oorspronke
lijke contract of opvolging van een nieuw 
contract met zich bracht; dat, wanneer 
(verweerster), in het kader van haar al
gemene bevoegdheid van bedrijfsbeleid 
en organisatie, tot de vaststelling moest 
komen dat (eiser) niet de geschikte man 
was voor de Ieiding van een kantoor, 
maar beter paste op de oorspronkelijk 
door hem betrokken sportredactie, het 
van harentwege geen willekeurige be
slissing of geen misbruik van recht uit
maakt, of niet haar bedoeling tot uiting 
brengt om de arbeidsovereenkomst te 
beilindigen, wanneer zij (eiser) terug op 
deze sportredactie overplaatste; dat zulke 
handelwijze getuigt van humane rege
ling met het oog op vastheid van betrek
king en vrijwaring van de belangen van 
zowel de krant en van het personeelslid, 
mits hierbij natuurlijk niet op belang
rijke wijze te raken aan essentHHe 
elementen van de arbeidsovereenkomst 
en de arbeidsvoorwaarden, zoals vorm 
en inhoud van de taak, werkplaats en 

wedde; dat, niet als eerste reactie in zijn 
schrijven van 28 december 1982, maar 
slechts later (eiser) zich bekloeg over de
gradatie naar vorm en inhoud van zijn 
taak en over de werkplaats, zodat mag 
aanvaard worden dat hij zich, en zeer 
begrijpelijk, hiermede onmiddellijk had 
verzoend te Antwerpen vanaf 3 januari 
1983 op de sportredactie het werk te her
vatten, wanneer aan zijn wedde niet zou 
worden geraakt; dat inderdaad de taak 
als sportredacteur schriftelijk was vast
gesteld op 14 mei 1971 en nooit schrifte
lijk gewijzigd werd, zodat zijn terugkeer 
naar de redactie geen degradatie inhield 
maar de bevestiging van zijn oorspron
kelijke functie, die meer creatief kan 
worden genoemd dan zijn meer adminis
tratieve taak van kantooroverste, maar 
zeker niet minderwaardig, en stellig 
meer beantwoordend aan zijn aanleg en 
bekwaamheid en jarenlange ervaring; 
dat dus, noch naar de vorm, noch naar 
de inhoud van de uitgevoerde taak, van 
een essentiiHe wijziging van een essen
tieel element van de arbeidsovereen
komst kan sprake zijn en zeker niet van 
degradatie of kwetsende overplaatsing in 
een minderwaardige functie; dat ook de 
wijziging van de arbeidsplaats van Turn
hout naar Antwerpen geen probleem kan 
vormen voor (eiser), die contractueel in 
de omgeving van de Antwerpse agglome
ratie diende te wonen, en steeds in 
Brecht woonachtig was, wat volgens het 
Boek der wettelijke afstanden precies 25 
kilometers en van Antwerpen en van 
Turnhout gelegen is; dat ook hier geen 
wijziging aan een essentieel bestanddeel 
van de arbeidsovereenkomst plaatsvond; 
dat ten slotte (eiser), die aanvankelijk 
vanwege de heer Picavet, voorzitter van 
de raad van beheer, bevestiging had ont
vangen dat aan zijn wedde niet zou wor
den geraakt, zich nadien zorgen maakte 
of hij geen financieel nadeel zou lijden 
door de overplaatsing; ( ... ) dat ter zake 
door de eerste rechter werd gemotiveerd 
dat de overplaatsing geschiedde met be
houd van wedde en dat logischerwijze 
voor de verdere aanpassingen het regle
ment, toepasselijk op de verschillende af
delingen, zou toegepast worden, zodat dit 
mogelijk een financieel nadeel voor (ei
ser) zou kunnen met zich brengen, doch 
(eiser) hiervan de omvang niet aantoont, 
zodat de essentii:He wijziging van de ar
beidsovereenkomst op dit punt hieruit 
niet kan afgeleid worden; dat (eiser), die 
door deze motivering als het ware uitge
nodigd werd met cijfers zijn weddever
mindering aan te tonen, ook in graad 
van hoger beroep geen financieel nadeel 
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bewezen heeft; ( ... ) dat ook, ter zake van 
financieel nadeel, niet werd aangetoond 
dat een essentiiHe en definitieve wijzi
ging aan het loon van (eiser) door (ver
weerster) werd aangebracht »; het arrest, 
op grond van voornoemde vaststellingen 
en overwegingen, beslist dat eiser, die 
door zijn overhaast, onbedacht en voor
barig optreden, en door ten onrechte ver
weerster van contractbreuk te betichten, 
zelf op ongerechtvaardigde wijze een 
einde aan de arbeidsovereenkomst heeft 
gemaakt, geen aanspraak kan maken op 
een opzeggingsvergoeding, zodat zijn 
vordering ter zake ongegrond is; 

een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd door een monde
linge arbeidsovereenkomst gewijzigd en 
zelfs vervangen kan worden, vermits een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd overeenkomstig de artikelen 3 en 7, 
eerste lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet niet aan vormvereisten onder
worpen is; overeenkomstig artikel 32, 3°, 
van dezelfde wet de partijen te allen tij
de door onderlinge toestemming aan hun 
verbintenissen een einde kunnen maken 
en overeenkomstig artikel 1271 van het 
Burgerlijk Wetboek ook een schuldver
nieuwing niet aan vormvereisten onder
worpen is; wanneer, zoals ten deze door 
het arrest wordt vastgesteld, eiser sinds 
17 mei 1971 bij verweerster werkzaam 
was als journalist-sportredacteur te Ant
werpen, doch, met zijn goedvinden, op 1 
juli 1979 aangesteld werd tot kantoor
overste te Turnhout, de oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst van 17 mei 1971 al
dus met betrekking tot de functie en de 
arbeidsplaats gewijzigd werd; het arrest, 
in zoverre het de beslissing dat geen es
sentieel element van de arbeidsovereen
komst van eiser door verweerster op 
eenzijdige wijze werd gewijzigd, afleidt 
uit de vaststelling « dat, waar dit con
tract (van 14 mei 1971) nooit werd ver
broken of gewijzigd of vervangen, aan 
(eiser), met zijn goedvinden, weliswaar 
vanaf 1 juli 1979 een meer administratie
ve functie werd toevertrouwd als kan
tooroverste en eindverantwoordelijke 
voor de Editie Kempen te Turnhout, wat 
dus geen verval van het oorspronkelijke 
contract of opvolging van een nieuw con
tract met zich bracht •, en er aldus van 
uitgaat dat tussen partijen, met betrek
king tot de functie en de werkplaats van 
eiser, de oorspronkelijke arbeidsovereen
komst van 14 mei 1971 nog gold, ten on
rechte beslist dat een schriftelijke ar
beidsovereenkomst niet door een monde-

linge kan worden gewijzigd of vervangen 
en aldus de artikelen 1271 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3, 7, eerste lid, en 32, 3°, 
van de wet van 3 juli 19878 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten schendt; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat in de regel en 

zoals blijkt uit artikel 3 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, geen 
vormvereiste is gesteld voor het tot 
stand komen van een arbeidsover
eenkomst voor bedienden; dat, wan
neer zulke overeenkomst schriftelijk 
is vastgesteld, zij zonder geschrift 
kan worden gewijzigd of vervangen; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat eisers functie bij het 
sluiten van de arbeidsovereenkomst 
schriftelijk werd vastgesteld en hem 
later een andere functie dan in het 
geschrift was bepaald « met zijn 
goedvinden » werd toevertrouwd; dat 
het arrest oordeelt dat het terug
plaatsen van eiser in zijn vroegere 
functie geen wijziging van een es
sentieel bestanddeel van de arbeids
overeenkomst uitmaakt, op grond 
dat de schriftelijke overeenkomst 
« nooit schriftelijk » werd gewijzigd; 

Dat het arrest zodoende voormel·· 
de wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat er geen grond is 

om de overige onderdelen te onder
zoeken; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over eisers vordering 
tot het betalen van een opzeggings
vergoeding en over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 
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4 mei 1987 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Houtekier. 

Nr. 513 

3• KAMER - 4 mei 1987 

RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6-
TOEPASSINGSGEBIED - DIENSTPLICHT. 

Art. 6 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens vindt geen toepassing in dienst
plichtzaken (1). 

(VANDEN BERGHE) 

(A.R. nr. M 621 N) 

4 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter en 
verslaggever: de h. Soetaert, afdelings
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 514 

2• KAMER - 5 mei 1987 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - VALSHEID - ART. 204 
SW. - VALS GETUIGSCHRIFI' VAN ZIEKTE, 
DOOR EEN GENEESHEER AFGEGEVEN -
BEG RIP. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - VALSHEID - ART. 204 

Nota arrest nr. 513 : 

(1) Cass., 27 sept. 1972 (A.C., 1973, 105) met 
noot; Cass., 13 okt. 1976 (A.C., 1977, 194) en 11 
dec. 1978 (A.C., 1978-79, 412). 

SW. - VALS GETUIGSCHRIFI' VAN ZIEKTE, 
DOOR EEN GENEESHEER AFGEGEVEN -
BEG RIP. 

1" Voor de toepassing van art. 204 Sw. is 
het voldoende dat door het vals ge
tuigschrift van ziekte, door een genees
heer afgegeven, afbreuk kan worden 
gedaan aan een wettelijke verplichting 
ingesteld om een openbaar belang te 
beschermen (1). 

2• Wanneer voor een leerling, al is hij 
niet schoolplichtig, het regelmatig vol
gen van de Jessen een wettelijke ver
plichting is voor het verkrijgen van 
het diploma, is het vals getuigschrift 
van ziekte, door een geneesheer aan 
die leerling afgegeven om schoolver
zuim te rechtvaardigen, een vals 
getuigschrift in de zin van art. 204 Sw. 
(2). 

(DUERINCKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 597) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 204 van het Strafwet
boek, en gesteld als volgt : 

doordat zowel de eerste rechter als de 
rechter in hager beroep eiser veroor
deeld heeft wegens een overtreding van 
artikel 204 van het Strafwetboek, om 
« als geneesheer ... , om iemand te be
voordelen, valselijk het bestaan te heb
ben bevestigd van ziekten of gebreken 
waarvoor vrijstelling kan worden ver
leend van een wettelijk verschuldigde 
dienst of van enige andere door de wet 
opgelegde verplichting », 

Nota arrest nr. 514 : 
(1) en (2) Zie : Cass., 12 juni 1950 (A.C., 1950, 

630); Rep. prat. dr. beige, dee! V, druk 1933, 
trefw. Faux, nr. 232; CoNSTANT, Manuel de 
droit penal, dee! 11/1, druk 1953, nrs. 399-400; 
RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et les delits du 
Code penal, dee! III, druk 1957, nr. 152; VANHA
LEWIJN en DUPONT, Valsheid in geschriften, 
druk 1975, nrs. 228-229, in Alg. Prakt. Rechts
verz.; SCHUIND-VANDEPLAS, Traite prat. de dmit 
criminel, dee! 1, druk 1980, biz. 275, nr. 2. 
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terwijl de door de appelrechter bedoel
de attesten, voor zover ze valselijk het 
bestaan van ziekten of gebreken zouden 
hebben bevestigd, niet dienden om vrij
stelling te verlenen van een wettelijk 
verschuldigde dienst of van enige andere 
door de wet opgelegde verplichting; dat 
eiser, in feite aan Jan Vaes op 17 novem
ber 1983, 25 november 1983 en 16 decem
ber 1983 en aan Frank Bertens op 19 ja
nuari 1984 attesten van arbeidsonderbre
king afleverde, die beide betrokkenen 
aanwendden om een afwezigheid op 
school te rechtvaardigen; dat noch door 
de eerste rechter, noch door de appel
rechter wordt betwist dat geen van beide 
jongeren onderworpen was aan de wet 
op de schoolplicht van 29 juni 1983; dat, 
wat Jan Vaes betreft, deze in 1983 15 
jaar oud werd, en de wet van 29 juni 
1983 stelt dat « de leerlingen die in 1983 
15 jaar oud worden of geworden zijn, per 
1 september 1983 niet meer onderworpen 
zijn aan de leerplicht, op voorwaarde dat 
zij twee leerjaren secundair onderwijs 
hebben gevolgd »; dat uit de verklaring 
van Jan Vaes blijkt dat hij tijdens het 
schooljaar 1983-1984 het derde jaar elek
triciteit volgde, zodat hij meer dan twee 
jaar secundair onderwijs had gevolgd, en 
hij bijgevolg niet meer schoolplichtig 
was; dat, wat Frank Bertens betreft, de
ze meer dan 18 jaar oud was, vermits de 
feiten wat hem betreft plaatsvonden op 
19 januari 1984, en hij geboren is op 30 
juni 1965; dat bijgevolg geen van beide 
betrokkenen waarop de betichtingen in 
hoofde van eiser sloegen, de wettelijke 
verplichting had school te lopen, zodat 
eiser niet schuldig kon zijn aan een 
overtreding van artikel 204 van het 
Strafwetboek; dat echter de rechter in 
hager beroep ten onrechte stelt dat in 
hoofde van beide betrokkenen er wel een 
wettelijke verplichting bestond omwille 
van twee redenen : 1. Het regelmatig vol
gen van de lessen is verplicht voor het 
behalen van een wettelijk diploma; 
2. Een onderwijsinrichting wordt slechts 
wettelijk gesubsidieerd voor leerlingen 
die ingeschreven zijn en regelmatig de 
lessen volgen; dat echter uit geen van 
beide aangehaalde redenen een wette
lijke verplichting in hoofde van de be
trokkenen blijkt; dat op de eerste plaats, 
indien het behalen van een wettelijk di
ploma het volgen van de lessen vereist, 
niemand echter verplicht is een wettelijk 
diploma te behalen, en nergens blijkt dat 
de betrokkenen, wat hen betreft, het in
zicht hadden een wettelijk diploma te be
halen; dat op de tweede plaats, waar de 
scholen inderdaad slechts subsidies ont-

vangen voor leerlingen die ingeschreven 
zijn en regelmatig de lessen volgen, dit 
noch in hoofde van de betrokken instel
ling, noch - en zeker niet - in hoofde 
van de leerlingen een wettelijke verplich
ting doet ontstaan; dat immers leerlin
gen die niet aan de schoolplicht zijn on
derworpen, ongestraft tijdens een lopend 
schooljaar de school kunnen verlaten, 
waar zij tot dan « waren ingeschreven en 
regelmatig de lessen volgden »; dat uit 
het voorgaande blijkt dat de appelrech
ter het begrip « wettelijke verplichting » 
verwart met een « wettelijk gevolg » dat 
voortspruit uit een bepaald bedrag, en 
« rechten » die uit een dergelijk gedrag 
voortspruiten; dat, anders gezegd, indien 
het zo is dat, om bepaalde rechten te 
verwerven, er een aantal plichten dienen 
vervuld, deze plichten geen « wettelijke 
verplichting » zijn, indien het doel dat 
met het vervullen van deze plichten 
wordt beoogd, op zichzelf geen wettelijke 
verplichting is; dat dit duidelijk wordt 
geillustreerd door een arrest van het Hof 
van Cassatie van 12 juni 1950 (Pas., 1950, 
I, 714) waarbij een arrest werd verbro
ken dat een geneesheer veroordeelt we
gens het afleveren van een attest aan 
een beklaagde die verzet had aangete
kend tegen een vonnis bij verstek; dat in 
dat geval de wet aan een verzetdoende 
beklaagde de verplichting oplegt te ver
schijnen, indien de beklaagde het verzet 
ontvankelijk wil horen verklaren; dat, in 
casu, het doel is het verzet ontvankelijk 
te horen verklaren, en de daartoe opge
legde plicht de verschijning is; vermits 
echter het doel, de ontvankelijkheid van 
het verzet, geen wettelijke plicht is, kan 
een paging, door het afleveren van een 
onrechtmatig attest, niet vallen onder 
toepassing van artikel 204 van het Straf
wetboek; dat, waar de appelrechter te
recht stelt dat uit de tekst van artikel 
204 van het Strafwetboek niet blijkt dat 
de in dit artikel voorziene « opgelegde 
verplichting » door een strafwet dient be
teugeld, het toch tot de wettechnische lo
gica behoort dat een wettelijke verplich
ting strafrechtelijk moet worden beteu
geld, om een wettelijke verplichting te 
zijn; dat het dan ook geen toeval is dat 
de door de appelrechter aangehaalde 
voorbeelden precies allemaal voorbeel
den zijn die strafrechtelijk worden ge
sanctioneerd, zoals voogdij (artikel 412 
van het Burgerlijk Wetboek), familieraad 
(idem), schoolplicht (artikel 5 van de wet 
van 29 juni 1983), terwijl eveneens al de 
in de rechtspraak teruggevonden voor
beelden aile voorbeelden zijn waarbij de 
wettelijke verplichting een strafrechte-
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lijke sanctie kent, zoals de verplichting 
te getuigen (artikel 926 van het Gerech
telijk Wetboek, artikelen 80 en 157 van 
het W etboek van Strafvordering) enz ... ; 
dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de 
door eiser afgeleverde attesten aan Jan 
Vaes en Frank Bertens aan deze laatsten 
geen vrijstelling hebben verleend, waar
door zij werden vrijgesteld van een wet
telijke verplichting, vermits zij op dat 
ogenblik niet onderworpen waren aan de 
plicht school te !open; dat de appelrech
ter bijgevolg niet wettelijk kon zeggen 
dat eiser zich schuldig heeft gemaakt 
aan inbreuk op artikel 204 van het Straf
wetboek, en het arrest dient verbroken 
wegens schending van dit laatste arti
kel: 

Overwegende dat het hof van be
roep releveert « dat de verbalisanten 
informatie opdeden luidens dewelke 
leerlingen, hoewel zij niet ziek wa
ren, zich bij beklaagde in zijn hoe
danigheid van geneesheer aanboden 
en, zonder onderzoek, op aanvraag 
een getuigschrift verkregen waar
mede zij hun schoolverzuim bij de 
directie konden verantwoorden; dat 
dergelijke praktijken bevestigd wor
den in bijna aile gelijkluidende be
woordingen door drie leerlingen : 
Jambe, Vaes en Bertens ( ... ) waar
van hun ouders - afzonderlijk ver
hoord - bevestigen dat hun zonen 
in de litigieuze periode niet ziek wa
ren geweest; ( ... ) dat uit de stukken 
van de bundel blijkt dat de leerlin
gen Vaes en Bertens, voor wie de 
aangeklaagde attesten werden opge
steld, technisch secundair onderwij s 
volgden »; 

Overwegende dat het hof van be
roep niet zegt dat bedoelde leerlin
gen wegens hun leeftijd nog school
plichtig zouden zijn geweest; dat het 
de schuldigheid en de veroordeling 
van eiser grondt op de consideran
sen dat « het een wettelijke ver
plichting is dat voor het betalen van 
een einddiploma het regelmatig vol
gen van de lessen een wettelijke 
vereiste is; ( ... ) bovendien een onder
wijsinrichting slechts wettelijk 
gesubsidieerd kan worden voor leer
lingen, die ingeschreven zijn en re
gelmatig de lessen volgen; ( ... ) aan 
deze verplichtingen - ook aan de 

leerlingen opgelegd - afbreuk doen 
- wettelijk voorzien - door valse 
attesten op te stellen binnen de be
teugeling van artikel 204 van he~ 
Strafwetboek valt (artikel 5, § 1, 1 , 
e, van de wet van 19 juli 1971 betref
fende de algemene structuur en 
organisatie van het secundair onder
wijs; artikel 32 van de wet van 29 
mei 1959) »; 

Overwegende dat artikel 204 van 
het Strafwetboek strafbaar stelt « ie
der geneesheer, heelkundige of an
der officier van gezondheid die, om 
iemand te beoordelen, valselijk het 
bestaan bevestigt van ziekten of ge
breken waarvoor vrijstelling kan 
worden verleend van een wettelijk 
verschuldigde dienst of van enige 
andere door de wet opgelegde ver
plichting »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat leerlingen niet meer school
plichtig zijn en niet verplicht zijn 
een diploma te behalen, niet weg
neemt dat wanneer, zoals ten deze, 
het regelmatig volgen van de lessen 
een wettelijke verplichting is voor 
het behalen van het diploma, het af
leveren van valse attesten voor het 
rechtvaardigen van schoolverzuim 
van aard kan zijn aan die wettelijke 
verplichting afbreuk te doen; dat 
voor de toepassing van artikel 204 
van het Strafwetboek volstaat dat 
aan een wettelijke verplichting, door 
de wetgever ingevoerd om een open
baar belang te beschermen, afbreuk 
kan worden gedaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Guy 
Michel, Leuven. 
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Nr. 515 

2' KAMER - 5 mei 1987 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - SCHORS!NG - VOORZIENING 
IN CASSATIE - GEJVOLG T.A.V. DE VER.JARING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING - DUBBEL
ZINNIGE REDENEN - BEGRIP. 

1 o Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing 
waarbij definitief en op tegenspraak 
op de strafvordering uitspraak is ge
daan, is de verjaring van die vordering 
geschorst vanaf die uitspraak totdat 
het cassatiearrest wordt uitgesproken 
(1}. (Art. 24 wet 17 april 1878.) 

2° Wanneer een stedelijk politieregle
ment strafbaar stelt, enerzijds, het uit
delen van drukwerken zonder politiek 
karakter op de openbare weg zonder 
toelating van de burgemeester en, an
derzijds, het uitdelen van drukwerken 
met een politiek karakter op de open
bare weg zonder voorafgaande schrif
telijke verwittiging van de burgemees
ter, is de beslissing die de beklaagde 
veroordeelt wegens de laatstvermelde 
overtreding, doch door zijn redenge
ving in het ongewisse laat of de be
klaagde schuldig wordt verklaard aan 
de ene dan wei aan de andere van die 
overtredingen, niet regelmatig met re
denen omkleed (2}. (Art. 97 Gw.) 

(VERMEERSCH) 

ARREST 

(A.R. nr. 598} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 april 1986 op ver
wijzing in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Leuven; 

(1} Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 8941 
(A.C., 1985-86, nr. 224}. 

(2} Zie Cass., 11 okt. 1983, A.R. nr. 8030 
(A.C., 1983-84, nr. 82). 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 7 januari 1986 (3); 

I. Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21, 22 en 
23 van de wet van 17 april 1878 houden
de de voorafgaande titel van het Wet
boek van Strafvordei:ing, en door eiser 
als volgt geformuleerd : << Aangezien het 
bestreden vonnis ten onrechte stelt dat 
de verjaring van de strafvordering geldig 
werd gestuit op 29 januari 1986 door de 
betekening van de dagvaarding om voor 
de Correctionele Rechtbank te Leuven te 
verschijnen; aangezien de feiten dateren 
van 14 maart 1985, en de eerste termijn 
van zes maanden bijgevolg liep tot 13 
september 1985 (artikel 23, voorafgaande 
titel Wetboek van Strafvordering, voor
ziet dat de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd, in de termijn is begrepen); aan
gezien door verzoeker cassatieberoep 
werd ingesteld op 23 augustus 1985, en 
de verjaring bijgevolg geschorst was 
vanaf 24 augustus 1985; dat de schorsing 
liep tot en met de datum van het cassa
tiearrest 7 januari 1986, en de verjaring 
opnieuw loopt vanaf 8 januari 1986; aan
gezien op 24 augustus 1985 binnen de 
eerste termijn van zes maanden nog 21 
dagen liepen (van 24 augustus 1985 tot 
13 september 1985}, zodat na het stopzet
ten van de schorsing en het hernemen 
van de lopende termijn op 8 januari 
1986, binnen deze termijn van 21 dagen 
eventuele stuitingsdaden dienden te ge
schieden; dat deze termijn van 21 dagen 
liep van 8 januari 1986 tot en met 28 ja
nuari 1986; dat de dagvaarding van 29 ja
nuari 1986 bijgevolg valt buiten de eerste 
termijn van zes maanden »: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
verjaring van de strafvordering was 
geschorst met ingang op 10 augus
tus 1985, dag na het vonnis van 9 
augustus 1985 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, waartegen ei
ser cassatieberoep heeft ingesteld, 
tot en met 7 januari 1986, datum 
van het cassatiearrest; dat ingevolge 
deze schorsing de verjaring van de 
strafvordering slechts zou bereikt 
zijn 35 dagen later, dit is op 11 fe
bruari 1986, te middernacht; dat de 
verj aring aldus regelmatig gestuit 
werd door de betekening aan eiser 

(3) A.C., 1985-86, nr. 292. 
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op 29 januari 1986 van de dagvaar
ding om op 13 februari 1986 voor de 
Correctionele Rechtbank te Leuven 
te verschijnen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Overwegende dat het politieregle
ment van Vilvoorde in artikel 1.2.1.1 
bepaalt: « niemand mag ( ... ) op de 
openbare weg ( ... ) drukwerken ( ... ) 
uitdelen ( ... ) zonder schriftelijke toe
lating van de burgemeester », en in 
artikel 1.2.1.2: « Deze bepaling is 
niet van toepassing op de geschrif
ten en drukwerken ( ... )met een poli
tiek ( ... ) karakter. Nochtans zal de 
verantwoordelijke 24 uur op voor
hand de burgemeester schriftelijk 
verwittigen nopens plaats, datum en 
uur van uitdelen van die geschriften 
en drukwerken »; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat eiser aangetroffen 
werd door de politie, terwijl hij op 
de openbare weg drukwerken uit
deelde zonder dat hij op voorhand 
de burgemeester schriftelijk had 
verwittigd van plaats, datum en uur 
van deze uitdeling; 

Dat zij overwegen dat duidelijk 
gesteld is in het politiereglement dat 
het de verantwoordelijke is van het 
uitdelen die de nodige schriftelijke 
verwittiging aan de burgemeester 
moet richten; dat zij echter vervol
gens considereren dat eiser « zulke 
toelating niet kan voorleggen; dat 
hij dit evenmin deed aan de verbali
sant noch op het ogenblik van de 
overtreding de data 14 maart 1985 
noch op 20 maart 1985 toen hij zich 
op het politiebureel, voor verhoor 
opgeroepen, aanbood en een verkla
ring weigerde af te leggen » en dat 
« aileen al door het weigeren een 
verklaring af te leggen, (eiser) blijk
baar de inbreuk niet ontkende en 
evenmin kan betwisten aan de hand 
van de nodige documenten »; 

Overwegende dat deze redenge
ving in het ongewisse laat of de 
appelrechters eiser schuldig verkla
ren aan een inbreuk op artikel 
1.2.1.1 (uitdelen van drukwerken 
zonder toelating) dan wel op artikel 
1.2.1.2 (uitdelen van drukwerken 
waarvoor geen toelating is vereist 
doch zonder voorafgaande verwitti
ging) van het politiereglement; 

Dat zij hun beslissing zodoende 
niet regelmatig met redenen omkle
den; 

Om die redenen, zonder dat er 
aanleiding bestaat de overige middE!
len van eiser te onderzoeken die 
niet kunnen leiden tot cassatie zon
der verwijzing, en zonder acht te 
slaan op de brief met bijlagen die 
eisers raadsman ter griffie van het 
Hof deed toekomen op 8 januari 
1987, dit is buiten de termijn be
paald bij artikel 420bis, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van onderhavig ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de· Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroep. 

5 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. De Baets -Gedeel
telijk gelijkluidende conclusie (4) van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Raf Jespers, Antwerpen. 

(4) De conclusie was eensluidend wat het 
eerste door eiser aangevoerde middel betreft. 
Het openbaar ministerie was verder van oar
dee! dat de overige door eiser aangevoerde 
middelen eveneens dienden te worden verwor
pen en dat er geen reden was om ambtshalve 
een middel aan te voeren. Het was derhalve 
de mening toegedaan dat er aanleiding was tot 
verwerping van de voorziening. 
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Nr. 516 

2• KAMER - 5 mei 1987 

RECHT VAN VERDEDIGING - STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - VERZOEK VAN 
DE BEKLAAGDE EEN ANDER STRAFDOSSIER 
TOE TE VOEGEN. 

Het recht van verdediging van de be
klaagde wordt miskend door de rech
ter die het verzoek van de beklaagde 
om, v66r er uitspraak wordt gedaan, 
aan het strafdossier een ander straf
dossier toe te voegen, verwerpt op 
grand van de inhoud van het dossier 
waarvan de beklaagde de voeging 
vraagt, en de beklaagde veroordeelt 
(1). 

(CHIARIZIA) 

ARREST 

(A.R. nr. 695) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 juni 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging: 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie de appelrechters verzocht : 
« Vooraleer over de ontvankelijk
heid of toelaatbaarheid te oordelen 
een heropening der debatten te be
velen en de heer procureur des Ko
nings te verzoeken het P .V. bij te 
brengen, gekend onder nr. 7.26/4293 
not. nr. K. 81.268/85, waarin enkel 
en alleen (de medebeklaagde) de 
heer Zamlynskyj betrokken is voor 
andere feiten diezelfde nacht »; 

Overwegende dat de appelrechters 
dit verzoek verwerpen op grond van 
de volgende motieven : « De recht
bank is van oordeel dat hierop niet 

moet worden ingegaan. Dit dossier 
betreft immers de vaststelling van 
de openbare dronkenschap lastens 
Zamlynskyj. De feiten lastens Zam
lynskyj zijn echter in beide dossiers 
dezelfde en er werd slechts eenmaal 
de strafwet lastens hem toegepast, 
zoals de eerste rechter terecht 
stelt »; 

Overwegende dat de rechter niet 
zonder miskenning van het recht 
van verdediging het verzoek tot voe
ging van een dossier kan afwijzen 
door zich te beroepen op de inhoud 
van datzelfde dossier; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde middel dat 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdende in hoger beroep. 

5 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Boon, waarnemend 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 517 

2• KAMER - 5 mei 1987 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING -
RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP DE BEHANDE
LING VAN ZIJN ZAAK BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN - REDELIJKE TERMIJN - BE
OORDELING. 

(1) Zie Cass., 13 nov 1979 (A.C., 1979-80, nr. 
174) en 26 jan. 1983, A.R. nr. 2711 2° CASSATIE - BEVOEGDHEID- STRAFZA-
(ibid., 1982-83, nr. 304). KEN- STRAFVORDERING- REDELIJKE TER-
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MIJN WAARBINNEN KRACHTENS ART. 6.1 EU
ROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
UITSPRAAK MOET WORDEN GEDAAN OVER DE 
TEGEN EEN BEKLAAGDE INGESTELDJ' STRAF
VORDERING - BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER - GEVOLGTREKKING NAAR 
RECHT AFGELEID UIT DE DOOR DE RECHTER 
VASTGESTELDE FElTEN - TOEZICHT VAN 
HET HOF. 

1° en 2° De redelijke termijn, waarbinnen 
krachtens art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens uitspraak moet 
worden gedaan over de . tegen een 
beklaagde ingestelde stratvordering, 
moet worden beoordeeld in het licht 
van de feitelijke gegevens die eigen 
zijn aan iedere zaak en op onaantast
bare wijze door de feitenrechter wor
den vastgesteld; het staat evenwel aan 
het Hoi te toetsen of de rechter uit 
zijn vaststellingen het al dan niet over
schrijden van de redelijke termijn 
naar recht heeft kunnen afleiden (1). 

(KNAPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1059) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: eiser houdt voor dat 
het arrest moet verbroken worden we
gens het feit dat de wettelijke bestandde
len van heling in deze zaak niet voor
handen zijn en ook niet uit de uitspra
ken blijken, wegens de schending van 
artikel 6 van de Conventie tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
wegens aile andere redenen door het 
Hof te onderzoeken : 1. Hij voert hiertoe 
onder meer volgende argumenten aan : 
de betichting van heling als dader of me
dedader heeft als voorwerp de wagen 
Mercedes 280 SE, chassisnummer FABN 
126 022 120 5944, metaalgrijze kleur, als 
tijdslimiet 6 september 1980 en 23 okto
ber 1982, als plaats van de feiten BelgH.i; 

(1) Zie Cass., 20 maart 1972 (A.C., 1972, 687) 
en 4 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 144) en de conclu
sie van de heer procureur-generaal Krings, 
toen advocaat-generaal, gepubliceerd in Bull. 
en Pas., 1979, I, 154 en vlg., inzonderheid ·biz. 
155. 

door vonnis van 20 februari 1984 der cor
rectionele rechtbank heeft deze zich on
bevoegd verklaard om kennis te nemen 
van de feiten van heling lastens eerste 
betichte Soylu en derde betichte Tzouva
dakis, aangezien deze feiten plaatsgre
pen in Nederland; dit vonnis is in kracht 
van gewijsde getreden; uit de bundel 
blijkt dat Soylu en Tzouvadakis de enige 
bezitters geweest zijn van het geheelde 
voorwerp zowel in Nederland als in Bel
gie; betichte Soylu is trouwens veroor
deeld voor het onwettig besturen van dit 
voertuig in Belgie; de heling is een aflo
pend misdrijf en is dus voltrokken door 
Soylu en Tzouvadakis in Nederland; de 
verdere handhaving van het bezit in Bel
gie door deze personen is niet strafbaar 
en werd ook niet gestraft; betichte. Kna
pen kan dus ook niet plichtig zij.p. aan 
deze heling als dader of mededader in 
Belgie; hij is niet beticht van heling als 
dader of mededader in Nederland; een 
nieuwe heling heeft niet plaatsgegrepen 
in Belgie; betichte Knapen is nooit in het 
bezit geweest van het voertuig Mercedes 
280 SE, chassisnummer FABN 126 022 
120 5944; een paging tot heling is niet 
strafbaar gezien dit misdrijf door geen 
enkele wettekst strafbaar is gesteld; deze 
argumenten werden uitvoerig monqeling 
ontwikkeld voor het hof van beroep bij 
de behandeling van deze zaak; noch het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Tongeren van 20 februari 1984, noch 
het bestreden arrest omvatten enige mo
tivering of duiden de wettelijke bestand
delen van het misdrijf van heling aan; 
2. De behandeling van deze zaak is ook 
niet gebeurd binnen de « redelijke ter
mijn >> voorzien door artikel 6 van de 
Conventie tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens. Het is inderdaad niet 
redelijk dat betichte zulk een zware ge
vangenisstraf opgelegd krijgt meer dan 
vier jaar na de feiten en meer dan twee 
jaar na het vonnis in eerste aanleg: 

W at de eerste grief betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor het 
hof van beroep ter terechtzitting het 
in de grief aangeduide verweer 
heeft gevoerd; 

Overwegende dat het hof van be
roep, bij ontstentenis van enige des
betreffende conclusie, de schuldig
verklaring van eiser regelmatig met 
redenen omkleedt door vast te stel
len dat de aan eiser ten laste geleg-
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de feiten, omschreven in de be
woordingen van de wet, bewezen 
zijn; 

Overwegende dat voor het overige 
het onderzoek van de grief het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet be
voegd is; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

Wat de tweede grief betreft: 
Overwegende dat de vraag of de 

redelijke termijn binnen dewelke, 
krachtens artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden, uitspraak moet worden 
gedaan over een tegen een beklaag
de ingestelde strafvordering, al of 
niet is overschreden, slechts kan 
worden beoordeeld op grond van ge
gevens eigen aan de zaak, die op on
aantastbare wijze door de feiten
rechter worden vastgesteld; dat het 
Hof enkel vermag te onderzoeken of 
de feitenrechter uit de door hem 
vastgestelde feitelijke gegevens wet
tig heeft kunnen afleiden dat de re
delijke termijn al of niet werd over
schreden; 

Overwegende dat het arrest des
aangaande geen enkele feitelijke 
vaststelling bevat; dat het onderzoek 
van de grief het Hof zou verplichten 
tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is; 

Dat de grief mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

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

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

5 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge-

lijkluide .. 'de conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Scheepers, Tongeren. 

Nr. 518 

2' KAMER - 5 mei 1987 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETTIGDE VERDENKING - JEUGDRECHT
BANK - VERZOEKSCHRIFT VAN EEN BUR
GERRECHTELIJKE EN ONDERHOUDSPLICHTI
GE PARTIJ- MEDEWERKING VAN EEN ADVO
CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

Het door een burgerrechtelijk aanspra
kelijke en onderhoudsplichtige partij 
gedane verzoek tot verwijzing van de 
zaak van een jeugdrechtbank naar een 
andere, op grand van gewettigde ver
denking, is niet ontvankelijk als het 
verzoekschrift niet is ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cas
satie (1). (Art. 542, tweede lid, Sv.) 

(V ... D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 1441) 

HET HOF; - Gelet op het door 
eiser op 30 maart 1987 op de griffie 
van het Hof neergelegde ver
zoekschrift; 

Overwegende dat voor de Jeugd
rechtbank te Mechelen werden ge
dagvaard : 1. V... D... V ... , 2. V ... 
D ... J ... , eiser, 3. V ... A ... ; « de eerste 
ingevolge artikel 36.2 van de wet 
van 8 april1965: minderjarigen wier 
gezondheid, veiligheid of zedelijk
heid gevaar loopt, hetzij wegens het 
milieu waarin zij leven, hetzij 
wegens hun bezigheden of wanneer 
de omstandigheden waarin zij 

(1) « Optreden van het Hof van Cassatie bij 
de onttrekking van de zaak aan de rechter en 
verwijzing van een rechtbank naar een ande
re », rede uitgesproken door procureur-gene
raal R. Delange, op de plechtige openingszit
ting van het Hof van Cassatie op 2 sept. 1974, 
in R. W., 1975, koL 449 en vlg., nr. 13. 
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worden opgevoed gevaar opleveren 
door het gedrag van degene die hen 
onder hun bewaring hebben; de 
tweede en de derde : in de hoedanig
heid van burgerrechtelijk aanspra
kelijke overeenkomstig artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, dan· 
wei een bijzondere wet, en van 
onderhoudsplichtige »; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift, door eiser in voormelde 
hoedanigheden neergelegd, wordt 
betiteld als « Onttrekking van de 
zaak V ... V ... D ... ( ... ) aan de rechter 
J. Peeters, Mechelen »; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift, neergelegd zonder de 
tussenkomst van een advocaat bij 
het Hof, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiser in de kosten. 

5 mei 1987 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter - -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 519 

2" KAMER - 6 mei 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VOOR CASSATIEBEROEP NIET 
VATBARE BESLISSINGEN - WEIGERING OM 
DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR EEN RECHTS
COLLEGE MET EEN ANDERE VOERTAAL. 

1" en 2" Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep dat v66r de eindbeslissing is in
gesteld tegen een vonnis dat zich ertoe 
beperkt het verzoek tot verwijzing 
naar een rechtscollege van dezelfde 
rang, met een andere voertaal, af te 
wijzen (1). (Artt. 416 Sv., 23 en 24 wet 
15 juni 1935.) 

(VAN DEN BOSSCHE, PEETERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5625) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 november 1986 
door de Correctionele Rechtbank te 
Bergen gewezen; 

Overwegende dat de rechtbank, 
waarbij een verzoek tot verwijzing 
van de zaak naar een nederlands
talig_ rechtscollege aanhangig was, 
vaststelt « dat de meerderheid der 
beklavgden een voldoende kennis 
van het Frans bezitten >> en op 
grond hiervan beslist « dat het in 
het belang van een goede rechtsbe
deling en gelet op de behoeften van 
de zaak die een geheel vormt, past 
dat de rechtspleging in het Frans 
wordt voortgezet >> en dat een en 
hetzelfde rechtscollege zich over de 
zaak uitspreekt; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eind maakt aan de vervolging, 
dat ze geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om d1e redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eise-

20 TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN ressen in de kosten van hun res-
IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN - WEI- pectieve VOOrziening. 
GERING OM DE ZAAK TE VERWIJZEN NAAR I-------~~-------
EEN RECHTSCOLLEGE MET EEN ANDERE 
VOERTAAL - CASSATIEBEROEP - ONTVAN
KELIJKHEID 

(1) Cass., 18 okt. 1983, A.R. nr. 8092 
(A.C., 1983-84, nr. 91}. 
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6 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat·gene
raal. 

Nr. 520 

2• KAMER - 6 mei 1987 

1° RECHT BAN KEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VEROORDELING VAN 
EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN ANDER MIS

DRIJF DAN DATGENE WAARVOOR HIJ WAS 
VERVOLGD - VEREISTEN. 

2° WAREN EN GOEDEREN (MIS· 
BRUIKEN IN DE HANDEL VAN) -
UITOEFENING VAN DE LEURHANDEL ZONDER 
VERGUNNING OF TE ZAMEN MET EEN AANGE
STELDE ZONDER VERGUNNING - AFZONDER
LIJKE MISDRIJVEN. 

1" De rechter kan de beklaagde alleen 
dan veroordelen wegens een ander 
misdrijf dan dat waarvoor hij werd 
vervolgd, als hij vaststelt, ofwel dat 
het aldus in aanmerking genomen feit 
hetzelfde is als dat waarop de vervol
ging gegrond was, of daarin begrepen 
was, en dat de beklaagde werd ver
zocht verweer te voeren tegen de nieu
we kwalificatie, ofwel dat de belrlaag
de vrijwillig verschenen was wegens 
het afzonderlijke, tegen hem in aan
merking genomen feit (1). 

2" Als twee afzonderlijke misdrijven zijn 
te beschouwen het feit dat een op· 
drachtgever of aansteller zonder ver
gunning de leurhandel uitoefent door 
toedoen van een aangestelde, en het 
feit dat hij de leurhandel uitoefent sa
men met een aangestelde die zelf niet 
in het bezit is van de vereiste vergun· 
ning (2). (Art. 10, 1", K.B. nr. 82 van 28 
nov. 1939.) 

(1) Cass., 9 sept. 1981, A.R. nr. 1656 
(AC., 1981-82, nr. 23). 

(2) Zie Cass., 7 maart 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 769). De rechter kan iemand, die 
als dader wordt vervolgd, als mededader 
veroordelen, indien het om hetzelfde misdrijf 
gaat: Cass., 15 okt. 1986, supra, nr. 90. 

(HENRARD) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 5665) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1986 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 145, 176, 
182 van het Wetboek van Strafvordering, 
10, 1", van het koninklijk besluit nr. 82 
van 28 november 1939 houdende regle
mentering van de leurhandel en misken· 
ning van het recht van verdediging : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens overtreding van arti
kel 10, 1 ", van het koninklijk besluit 
van 28 november 1939, ter zake dat 
hij te Libramont-Chevigny, op 7 fe
bruari en 5 november 1985, zonder 
vergunning van de minister van 
Economische Zaken en Midden .. 
stand, de leurhandel heeft uitgeoe
fend door bemiddeling van tweB 
aangestelden; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat eiser van de minister 
van Economische Zaken en Midden
stand geen voorafgaande vergun
ning had verkregen om de leurhan
del uit te oefenen; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat aangestelden 
voor rekening van een opdrachtge
ver of aansteller de leurhandel uit
oefenen zonder zelf in het bezit te 
zijn van een vergunning, niet volgt 
dat de opdrachtgever of aansteller 
artikel 10, 1", van het koninklijk be
sluit nr. 82 van 28 november 1939 
heeft overtreden; 

Overwegende dat het arrest eiser, 
die door de eerste rechter was vriF 
gesproken, veroordeelt na hem 
schuldig te hebben verklaard aan 
het feit dat hij als mededader heeft 
deelgenomen aan de misdrijven van 
de aangestelden die, zonder in het 
bezit te zijn van de vereiste vergun
ning, voor zijn rekening de leurhan
del uitoefenden; 
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Overwegende dat het arrest der
halve eiser veroordeelt wegens een 
ander dan het in de dagvaarding 
vermelde misdrijf, zonder daarbij 
echter vast te stellen dat het aldus 
in aanmerking genomen feit over
eenkomt met datgene dat aan de 
vervolging ten grondslag ligt of in 
de vervolging begrepen is en dat ei
ser was aangezocht om tegen de 
nieuwe kwalificatie verweermidde
len voor te dragen of dat eiser vrij
willig verschenen was om terecht te 
staan wegens een ander feit; 

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

6 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 521 

2• KAMER - 6 mei 1987 

1° JEUGDBESCHERMING ONTZET-
TING VAN DE OUDERLIJKE MACHT - MEER
DERJARIG Kll\D - WETTIG. 

2° OUDERLIJKE MACHT - Ol\'TZETTING 
- MEERDERJARIG KIND - WETTIG. 

1 o en 2° Ouders kunnen van de ouderlijke 
macht worden ontzet zelfs ten aanzien 
van hun meerderjarige kinderen (1). 
(Artt. 32 en 33 Jeugdbeschermingswet.) 

(1) .'\'ovelles, Protectwn de Ia jeunesse, biz. 
280, nr 818 

(L ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5796) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1987 door 
de jeugdkamer van het Hof van Be
roep te Bergen gewezen en waarbij 
eiser ontzet wordt van de ouderlijke 
macht over drie kinderen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het arrest eiser ontzet van de ouderlijke 
macht over zijn dochters J ... , F ... en P ... 
L ... , van wie de eerstgenoemde ouder is 
dan 23 jaar en de twee andere, tweeling
zusters, bijna 21 jaar zijn: 

Overwegende dat luidens artikel 
33 van de wet van 8 april 1965 be
treffende de jeugdbescherming vol
ledige ontzetting van de ouderlijke 
macht, voor degene die erdoor ge
tr0ffen wordt en ten aanzien van de 
ber.rokken kinderen en van hun af
stammelingen, uitsluiting van het 
recht om levensonderhoud te vorde
ren en om hun nalatenschap geheel 
of ten dele te verkrijgen overeen
komstig artikel 746 van het Burger
lijk Wetboek betekent; dat onder 
meer dit recht voortduurt tot na de 
meerderjarigheid van het kind; dat 
derhalve de naderende of reeds be
reikte meerderjarigheid de ontzet
ting van de ouderlijke macht niet 
verhindert; 

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, zonder acht te 
slaan op de aanvullende memorie, 
die op de griffie van het Hof is neer
gelegd van 4 mei 1987, dus buiten de 
door artikel 420bis, eerste lid, van 
het W etboek van Strafvordering 
voorgeschreven termijn, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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6 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. P. De Wispelaere, 
Bergen. 

Nr. 522 

1 e KAMER - 7 mei 1987 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGD
HEID - TE GELDE MAKEN VAN DE HANDELS
ZAAK DOOR DE PANDHOUDENDE SCHULDEI
SER - EVENREDIGE VERDELING - GESCHIL 
MET DE NIET BETAALDE LEVERANCIER VAN 
NIJVERHEIDSMACHINES EN ANDERE HAN
DELS- EN AMBACHTELIJKE UITRUSTING -
FAILLISSMENT VAN DE SCHULDENAAR- UIT
SPRAAK OVER DE ZWARIGHEDEN- BESLAG
RECHTER BEVOEGD - ART. 1634 GER.W. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN 
DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN EEN 
HANDELSZAAK MET DAT VAN DE ONBETAAL
DE VERKOPER VAN NIJVERHEIDSMACHINES, 
HANDELS- OF AMBACHTELIJKE UITRUSTING 
- RANGORDE - ART. 23, EERSTE LID, HYPO
THEEKWET. 

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN 
DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER VAN EEN 
HANDELSZAAK MET DAT VAN DE ONBETAAL
DE VERKOPER VAN NIJVERHEIDSMACHINES, 

in geval van faillissement van de 
schuldenaar, nu het kan worden opge
lost zonder verwijzing naar het bijzon
dere stelsel dat het faillissementsrecht 
beheerst (1). 

2" In geval van samenloop van het voor
recht van de pandhoudende schuldei
ser van een handelszaak met dat van 
de onbetaalde verkoper van nijver
heidsmachines en handels- of ambach
telijke uitrusting, wordt de voorrang 
geregeld bij art. 23, eerste lid, Hypo
theekwet (2). 

3• Het bewijs van de in art. 23 Hypo
theekwet bedoelde wetenschap, onder 
meer aan de zijde van de pandhouden
de schuldeiser van een handelszaak, 
van het nag verschuldigd zijn van de 
koopprijs van niet betaalde roerende 
goederen die hem tot pand strekken, 
wordt geleverd doordat een afschrift 
van de al dan niet aanvaarde factuur 
werd neergelegd ter griffie van de 
rechtbank van koophandel binnen vijf
tien dagen na de levering van het ma
terieel, overeenkomstig art. 20, s•, van 
de voormelde wet, ongeacht of het af
schrift van de factuur v66r of na de 
inschrijving van het pand is neerge
legd (3). 

(AMBACHTSKREDIET VAN HET MAASLAND C.V 
T. TRANSPORT CREDIT BELGIUM N.V., VAN HOVE 

N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5162) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1984 

HANDELS- OF AMBACHTELIJKE UITRUSTING 1-----------------
- RANGORDE - PANDHOUDER - WETEN
SCHAP DAT DE KOOPPRIJS VAN DE GOEDE
REN NOG VERSCHULDIGD IS - BEWIJS -
ARTT. 20, 5°, EN 23 HYPOTHEEKWET. 

1• Het geschil dat ontstaan is in het ka
der van de evenredige verdeling en tot 
voorwerp heeft de schikking van twee 
bevoorrechte schuldeisers, te weten de 
niet betaalde leverancier van nijver
heidsmachines en andere handels- of 
ambachtelijke uitrusting, en de pand
houdende schuldeiser van de handels
zaak aan wie toelating is verleend die 
te gelde te maken, ressorteert krach
tens art. 1634 Ger. W: onder de be
voegdheid van de beslagrechter, zelfs 

{1) Raadpl. Cass., 8 april 1976, A.C., 1976, 
915; Rev. crit. jur. beige, 1980, 127, met noot I. 
MoREAU-MARGREVE, Heurs et malheurs du gage 
sur fonds de commerce; JACQ. LINSMEAU, La 
realisation du gage sur fonds de commerce en 
cas de fai!lite, Journ. Trib., 1979, 228. 

{2) Cass., 29 mei 1964, R. W., 1965-1966, 197, 
met noot C. Caenepeel; 10 nov. 1967, A.C., 
1967-68, 368; Rev. crit. jur. beige, 1969, 478, met 
noot R. De Rycke, Concours de privileges, ven
te d'objets mobiliers a destination commer
ciale et gage sur fonds de commerce. 

{3) Cass., 28 sept. 1972 (twee arresten), A.C., 
1973, 112; Pas., 1973, I, 103, met cone!. van de 
heer procureur-generaal Krings, toen advo
caat-generaal; R. W., 1972-1973, kol. 749 en 759, 
met noot C. Caenepeel. 
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door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 20, 5°, 23 van de wet van 16 
december 1851 betreffende de voorrech
ten en hypotheken, gewijzigd door arti
kel 1 van de wet van 29 juli 1957, 546, 
hoek III van het Wetboek van Koophan
del (wet' van 18 april 1851 inzake faillis
sement bankbreuk en uitstel van beta
ling), g~wijzigd door het enig artik~l van 
de wet van 27 juli 1934 en door artlkel 2 
van de wet van 29 juli 1957, 574, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1, 12, eerste 
lid, van de wet van 25 oktober 1919 be
treffende het in pand geven van een 
handelszaak het endossement van de 
factuur, als~ede de aanvaarding en de 
keuring van de rechtstreeks voor het 
verbruik gedane leveringen, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het voorrecht van eerste en tweede ver
weerster voorrang heeft op het voorrecht 
van eiseres en dat de rangregeling zal 
geschieden zoals bepaald i~ het gewij
zigd project van rangregelmg van ~e
rechtsdeurwaarder Bouwen van 13 Ja
nuari 1983, op grond : dat de consorten 
Vanderschelden op 12 december 1981 ge
failleerd verklaard werden door de 
R.echtbank van Koophandel te Brussel, 
dat na het faillissement van Vander
schelden de pandhoudende schuldeiser 
een verzoek tot realisatie van het pand 
heeft ingediend bij de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel op 8 decem
ber 1981, nadat hij reeds gemachtigd was 
geweest door dezelfde voorzitter van de 
rechtbank van koophandel op 12 novem
ber 1981 de handelszaak te verkopen; dat 
de curator in die procedure tussenkwam 
en zich gedroeg naar de wijsheid van de 
rechtbank; dat, ten gevolge onder meer 
van de tussenkomst van de curator voor 
de voorzitter van de rechtbank van koop
handel vaststaat dat er geen samenloop 
kan odtstaan in casu tussen schuldeisers 
van de boedel of andere schuldeisers die 
over een primerend voorrecht zouden be
schikken en de partijen in huidige zaak; 
dat de oplossing van het geschil derhalve 
kan worden gevonden zonder enige ver
wijzing naar het bijzonder stelsel dat het 
faillissementsrecht beheerst, zodat de be
slagrechter bevoegd was om het geschil 
te beslechten; dat om voorrang te ver
krijgen de verkoper het bewijs moet le
veren dat de pandhoudende schuldeiser 
wist dat de prijs van het verkochte goed 
nog verschuldigd was; dat het bewijs dat 
de pandhoudende schuldeiser van de 

handelszaak wist dat de prijs van de ver
kochte autocars niet betaald was, ter za
ke voortvloeit uit de neerlegging op de 
griffie van het afschrift van de facturen, 
zonder dat een onderscheid moet ge
maakt worden naargelang de factuur 
v66r of na de inschrijving van het pand 
is neergelegd; dat ter zake niet relevant 
is dat de facturen niet neergelegd wer
den gelijktijdig met de levering doch en
kele dagen daarna, in de termijn bepaald 
bij artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet; 
dat volgens de wil van de wetgev:t;r, ~e 
neerlegging even doeltreffend bhJft m 
beide gevallen; dat de pandhoud~.nde 
schuldeiser geacht wordt te weten biJ de 
ontvangst dat de goederen niet betaald 
waren en hij dit inderdaad moet ver
wachten indien de factuur die noodzake
lijkerwij~e ten vroegste bij de leveri!lg 
wordt opgesteld en afgegeven, wordt m
geschreven in de korte daartoe bepaalde 
wettelijke termijn, 

terwijl, eerste f:!nderdee~ het voorrech1 
verleend door arbkel 20, 5 , van de Hypo· 
theekwet ten voordele van de verkoper 
van roerende zaken in geval van faillis· 
sement niet aanvaard wordt; dat dit 
voorrecht bij faillissement enkel blijft 
bestaan ten voordele van leveraars van 
machines, toestellen, gereedschap en an· 
der bedrijfsuitrustingsmateriaal, maar 
dan krachtens en onder de voorwaarden 
van artikel 546 van het Wetboek van 
Koophandel, boek III, betreffende faillis
sement, bankbreuk en uitstel van beta
ling; het arrest dan ook ten onrechte b~
slist dat de oplossing van het geschil 
buiten het faillissementsrecht diende ge
vonden te worden en dat de verweer
sters hun voorrecht op grond van artikel 
20, 5°, van de Hypotheekwet behielden, 
nu vastgesteld werd dat de schuldenaar 
van de partijen sinds 12 december 1981 
failliet was (schending van de artikelen 
20, 5°, van de Hypotheekwet en 546 van 
het Wetboek van Koophandel); het arrest 
bijgevolg eveneens ten onrechte oordeelt 
dat de beslagrechter bevoegd was om 
van het geschil kennis te nemen, vermits 
de gegevens voor de oplossing ervan zich 
bevinden in het bijzonder recht dat het 
faillissement beheerst, meer bepaald in 
artikel 546 van het Wetboek van Koop
handel, zodat de rechtbank van koophan
del uitsluitend bevoegd was (schending 
van artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de pandhoudende 
schuldeiser voorrang heeft hoven de ver
koper van het roerend goed, behalve 
wanneer hij bij de ontvangst van het 
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roerend goed wist dat de prijs nog niet 
betaald was; het bewijs van die kennis 
voortvloeit uit de neerlegging van het af
schrift van de factuur op de griffie van 
de rechtbank van koophandel, overeen
komstig artikel 546 van het Wetboek van 
Koophandel; de pandhoudende schuldei
ser zijn voorrecht derhalve behoudt wan
neer die factuur neergelegd wordt nadat 
het verkochte roerend goed in de in 
pand gegeven handelszaak komt, vermits 
hij in dat geval na de ontvangst ver
neemt dat de prijs niet betaald was; het 
arrest, door te oordelen dat niet relevant 
is of de facturen werden neergelegd v66r 
of na de levering, zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt (schending van 
de artikelen 20, 5°, 23 van de Hypotheek
wet, 546 van het Wetboek van Koophan
del, 1 en 12, lid 1, van de wet van 25 ok
tober 1919), 

derde onderdeel, het arrest ten on
rechte aanvaardt dat de pandhoudende 
schuldeiser reeds bij ontvangst van het 
verkochte goed geacht wordt te weten 
dat de prijs ervan niet betaald is, wan
neer de factuur nadien wordt neergelegd 
op de griffie van de rechtbank van koop
handel in de daartoe voorziene wette
lijke termijn; de pandhoudende schuldei
ser daarentegen enkel geacht wordt te 
weten dat de prijs nog verschuldigd is 
door de neerlegging van de factuur, 
maar niet v66r de neerlegging van de 
factuur (schending van de artikelen 20, 
5°, 23 van de Hypotheekwet, 546 van het 
Wetboek van Koophandel, 1 en 12, lid 1, 
van de wet van 25 oktober 1919) : 

W at het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

vaststellen dat het aan hun heoorde
ling onderworpen geschil niet tot 
voorwerp heeft de door artikel 546 
van het Wethoek van Koophandel 
voorgeschreven openhaarmaking 
waaraan het hehoud van het voor
recht, hepaald hij artikel 20, 5°, van 
de Hypotheekwet, is ondergeschikt, 
en derhalve niet het hestaan van 
dergelijk voorrecht na de faillietver
klaring van de koper hetreft, doch 
wel de rangregeling tussen twee he
voorrechte schuldeisers, te weten, 
enerzijds, de niet hetaalde leveran
cier van nijverheidsmachines en an
dere handels- of ambachtelijke uit
rusting en, anderzijds, de pandhou
dende schuldeiser op de handels-

zaak, aan wie de toelating werd 
verleend die te gelde te maken; 

Overwegende dat de uitoefening 
van het recht van de pandhoudende 
schuldeiser om zich hij voorrang ho
ven de andere schuldeisers uit de in 
pand gegeven zaak te doen hetalen, 
zonder daadwerkelijke tussenkomst 
van de curator wordt voortgezet, en 
de hestanddelen van het pand hui
ten het actief van het faillissement 
hlijven voor zover de prijs van hun 
tegeldemaking het hedrag van de 
gewaarhorgde schuldvordering niet 
te hoven gaat, zodat de hepalingen 
van het Gerechtelijk W ethoek inza
ke middelen tot tenuitvoerlegging 
van toepassing zijn; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig heeft kunnen heslissen 
dat, ten deze, het conflict ontstaan 
tussen de hetrokken schuldeisers 
naar aanleiding van het ontwerp 
van verdeling opgesteld door de in
strumenterende gerechtsdeurwaar
der, wat betreft de rangregeling van 
hun voorrecht, kon worden opgelost 
zonder verwijzing naar het hijzon
der stelsel dat het faillissements
recht heheerst; 

Dat, naar luid van artikel 1634 
van het Gerechtelijk Wethoek, de 
heslagrechter hevoegd was om over 
de v66r hem gemaakte zwarigheden 
uitspraak te doen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede en het derde on
derdeel hetreft : 

Overwegende dat het voorrecht 
van de verkoper van machines, 
toestellen, gereedschappen en an
der hedrijfsuitrustingsmaterieel, ge
hruikt in nijverheids-, handels- of 
amhachtsondernemingen, tegenover 
andere schuldeisers kan worden op
geworpen en, onder meer, tegenover 
de schuldeiser die een pand heeft op 
de handelszaak van de schuldenaar, 
wanneer deze schuldeiser, zoals he
doeld in artikel 23 van de 
Hypotheekwet, weet dat de prijs 
van het verkochte materieel niet is 
hetaald; 
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Overwegende dat het bewijs van 
die kennis wordt geleverd wanneer 
een afschrift van de al dan niet aan
vaarde factuur wordt neergelegd, 
binnen vijftien dagen na de levering 
van het materieel, overeenkomstig 
artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet; 

Overwegende dat de wet geen on
derscheid maakt naargelang de fac
tuur v66r of na de inschrijving van 
het pand is neergelegd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te beslissen dat « ter zake 
niet relevant is dat de facturen niet 
neergelegd werden gelijktijdig met 
de levering, doch enkele dagen daar
na, in de termijn voorzien in artikel 
20, 5° (van de Hypotheekwet) » en 
dat, in beide gevallen, de neerleg
ging even doeltreffend blijft, de re
gels die gelden bij samenloop van 
de voormelde voorrechten niet mis
kennen en hun beslissing naar recht 
verantwoorden; 

Dat beide onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1146, 1147, 1149, 1151, 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek, dit laatste gewijzigd 
door artikel 6 van de wet van 1 mei 1913, 
en 1637 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het voorrecht van de eerste en de tweede 
verweerster voorrang heeft op het voor
recht van eiseres en dat de rangregeling 
zal geschieden zoals bepaald in het ge
wijzigd project van rangregeling van ge
rechtsdeurwaarder Bouwen van 13 ja
nuari 1983, en eiseres veroordeelt tot de 
vergoedende interesten sedert de datum 
van tegeldemaking van de handelszaak 
tot heden, op grond : dat om voorrang te 
verkrijgen de verkoper het bewijs moet 
leveren dat de pandhoudende schuldeiser 
wist dat de prijs van het verkochte goed 
nog verschuldigd was; dat het bewijs dat 
de pandhoudende schuldeiser op de han
delszaak wist dat de prijs van de ver
kochte autocars niet betaald was, ter za
ke voortvloeit uit de neerlegging op de 
griffie van het afschrift van de facturen, 
zonder dat een onderscheid moet ge
maakt worden naargelang de factuur 
v66r of na de inschrijving van het pand 
is neergelegd; dat ter zake niet relevant 

is dat de facturen niet neergelegd wer
den gelijktijdig met de levering, doch en
kele dagen daarna, in de termijn bepaald 
bij artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet; 
dat volgens de wil van de wetgever, de 
ne~rlegging even doeltreffend blijft in 
beide gevallen; dat de pandhoudende 
schuldeiser geacht wordt te weten bij de 
ontvangst dat de goederen niet betaald 
waren en hij dit inderdaad moet ver
wachten, indien de factuur, die noodza
kelijkerwijze ten vroegste bij de levering 
wordt opgesteld en afgegeven, wordt in
geschreven in de korte daartoe bepaalde 
wettelijke termijn, 

terwijl, eerste onderdeel, wettelijke in
teresten enkel verschuldigd zijn door de 
schuldenaar aan de schuldeiser bij ver
traging in de uitvoering van zijn v~rbin
tenissen; eiseres geen schuldenaar IS van 
de verweersters, maar integendeel sa
men met hen schuldeiser is van de con
sorten Vanderschelde, zodat eiseres, zelf 
schuldeiser zijnde, onmogelijk kan ver
oordeeld worden tot betaling van de inte
resten (schending van de artikelen 1146, 
1147, 1149, 1151 en 1153 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de loop van de inte
resten ten aanzien van de schuldeisers 
onderling geschorst is vanaf het ogenblik 
waarop hun schuldvordering bij de ge
rechtsdeurwaarder werd afgegeven in 
hoofdsom, interesten en kosten overeen
komstig artikel 1627 van het Gerechte
lijk Wetboek; die schuldvorderingen van
af dan nog uitsluitend gerechtelijke inte
resten opbrengen tegen de schuldenaar 
zelf tot het ogenblik waarop het antwerp 
van verdeling definitief is geworden bij 
afwezigheid van geschil of, in geval van 
geschil, vanaf de kennisgeving van het 
vonnis of vanaf de uitspraak van het ar
rest; het arrest eiseres bijgevolg ten on
rechte veroordeelt tot de interesten se
dert de dag van de tegeldemaking van 
de handelszaak tot aan de uitspraak van 
het arrest, vermits de schuldvorderingen 
pas vanaf hun aangifte gerechtelijke in
teresten kunnen opbrengen en dan nog 
enkel tegen de schuldenaar maar niet te
gen de medeschuldeisers (schending van 
de artikelen 1146, 1147, 1149, 1151, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek en 1637 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest nergens 
preciseert op welke bedragen juist inte
resten verschuldigd zijn en dit nergens 
kan afgeleid worden uit de motieven, zo
dat het arrest dubbelzinnig en duister 
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gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

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

slist : « Zegt voor recht dat het voor
recht van de onbetaalde verkopers, 
(de verweersters), voorrang heeft op 
het voorrecht van (eiseres) en dat 
de rangregeling zal geschieden tus
sen partijen, zeals bepaald in het 
gewijzigd project van rangregeling 
van gerechtsdeurwaarder Bouwen 
van 13 januari 1983. Zegt dat dit 
project volledige uitwerking zal heb
ben en dat de onderscheiden bedra
gen aan de diverse schuldeisers zul
len overgemaakt worden, zeals ver
meld in de samenvatting bij de 
rangregeling gevoegd. Veroordeelt 
(eiser~s) tot de vergoedende interes
ten sedert de datum van verwezen
lijking van het handelsfonds tot he
den»; 

Overwegende <tat volgens bedoeld 
« gewijzigd project van rangrege
ling » eerste verweerster tegen 
het autobedrijf Vanderschelden
Knubben schuldvorderingen voor 
1.830.128 frank en 1.924.864 frank 
had, terwijl tweede verweerster te
gen dezelfde schuldenaar schuldvor
deringen voor 986.000 frank en 
1.740.000 frank zou hebben; 

Dat volgens hetzelfde ontwerp de 
verkoop van de wagens die met 
voorrecht belast waren, netto heeft 
opgebracht, 700.000 frank en 730.000 
frank ten gunste van eerste ver
weerster en 20.000 frank en 550.000 
frank ten gunste van tweede ver
weerster; 

Overwegende dat de verweersters 
in hun memorie van antwoord stel
len dat de veroordeling van eiseres 
tot betaling van vergoedende inte
rest zo moet worden begrepen dat 
de totale bevoorrechte schuldvorde
ringen worden bedoeld, zijnde de 
reeds vermelde bedragen van 
1.830.128 frank, 1.924.864 frank, 
700.000 frank en 730.000 frank; 

Overwegende dat het derde onder
dee! de onnauwkeurigheid aanvoert 

van het dispositief dat eiseres ver
oordeelt tot vergoedende interest; 

Dat de bedoelde onnauwkeurig
heid van het dispositief van de be
streden beslissing uiteraard voor het 
eerst voor het Hof kan worden aan
gevoerd, zodat het onderdeel wei 
nieuw maar toch ontvankelijk is; dat 
de exceptie van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het onderdeel 
ook gegrond is, nu niet duidelijk is 
op welke bedragen, niet door de 
schuldenaar, autobedrijf Vander
schelden-Knubben, noch door de ge
rechtsdeurwaarder, maar door een 
van de schuldeisers, met name eise
res, interest verschuldigd is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest enkel in zoverre het 
eiseres veroordeelt tot de vergoeden
de interesten sedert de datum van 
de tegeldemaking van de handels
zaak; 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 Antwerpen. 

7 mei 1987 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens - Verslaggever : de h. 
Poupart - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Houtekier en Geinger. 

Nr. 523 

1 • KAMER - 7 mei 1987 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT 
- DESKUNDIGENONDERZOEK - AAN DE DES-
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KUNDIGE GEGEVEN OPDRACHT - GEVOLGEN 
T.A.V. DE RECHTSMACHT. 

De rechter draagt zijn rechtsmacht niet 
over doordat hij een deskundige belast 
met vaststellingen en technisch advies 
(1). (Art. 962 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDI
GING T. • GENERAL ENGINEERING AND TRA

DING» N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5392) 

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

Gelet op het arrest, op 24 februari 
1984 door het Hof gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 30, tweede lid, van de Grondwet 
en 962 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na ver
wijzing door het Hof, voor recht zegt dat 
het hager beroep van de Belgische Staat 
(eiser) ontvankelijk maar ongegrond is, 
oordeelt dat de eerste rechter « de be
voegdheid bezat om de toepassing van 
de artikelen 13B en 16B (van het alge
meen lastenkohier) te onderzoeken, 
meer in het bijzonder of er al dan niet 
onvoorzienbare prijsstijgingen van lo
nen, sociale lasten en materialen zijn ge
weest die redelijkerwijze bij de inschrij
ving of bij het afsluiten van de overeen
komst door de aannemer niet konden 
voorzien worden; ... door de aanstelling 
van een deskundige, niets anders deed 
dan deze reglementering op een concreet 
geval toe te passen zonder daarom naar 
een contractuele herzieningsformule te 
moeten teruggrijpen; ... (dat), nu vast
staat dat artikel 16B nooit door de partij
en contractueel werd uitgesloten, de eer
ste rechter om pertinente redenen een 
onderzoeksmaatregel beval ten einde na 
te gaan of de voorwaarden in deze bepa
ling voorzien al dan niet ingetreden wa
ren », aldus de door de eerste rechters 
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, 
de zaak overeenkomstig artikel 1068, 

(1) Cass., 31 okt. 1975 (A.C., 1976, 287) en 25 
sept. 1980, A.R. nr. 6137 (ibid., 1980-81, nr. 61). 

(2) A.C., 1983-84, nr. 354 (A.R. nr. 3971). 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
voor verdere behandeling naar de eerste 
rechter terugzendt en eiser veroordeelt 
tot de kosten van hager beroep en van 
cassatie; en doordat de eerste rechters in 
het beroepen vonnis de aangestelde des
kundige hebben opgedragen: « kennis te 
nemen van de bundel van procedure, 
met de aanspraak van (verweerster) en 
het argument van verweer en van de 
bundel van (verweerster); na te gaan of, 
in het kader van artikel 16B, 1", van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 1964, 
tijdens de duur van de uitvoering van 
het contract, zich omstandigheden heb
ben voorgedaan, ter zake loonsverhogin
gen, die (verweerster) redelijkerwijze 
niet kon voorzien bij het indienen van de 
inschrijving of het sluiten van de over
eenkomst, die zij niet kon ontwijken en 
waarvan zij de gevolgen niet kon verhel
pen, alhoewel zij al het nodige daarvoor 
zou gedaan hebben; in bevestigend geval, 
na te gaan of de door (verweerster) ge
vorderde vergoeding van 8.618.726 frank 
met verwijlinteresten juist berekend is, 
en desgevallend dit bedrag te bepalen », 

terwijl de bevoegdheid om recht te 
spreken grondwettelijk is opgedragen en 
voorbehouden aan de leden van de Rech
terlijke Macht (artikel 30, tweede lid, 
van de Grondwet); artikel 962 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zonder af te wij
ken van dat algemeen beginsel, aan de 
rechter de mogelijkheid biedt, ter oplos
sing van een voor hem gebracht geschil, 
deskundigen te gelaten vaststellingen te 
doen of een technisch advies te geven, 
en het de rechters aldus niet toekomt 
hun beoordelende bevoegdheid naar door 
hen aangestelde deskundigen geheel oi 
gedeeltelijk te delegeren, buiten de per
ken van het doen van feitelijke vaststel
lingen of het geven van technische advie
zen; het bestreden arrest, door het beroe
pen vonnis te bevestigen, dat aan een 
deskundige opdraagt te bepalen of zicb 
tijdens de uitvoering van de overeen
komst, tussen de partijen gesloten, om
standigheden hebben voorgedaan « ... die 
redelijkerwijze niet waren te voorzien, 
die zij niet kon ontwijken en waarvan zij 
de gevolgen niet kon verhelpen, alhoewel 
zij al het nodige daarvoor zou gedaan 
hebben ... », aan de deskundige opdraagt 
niet van eenvoudig feitelijke vaststellin
gen te verrichten of van een technisch 
advies te verlenen, maar om een uit
spraak te doen, als deskundige, over 
rechtsfeiten, met name het onvoorkom
baar en/of onvoorzienbare karakter van 
de beweerde prijsstijgingen en loonkost-
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stijgingen; zodat het bestreden arrest 
een delegatie van rechtsprekende be
voegdheid doorvoert die strijdig is met 
de wettelijke bepalingen inzake deskun
digenonderzoek en met de grondwette
lijk aan de rechters opgedragen recht
sprekende bevoegdheid (schending van 
de hoger aangehaalde wettelijke bepalin
gen): 

Overwegende dat het tweede lid 
van artikel 30 van de Grondwet 
vreemd is aan de grief; 

Overwegende, wat artikel 962 van 
het Gerechtelijk Wetboek betreft, 
dat het beroepen vonnis een dubbe
le opdracht geeft aan de deskundi
ge, eerst « na te gaan » of bepaalde 
gebeurtenissen in een bepaalde pe
riode zich hebben voorgedaan, ver
volgens berekeningen te maken; 

Overwegende dat weliswaar de 
rechtbank handelt over omstandig
heden die verweerster « redelijker
wijze niet kon voorzien ( ... ), niet kon 
ontwijken en waarvan zij de gevol
gen niet kon verhelpen »; 

Dat de rechtbank noodzakelijker
wijze de bedoelde omstandigheden 
moest omschrijven, maar de uitein
delijke beoordeling niet overdraagt 
aan de deskundige; 

Overwegende dat de rechtbank de 
bepaling van de bedragen evenmin 
overlaat aan de deskundige, die im
mers enkel de berekening van ver
weerster moet controleren en des
noods een juiste berekening moet 
opstellen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest erop wijst dat « een onder
zoeksmaatregel wordt bevolen »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, door verwijzing naar het be
roepen vonnis, de deskundige enkel 
gelast met vaststellingen en tech
nisch advies; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter en 
verslaggever: de h. Janssens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Bruyn en Van Ommesla
ghe. 

Nr. 524 

1' KAMER - 7 mei 1987 

BEGRAAFPLAATSEN, LIJKBEZOR-
GING- GRAFCONCESSIE- PERSONEN DIE 
KUNNEN WORDEN OPGENOMEN IN EEN ZELF
DE CONSESSIE. 

Een zelfde concessie in een begraaf
plaats mag slechts dienen als graf voor 
de aanvrager, zijn echtgenoot en zijn 
eigen bloed- of aanverwanten (1). (Art. 
6, derde lid, wet 20 juli 1971 op de be
graafplaatsen en de lijkbezorging.) 

(1) Onderhavig arrest past art. 6, derde lid, 
van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaat
sen en de lijkbezorging toe, v66r de wijziging 
ervan bij de wet van 10 jan. 1980. De oplossing 
zou evenwel dezelfde zijn gebleven als de wet 
in haar huidige versie zou zijn toegepast, aan
gezien het gedeelte van artikel 6 dat door het 
arrest wordt toegepast, ongewijzigd is geble
ven. 

Wat betreft het !outer familiaal karakter van 
de grafconcessies, zie : parlementaire voorbe
reiding van de wet van 20 juli 1971 op de be
graafplaatsen en de lijkbezorging, Gedr. St., 
Kamer, zitting 1969-70, Memorie van toelich
ting, 725, nr. 1; parlementaire voorbereiding 
van de wet van 10 jan. 1980 tot wijziging van 
art. 6 van de wet van 20 juli 1971 op de be
graafplaatsen en de lijkbezorging, Gedr. St., 
Senaat, buitengewone zitting, 1979, wetsont
werp, nr. 17/1; Pandectes belges, v' Conces
sions de sepultures, nr. 119; R.P.D.B., d. III, v' 
Cimenth'lre, nr. 185; A. LORENT, « Les 
funerailles et les sepultures », Revue du nota
riat beige, 1975, blz. 238 en 239; C. VAN 
STRAELEN, Begraafplaatsen en lijkbezorging, 
Adm. Lexicon, blz. 6 e.v.; DE LAUBADERE, « Les 
concessions dans les cimentieres », Revue de 
droit public, 1936, blz. 611 e.v. 
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(DE WOLF M.P., DE WOLF, H. T. DE WOLF D., 
VAN TRAPPEN K., VAN TRAPPEN P.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5622} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6, derde lid, van de wet van 20 
juli 1971 op de begraafplaatsen en .~e 
lijkbezorging en 537 van het BurgerhJk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld : « Ter zake gaat het om een al
tijddurende grafconcessie verleend door 
de gemeenteraad van Aalst, op 8 maart 
1926 aan ·A. D.W., vader van de consorten 
n.W., en welke na vijftig jaar diende 
hernieuwd te worden op straffe van ver
val, ingevolge de nieuwe wet van 20 juli 
1971. Op aanvraag van (eerste verweer
der) werd de hernieuwing van deze graf
concessie toegestaan voor de duur van 
vijftig jaar, bij beslissing va_n dezelfd~ 
gemeenteraad van 16 februan 1977, bel
de ouders reeds overleden zijnde op 23 
april 1971 en 15 april 1975. Daar luidens 
artikel 9 van voornoemde wet elke be
langhebbende een aanvraag tot I;erni~u
wing kan indienen, heeft de hermeuwmg 
enkel tot gevolg dat de oorspronkelijke 
concessie in stand wordt gehouden. Ad
ministratief gaat het ter zake dus nog 
steeds om de oorspronkelijke concessie 
van de familie D.W.-D.N. », verder over
weegt : « Het overlijden van een conces
siehouder heeft echter tot gevolg dat, be
houdens andersluidende wilsbeschikki~g 
van deze laatste, de aan de concess1e 
verbonden rechten overgedragen worden 
aan de kinderen, hetgeen medebrengt 
dat ieder kind dezelfde personen kan be
graven als de oorspronkelijke aanvra~er, 
en dit naarmate de sterfgevailen ziCh 
voordoen. Daar vader A. D.W. niet an
ders heeft beschikt, moet derhalve wor
den aangenomen dat de kinderen D.W. 
in gelijke mate de rechten mogen uito~
fenen verbonden aan de grafconcess1e 
van 8 maart 1926. Het is hierbij onver
schillig wie van hen de aanvraag tot .~er
nieuwing gedaan heeft. Als J:?ledeeig~~ 
naars van de concessie besclnkken ZIJ 
over gelijke rechten. Het is derhalve a~n 
ieder van de kinderen D.W. toegelaten m 
de grafconcessie te begraven: zijn echt
genoot, zijn bloed- en aanverwanten, zo-

als thans duidelijk in artikel 6 van de 
wet van 20 juli 1971 is bepaald. Als " aan
vrager" in de zin van dit artikel dient 
immers beschouwd te worden niet aileen 
de oorspronkelijke concessiehouder, 
maar ook zijn opvolgers », en op grond 
hiervan beslist de vordering van eiseres
sen tot ontgraving af te wijzen als onge
grond, en de eiseressen te veroordelen 
tot : « de kosten van beide aanleggen, 
met uitzondering van de kosten van de 
akte van hoger beroep, waarvan afstand 
werd gedaan en die ten laste blijven van 
de afstanddoeners, alsook van de kosten 
gevallen aan de zijde van de stad Aalst, 
welke bi.i helften ten laste worden gelegd 
van ( eerste verweerder en van tweede en 
derde verweerders) », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 6 van 
de wet van 20 juli 1971 bepaalt dat een 
zelfde grafconcessie slechts mag dienen 
als graf voor de aanvrager, zijn echtg~
noot zijn bloed- of aanverwanten ... ; mt 
deze' wettelijke bepaling duidelijk blijkt 
dat aileen de echtgenoot en de bloed- en 
aanverwanten van de oorspronkelijke 
aanvrager van de grafconcessie in de 
concessie begraven kunnen worden; met 
andere woorden, de opsomming van de 
personen die in aanmerking komen om 
opgenomen te worden in de grafconces
sie aileen steunt op hun band met de 
oorspronkelijke aanvrager en dat, in te
genstelling tot wat het arrest stelt, de 
rechtsopvolgers van hun oorspronkelijke 
aanvrager niet op hun beurt « aanvra
ger » worden zoals bedoeld in artikel 6, 
voornoemd, en slechts de bloed- en aan
verwanten van de oorspronkelijke aan
vrager het recht hebben in de grafcon
cessie opgenomen te worden; terwijl 
vaststaat en niet is betwist dat eerste 
verweerder de rechtsopvolger bij verer
ving is van de aanvrager van de conces
sie en de begraven persoon L. aanver
wa~t is aan eerste verweerder en niet 
aan de aanvrager der concessie; zodat 
het arrest, door aan eerste verweerder 
het recht toe te kennen dame L. in de 
grafconcessie van wijlen de ouders van 
eiseressen te laten begraven en op grond 
daarvan de vordering tot ontgraving van 
eiseressen af te wijzen, ten onrechte het 
toepassingsgebied van de wet uitbreidt 
(schending van artikel 6, derde lid, van 
de wet van 20 juli 1971); 

tweede onderdeel, de openbare be
graafplaatsen en de rechten en aanspra
ken die er verband mee houden, zoals 
grafconcessies, behoren tot het openbaar 
domein van de gemeenten; de goederen 
behorend tot het openbaar domein wor-
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den beheerd en vervreemd, niet volgens 
de regels en wetten van het burgerlijk 
recht, maar volgens de regels en wetten 
eigen aan het publiek recht, ingevolge de 
bepalingen van artikel 537 van het Bur
gerlijk Wetboek; uit een door de gemeen
telijke overheid toegestane grafconcessie 
geen andere rechten kunnen voortvloei
en dan degene toegekend aan de oor
spronkelijke aa:rivrager, en geen bepa
ling in de wet van 20 juli 1971 inzake 
begraafplaatsen en lijkbezorging voorziet 
in de vervreemding tussen particulieren, 
bij vererving, van rechten en aanspraken 
inzake een verleende grafconcessie; zo
dat het arrest, door op grond van de re· 
gels van het erfrecht uit het Burgerlijk 
Wetboek te beschouwen dat de hoedanig
heid van « aanvrager » in de zin van arti· 
kel 6, derde lid, van de wet van 20 juli 
1971 overgaat op de rechtsopvolgers bij 
vererving van de oorspronkelijke aanvra· 
ger, en bijgevolg te beschouwen dat aile 
rechtsopvolgers van de aanvrager van 
een grafconcessie, na het overlijden van 
de aanvrager, het recht verwerven, dom 
vererving, elke hun eigen bloed- en aan· 
verwanten te laten begraven, en door 01= 
grond hiervan de vordering van eiseres· 
sen tot ontgraving af te wijzen, het sui 
generis karakter miskent van een graf
concessie verleend krachtens de wet van 
20 juli 1971 (schending van de artikelen 
537 van het Burgerlijk Wetboek en 6, 
derde lid, van de wet van 20 juli 1971) : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder opgeworpen en af
geleid uit de onnauwkeurigheid van het 
middel: 

Overwegende dat de verweerders 
aan de eiseressen verwijten hun 
middel te laten steunen op de schen
ding van artikel 6, derde lid, van de 
wet van 20 juli 19761 op de begraaf
plaatsen en de lijkbezorging dat in 
het eerste onderdeel de enige aange
voerde wetsbepaling is en dat in het 
tweede onderdeel de grondslag en 
de onmiddellijke aanleiding voor dit 
onderdeel vormt, zonder te precise
ren of zij bedoelt artikel 6, derde lid, 
zoals dit bestond v66r de wet van 10 
januari 1980, dan wel dat artikel zo
als het was vervangen door die wet; 

Overwegende dat de wet van 10 
januari 1980 het derde lid van arti
kel 6 van de wet van 20 juli 1971 
aangevuld doch verder niet gewij
zigd heeft; 

Dat de door de eisers ingestelde 
vordering op het gedeelte van voor
noemde wetsbepaling steunt dat on
veranderd is gebleven; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid, bij gebreke van belang, 
niet kan worden aangenomen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 6, derde 

lid, van de wet van 20 juli 1971, zo
als het oorspronkelijk was opge
steld, bepaalde dat een zelfde graf
concessie slechts mag dienen als 
graf voor de aanvrager, zijn echtge
noot en zijn bloed- of aanverwanten; 

Dat uit bedoelde wetsbepaling 
blijkt dat de opsomming van de per
sonen die in aanmerking kunnen 
komen om te worden opgenomen in 
de grafconcessie, alleen steunt op 
hun familieband met de oorspronke
lijke aanvrager; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat eerste verweerder de 
erfopvolger is van de aanvrager van 
de concessie en dat de begraven 
persoon, mevrouw L., zuster van de 
echtgenote van eerste verweerder, 
aanverwante van laatstgenoemde is, 
doch niet van de aanvrager van de 
concessie; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het aan eerste verweerder het recht 
toekent mevrouw L. in de grafcon
cessie van wijlen de ouders van de 
eiseressen te laten opnemen en nu 
het op grond daarvan de door haar 
ingestelde vordering tot ontgraving 
afwijst, artikel 6, derde lid, van de 
wet van 20 juli 1971 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verklaart het arrest 
bindend ten aanzien van de stad 
Aalst; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 
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7 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven - Advocaten : mrs. De Bruyn 
en Gerard. 

Nr. 525 

1' KAMER - 8 mei 1987 

1° RECHTBANKEN - VERZOEKSCHRIIT 
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER, ALS BEDOELD IN ARTT. 648 EN 652 
TOT 657 GER.W.- VERZUIM VAN DE RECHTER 
DE ZAAK TE BERECHTEN DIE HIJ IN BERAAD 
HEEIT GENOMEN - OVERMACHT - GEVOLG. 

2° RECHTBANKEN - VERZOEKSCHRIIT 
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER, ALS BEDOELD IN DE ARTT. 648 EN 
652 TOT 657 GER.W. - VERWIJZING VAN DE 
ZAAK- AANWIJZING VAN DE RECHTER NAAR 
WIE DE ZAAK WORDT VERWEZEN. 

1" Bij de toetsing van een verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter omdat deze gedurende meer 
dan zes maanden heeft vez·zuimd een 
zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen, mag het Hof welis
waar rekening houden met de omstan
digheden van de zaak en, onder meer, 
met een toestand van overmacht, maar 
moet het niettemin, bij zijn beslissing, 
als doorslaggevende factor de belan
gen van een goede rechtsbedeling in 
aanmerking nemen (1). 

2" Wanneer het Hof een zaak onttrekt 
aan de rechter die gedurende meer 
dan zes maanden verzuimd heeft de 
zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen, wijst het de rechter 
aan naar wie het de zaak verwijst; llet 
kan de zaak verwijzen naar hetzelfde 
gerecht, anders samengesteld (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE VANDEBERGH T. 

HAUBOURDIJN, VAN HOREBEEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5749) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, dat op 9 maart 1987 
door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel ter grif
fie van het Hof is ingediend en er
toe strekt de zaak, die onder 
nr. 25.109 is ingeschreven op de al
gemene rol van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven, te onttrek
ken aan mevrouw I. De Kempeneer, 
alleenrechtsprekend rechter; 

Gelet op het arrest van dit Hof 
van 10 april 1987, dat de mededeling 
beveelt (3); 

Gelet op de verklaring van de ge
noemde rechter op de uitgifte van 
het arrest van 10 april 1987; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat die rechter geduren
de meer dan zes maanden heeft ver
zuimd de voornoemde zaak te be
rechten, hoewel zij deze in beraad 
had genomen; 

Overwegende dat ten deze geen 
overmacht, ook niet de gezondheids
toestand van mevrouw de rechter 
De Kempeneer, opweegt tegen de 
noodzaak om, in het belang van een 
goede rechtsbedeling, het verder uit
blijven van de beslissing over de 
zaak tegen te gaan; 

Dat het verzoekschrift gegrond is; 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven, onder nr. 25.109, aan 
mevrouw De Kempeneer, rechter in 
de rechtbank van eerste aanleg; ver
wijst de zaak naar de anders sa-

(1) en (2) Cass., 4 dec. 1986, A.R. nr. 7771 1-----------------
(A.C., 1986-87, nr. 208). (3) Supra, nr. 481. 
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mengestelde Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven; laat de kosten 
ten laste van de Staat. 

8 mei 1987 - 1 • kamer - Voorzittei 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu· 
sie van de h. Krings, procureur-generaal. 

Op dezelfde zitting werden acht soortgelijke 
arresten gewezen waarbij de zaken aan mevr. 
de rechter De Kempeneer worden onttrokken 
en verwezen naar de anders samengestelde 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. 

Nr. 526 

3' KAMER - 11 mei 1987 

ARBEIDSONGEVAL - REPARATIE - PRO
THESEN EN ORTHOPEDISCHE TOESTELLEN -
AANVULLENDE VERGOEDING VOOR VERNIEU
WING EN REPARATIE VAN DIE TOESTELLEN
VASTSTELLING. 

De aanvullende vergoeding, die overeen
stemt met de waarschijnlijke kosten 
van vernieuwing en reparatie van pro
tbesen en ortbopedische toestellen, 
wordt bepaald bij de eindbeslissing of 
bij de overeenkomst tussen partijen 
volgens de door de Koning vastgestel
de scbaal, nadat de verzekeraar bet 
akkoord beeft gevraagd vaan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen omtrent 
de gegevens die bij zicb voorneemt 
aan te wenden voor de berekening van 
die vergoeding. (Art. 28, derde lid, Ar
beidsongevallenwet; art. 35 K.B. 21 
dec. 1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van de Arbeidson
gevallenwet.) 

(WINTERTHUR N.V. T. GOLINVAUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7840) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1986 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over bet middel : schending van de ar
tikelen 28, derde lid (als gewijzigd bij ar
tikel 37 van de wet van 24 december 
1976), 31 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 1 van het koninklijk 
besluit van 30 december 1971 tot vaststel
ling van het tarief voor geneeskundige 
verzorging toepasselijk inzake arbeidson
gevallen, 1 van het koninklijk besluit 
van 16 november 1973 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de geneeskun
dige verstrekkingen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 27 en 
31 van de bijlage bij dat koninklijk be
sluit van 16 november 1973, 

doordat het arrest, hoewel het heeft 
aangenomen « dat in het R.I.Z.I.V.-tarief 
( ... ) met geen woord wordt gerept over de 
reparaties van een kunstoog en van een 
bril », eiseres niettemin veroordeelt om 
een kapitaal van 36.463 frank te storten 
voor het onderhoud van verweerders 
oogprothesen en doordat het, bovendien, 
eiseres veroordeelt in de kosten van ha
ger beroep, met inbegrip van een rechts
plegingsvergoeding van 3.720 frank, op 
grand dat « artikel 28 (van de wet van 10 
april 1971) een bijkomende vergoeding 
toekent voor de vernieuwing en repara
tie van de prothesen, berekend op de 
door de Koning bepaalde wijze; dat een 
koninklijk besluit van 30 december 1971 
( ... ) (weliswaar) verwijst naar de nomen
clatuur van het R.I.Z.I.V. ( ... ), maar dat 
het stilzwijgen (van laatstgenoemde) niet 
tot gevolg kan hebben dat de getroffene 
een in de wet vastgelegd recht verliest ''• 
te weten het recht op een kapitaal voor 
de reparatie van prothesen, 

terwijl de kosten vim geneeskundige 
verzorging, ingevolge artikel 31 van de 
wet van 10 april 1971, aan de getroffene 
worden terugbetaald volgens een door de 
Koning vastgesteld tarief; artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 30 december 
1971 tot vaststelling van het tarief voor 
geneeskundige verzorging toepasselijk 
inzake arbeidsongevallen bepaalt dat, zo 
de getroffene vrije keus van geneesheer 
heeft, het tarief voor terugbetaling van 
de kosten van geneeskundige verzorging 
gelijk is aan het tarief van honoraria en 
prijzen, zoals het voortvloeit uit de toe
passing van de nomenclatuur van de ge
neeskundige verstrekkingen, opgemaakt 
in uitvoering van de wetgeving tot instel
ling en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring; ten deze die nomenclatuur het ta
rief voor de terugbetaling van de genees
kundige verzorging betreffende het aan
brengen en de vernieuwing van oogpro-
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thesen vaststelt, maar daarentegen geen 
enkele bijzondere vergoeding vaststelt 
voor de reparatie van dergelijke prothe
sen; in tegenstelling tot hetgeen. het ar
rest zegt, zulks geen miskenning of be
perking van een bij de wet vastgelegd 
recht inhoudt; overeenkomstig artikel 28, 
derde lid, van de wet van 10 april 1971, 
de Koning de wijze bepaalt waarop het 
bedrag wordt berekend van de bijkomen
de vergoeding « die overeenstemt met de 
waarschijnlijke kosten van vernieuwing 
en reparatie » van de toestellen; als de 
Koning (het R.I.Z.I.V.-tarief) een kapitaal 
heeft voorzien voor de vernieuwing van 
de oogprothesen, moet worden geoor
deeld dat, gelet op het forfaitair en be
perkend karakter van dat tarief, de even
tuele reparties gedekt zijn door het 
kapitaal voor de vernieuwing van de pro
thesen, of nog dat er geen terugbetaling 
van de reparaties is voorzien, gelet op 
het feit dat de prothesen geregeld moe
ten worden vernieuwd; daaruit volgt dat 
het arrest, door aan verweerder, bene
vens een kapitaal voor de vernieuwing 
van zijn oogprothesen (kunstoog en bril), 
een « onderhoudskapitaal » toe te ken
nen, hoewel het R.I.Z.I.V.-tarief aileen 
maar een kapitaal voor de eventuele ver
nieuwing heeft voorzien, het forfaitair 
karakter miskent van de vergoedingen, 
toegekend aan de getroffene door een ar
beidsongeval, en de in de aanhef van het 
middel aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt, inzonderheid de artikelen 
28, derde lid, 31 van de wet van 10 april 
1971 en 1 van het koninklijk besluit van 
30 december 1971 : 

Overwegende dat het aan het ar
beidshof voorgelegde geschil de 
vraag betreft of, nu de getroffene 
ten gevolge van een arbeidsongeval 
protesen moet dragen, benevens een 
vergoeding voor de vernieuwing er
van ook een vergoeding voor hun 
eventuele reparatie moet worden be
taald; 

Overwegende dat ingevolge de ar
tikelen 28, derde en vierde lid, en 
58, § 1, 6°, van de Arbeidsongevallen
wet een bijkomende vergoeding, die 
overeenstemt met de waarschijn
lijke kosten van vernieuwing en re
paratie van de toestellen, wordt 
vastgesteld bij de overeenkomst of 
de beslissing en berekend op de 
door de Koning bepaalde wijze, 
waarbij deze vergoeding door de 

verzekeraar wordt gestort bij het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, dat, 
onder de voorwaarden bepaald door 
de Koning, moet instaan voor het 
onderhoud en de vernieuwing van 
de prothesen en orthopedische toe
stellen; 

Dat artikel 35 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepa
lingen van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 bepaalt dat de ver
zekeraar het akkoord vraagt van het 
Fonds omtrent de elementen die hij 
zich voorneemt aan te wenden voor 
de berekening van de bijkomende 
vergoeding bedoeld bij artikel 28, 
derde lid, van de wet; dat, na dat ak
koord, die vergoeding wordt vastge
steld op grond van het barema G 
dat als bijlage bij dit besluit is ge
voegd; 

Dat bij artikel 46 van hetzelfde 
besluit een algemeen technisch co
mite wordt ingesteld dat adviesbe
voegdheid heeft, met name over de 
vaststelling van de prijzen van pro
thesen, met vermelding van hun 
duur en van de benaderende jaar
lijkse kosten die uit het onderhoud 
ervan voortvloeien; 

Dat daaruit volgt dat de vaststel
ling van de bijkomende vergoeding, 
bepaald bij artikel 28, derde lid, van 
de wet van 10 april 1971, niet onder 
artikel 31 van die wet valt, en dat 
derhalve het koninklijk besluit van 
30 december 1971 tot vaststelling 
van het tarief voor geneeskundige 
verzorging toepasselijk inzake 
arbeidsongevallen, dat in zijn artikel 
1 bepaalt dat, zo de getroffene vrije 
keus van geneesheer heeft, het 
tarief voor terugbetaling van de 
kosten van geneeskundige verzor
ging gelijk is aan het tarief van 
honoraria en prijzen, zoals het 
voortvloeit uit de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen 
opgemaakt in uitvoering van de 
wetgeving tot instelling en organi
satie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering, ten deze niet van toepas
sing is; 
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Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een akkoord tussen de verzeke
raar en het Fonds voor Arbeidsonge
vallen, het bedrag van die bijkomen
de vergoeding bij de beslissing 
wordt vastgesteld; dat het arrest 
aldus artikel 28, derde lid, van de 
wet van 10 april1971 wettig toepast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

11 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Willems- Gelijklui· 
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 527 

3• KAMER - 11 mei 1987 

1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - WERKNEMER 
GETROFFEN DOOR EEN ARBEIDSONGEVAL EN 
SCHADELOOS GESTELD DOOR EEN ARBEIDS
ONGEVALLENVERZEKERAAR- NIEUW ONGE
VAL DOOR DE WERKNEMER NA DE WERKHER
VATTING AANGEVOERD EN DOOR EEN AN
DERE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR 
VERGOED - RECHTERLIJKE BESLISSING DAT 
DE GETROFFENE GEEN NIEUW LETSEL HEEFT 
OPGELOPEN - GEVOLGEN. 

1 o Een arbeidsongeval vereist, in de re
gel, het bestaan van een letsel (1). 

2° Wanneer een werknemer, die getrof
fen is door een arbeidsongeval en 
door een arbeidsongevallenverzekeraar 
schadeloos is gesteld, door een andere 
arbeidsongevallenverzekeraar schade
loos wordt gesteld voor na zijn werk
hervatting opgetreden pijnen en de 

(1) Cass. 27 april 1981, A.R. nr. 6197 
(A.C., 1980-81, nr. 486); Cass., 20 okt. 1986, A.R. 
nr. 7455, supra, nr. 102. 

rechtL· oordeelt dat die pijnen niet te 
wijten zijn aan een ander letsel dan 
datgene waarvoor de eerste arbeidson
gevallenverzekeraar is opgetreden, be
slist hij naar recht dat die tweede ver
zekeraar de getroffene niet hoeft scha
deloos te stellen. 

(BELGIE INDUSTRIE, ONDERLINGE VERZEKE
RINGSKAS VOOR DE VERGOEDING VAN 
ARBEIDSONGEVALLEN T. A.G. VAN 1830 N.V., 

IDRISSI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7859) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 9, 49 van de Arbeidsongeval-
lenwet van 10 april 1971 en 97 van dH 
Grondwet, 

doordat het arrest, na de vaststelling 
dat: 1) de M.I.V.B. tot 31 december 1981 
bij eiseres tegen arbeidsrisico's was ver
zekerd en vanaf 1 januari 1982 bij ver
weerster; 2) « de werknemer (verweer
der, die als arbeider-sporenlegger in 
dienst was bij de M.I.V.B.), op 10 decem
ber 1981 samen met een werkmakker 
een zware houten dwarsligger (120 kg) 
met een reuze hefijzer hanteerde. Bij het 
plaatsen van de dwarsligger, (verweer
der), die achteruitging en een draaibewe
ging van 90° maakte, rugpijn voelde. Hij 
een twaalftal dagen rust en zich laat be
handelen met geneesmiddelen en kinesi
therapie. Op 22 december 1981 hij zijn 
werk hervat. 3) Hij op 19 februari 1982 
een bulldozer bestuurt, wat deel uit
maakt van het werk van een sporenleg
ger, en daarbij gehinderd wordt door een 
houten dwarsligger die de doorgang ver
spert. Hij uitstapt en met zijn werkmak
ker die dwarsligger verplaatst, en bij het 
rechtstaan dezelfde pijn voelt als op 10 
december 1981. Daaruit verschillende pe
riodes van arbeidsongeschiktheid vol
gen », met bevestiging van het beroepen 
vonnis, « voor recht zegt dat de arbeids
ongeschiktheid die is ontstaan op 19 fe
bruari 1982 niet te wijten is aan een 
nieuw arbeidsongeval maar aan een reci
dief van het arbeidsongeval van 10 de
cember 1981 >> en beslist « dat (eiseres) 
derhalve alle gevolgen van het ongeval 
op 10 december 1981 moet vergoeden, en 
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ook de van rechtswege verschuldigde 
rente op de vergoedingen en uitkeringen 
vanaf hun eisbaarheid moet betalen », op 
grond « dat uit het deskundigenverslag 
volgt dat: 1) de getroffene reeds v66r het 
ongeval op 10 december 1981 een aange
boren afwijking van de wervelkolom ver
toonde; 2) hij van dat ongeval niet was 
hersteld, nog steeds rugpijn had en op
nieuw door zijn geneesheer werd behan
deld; 3) het aanhouden van de pijn zeker 
kan worden veroorzaakt door het evolu
tief karakter van de afwijking zonder 
dat er sprake is van een inspanning die 
de pijn heeft doen verergeren; het feit 
dat de getroffene op 22 december 1981 
het werk heeft hervat na zijn ongeval 
van 10 december 1981 helemaal niet be
tekent dat hij op die datum volledig her
steld was; het gehele deskundigenverslag 
duidelijk in die richting wijst; de getrof
fene met name zegt dat de pijn ten ge
volge van het eerste ongeval, na zijn 
werkhervatting, niet " ernstig " was en 
" onveranderd " op dezelfde plaats bleef; 
hij op 19 februari 1982 dezelfde pijn op 
dezelfde plaats voelde; de deskundige 
aantoont dat het evolutief proces van 
lumbalgie dat op 10 december 1981 is in
gezf•t, zich verder ontwikkelt; dat de des
kundige die overtuiging stoelt op de 
meest gezaghebbende medische vaklite
ratuur aangaande die aandoening; uit die 
documentatie duidelijk blijkt dat het hier 
recidiverende lumbalgieen betreft; de 
deskundige heeft geantwoord op de me
dische argumenten van de medisch advi
seur van (eiseres) ten betoge dat de let
sels van het eerste ongeval genezen 
waren; de meest gezaghebbende auteurs 
hebben aangetoond dat het letsel, ook a! 
is het zeer Iicht, een permanent pijnsyn
droom kan doen ontstaan bij patienten 
met een wervelkolom waarvan het sta
tisch evenwicht precair is; ... de deskun
dige duidelijk heeft aangetoond dat de 
pijn, waarover de getroffene kloeg op 19 
februari 1982, niet in de eerste plaats 
door die gebeurtenis is veroorzaakt, 
maar door een verergering en een reci
dief van het ongeval van 10 december 
1981; is aangetoond dat het geen nieuw 
letsel betreft », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge ar
tikel 49 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de verzekeraar alle ri
sico's van arbeidsongevallen moet dek
ken; volgens artikel 7 als arbeidsongeval 
wordt aangezien « elk ongeval dat een 
werknemer tijdens en door het feit van 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst overkomt en dat een letsel veroor
zaakt », naar luid van artikel 9 « wan-

neer de getroffene of zijn rechthebben
den, benevens het bestaan van een 
letsel, een plotselinge gebeurtenis aan
wijzen, het letsel, behoudens tegenbe
wijs, wordt vermoed door een ongeval te 
zijn veroorzaakt »; uit dat artikel volgt 
dat het arbeidsongeval wordt omschre
ven als een plotselinge gebeurtenis die 
een letsel. veroorzaakt; de arbeidsonge
vallenverzekeraar derhalve moet tussen
komen als de werknemer tijdens de uit
voering van de arbeidsovereenkomst een 
letsel oploopt dat veroorzaakt is door een 
plotselinge gebeurtenis, ook als dat letsel· 
mede is veroorzaakt door een vroegere 
ziektetoestand van de getroffene; de tus
senkomst van een verzekeraar enkel uit
gesloten is als er geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de plotselinge ge
beurtenis en het letsel (bijvoorbeeld een 
letsel dat uitsluitend aan de gezondheids
toestand van de werknemer te wijten is); 
ten deze uit de vaststellingen van het ar
rest blijkt dat er zich op 19 februari 
1982, tijdens de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, een plotselinge ge
beurtenis heeft voorgedaan (het feit dat 
verwf'erder een houten dwarsligger heeft 
opget•ld die hem de weg versperde) en 
ook een letsel (de pijn die verweerder 
heeft gevoeld toen hij zich oprichtte en 
de verschillende periodes van arbeidson
geschiktheid die daaruit zijn voortge
vloeid); het arrest, door te zeggen dat 
« de deskundige duidelijk heeft aange
toond dat de pijn waarover de getroffene 
op 19 februari 1982 kloeg, niet in de eer
ste plaats door die gebeurtenis is veroor
zaakt maar door een verergering en een 
recidief van het ongeval op 10 december 
1981 », vaststelt dat de gebeurtenis die 
zich op 19 februari 1981 heeft voorge
daan, het letsel van die datum gedeelte
lijk heeft veroorzaakt; daaruit volgt dat 
het arrest niet naar recht kon beslissen 
dat de arbeidsongeschiktheid van 19 
februari 1982 niet is veroorzaakt door 
een nieuw arbeidsongeval, dat verweer
ster, die vanaf 1 januari 1982 arbeidson
gevallenverzekeraar van de M.I.V.B. was, 
de getroffene niet moest vergoeden voor 
de gevolgen van het ongeval van 19 
februari 1982 en dat eiseres, die tot 31 
december 1981 het risico van Arbeidson
gevallen van de M.I.V.B. dekte, aile 
gevolgen van het ongeval van 10 
december 1981 moet dekken, met inbe
grip van de verergering en het recidief 
van het letsel, dat deels is veroorzaakt 
door de plotselinge gebeurtenis op 19 
februari 1982 (schending van de arti
kelen 7, 9 en 49 van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971); 



Nr. 527 HOF VAN CASSATIE 1185 

tweede onderdeel, eiseres in haar ap
pelconclusie betoogde « dat het weinig 
ter zake doet of de vorige letsels volledig 
waren genezen; dat een arbeidsongeval 
immers een verergering kan veroorza
ken van letsels die vroeger niet erg hin
derend waren; ( ... ) dat de eerste rechter 
ten onrechte erop wijst dat de getroffene 
in februari 1982 nog leed onder zijn lum
balgie van 10 december 1981; dat erop 
dient te worden gewezen dat de beperkte 
lumbalgieen die na het ongeval van 10 
december 1981 weliswaar waren blijven 
bestaan, geenszins de normale uitoefe
ning gedurende verschillende weken van 
zwaar werk hebben verhinderd, wat erop 
wijst dat zij geen invloed hadden op het 
economisch potentieel van de getroffene; 
dat de deskundige schreef : " hij had zon
der problemen het werk hervat, in die 
zin dat hij geen geneesmiddelen nam. 
De pijn was niet erg en er waren geen 
geneesmiddelen nodig "; dat niemand 
kan stellen dat het geval, zonder het on
geval van 19 februari 1982, een identieke 
evolutie zou hebben gekend »; eiseres 
bijgevolg vroeg << voor recht te zeggen 
dat de gebeurtenis op 19 febrauri 1982 
een arbeidsongeval in de zin van de wet 
uitmaakt; te zeggen dat de gevolgen van 
dat ongeval moeten worden gedragen 
door (verweerster), die op dat ogenblik 
de arbeidsongevallenverzekeraar van 
Idrissi was; een nieuwe deskundige aan 
te stellen met als opdracht het beschrij
ven van de letsels die zijn veroorzaakt 
door het ongeval van 10 december 1981 
en die welke aan het ongeval van 19 fe
bruari 1982 te wijten zijn »; het arrest, 
dat elke tussenkomst van verweerster in 
de vergoeding van de gevolgen van de 
gebeurtenis van 19 februari 1982 uitsluit, 
op grand dat het « een verergering en 
een recidief is van het ongeval op 10 de
cember 1981 », waarvan verweerder niet 
helemaal was hersteld, en dat << het geen 
nieuw letsel betreft », niet antwoordt op 
de voormelde argumentatie uit de con
clusie van eiseres; daaruit volgt dat het 
arrest niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de Arbeidsonge

vallenwet van 10 april1971, voor bet 
bestaan van een arbeidsongeval met 
name een plotselinge gebeurtenis 
vereist die een letsel heeft veroor
zaakt; 

Overwegende dat bet arrest, op 
grond van bet deskundigenverslag, 

beslist d.at: 1° de getroffene reeds 
v66r bet ongeval een aangeboren af
wijking aan de wervelkolom ver
toonde; 2° hij niet was hersteld van 
dat ongeval, nog steeds rugpijn had 
en opnieuw door zijn geneesheer 
werd behandeld; 3° bet aanhouden 
van de pijn zeker kan worden ver
oorzaakt door bet evolutief karakter 
van de afwijking, zonder dat er 
sprake is van een inspanning die de 
pijn heeft doen verergeren, en over
weegt « dat de deskundige duidelijk 
heeft aangetoond dat de pijn, waar
over de getroffene op 19 februari 
1982 kloeg, niet in de eerste plaats 
door die gebeurtenis is veroorzaakt, 
maar door een verergering en een 
herhaling van bet ongeval van 10 
december 1981; dat is aangetoond 
dat bet geen nieuw letsel betreft »; 

Overwegende dat uit die beschou
wingen volgt dat bet arrest, door 
een feitelijke beoordeling van de 
voorgelegde gegevens, oordeelt dat 
de pijn die verweerder op 19 februa
ri 1982 heeft geleden, niet te wijten 
is aan een ander letsel dan dat van 
10 december 1981; 

Dat het, derhalve, naar recht be
slist dat verweerster die de werkge
ver sedert 1 januari 1982 verzeker
de, niet kon worden veroordeeld om 
de getroffene te vergoeden voor de 
gevolgen van de arbeidsongeschikt
heid die zich op 19 februari 1982 
heeft voorgedaan; 

W at bet tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat bet arrest, na op 
grond van de in het antwoord op het 
eerste onderdeel weergegeven rede
nen te hebben beslist << dat het geen 
nieuw letsel betrof », niet hoefde te 
antwoorden op de doelloos gewor
den conclusie van eiseres; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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11 mei 1987 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en van Heeke. 

Nr. 528 

2" KAMER - 12 mei 1987 

1" WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT, ART. 3 - AANWIJZING VAN DE 
PERSONEN BEVOEGD OM TOEZICHT U!T TE 
OEFENEN OP DE NALEVING VAN DE WETTEN 
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEG
VERKEER EN DETER UITVOERING DAARVAN 
GENOMEN REGLEMENTEN - ART. 8 SV. - OP
TREDEN VAN OFFICIEREN OF AGENTEN VAN 
GERECHTELIJKE POLITIE MET ALGEMENE OP
SPORINGSBEVOEGDHEID, N!ET r•ANGEWEZEN 
IN VOORMELD ART. 3, IN VERBAND MET 
OVERTREDINGEN INZAKE WEGVERKEER. 

2° GERECHTELIJKE POLITIE - WEG
VERKEER WEGVERKEERSREGLEMENT, 
ART. 3- AANWIJZING VAN DE PERSONEN BE
VOEGD OM TOEZICHT UIT TE OEFENEN OP DE 
NALEVING VAN DE WETTEN BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER EN DE 
TER UITVOERING DAARVAN GENOMEN RE
GLEMENTEN - ART. 8 SV. - OPTREDEN VAN 
OFFICIEREN OF AGENTEN VAN GERECHTE
LIJKE POLITIE MET ALGEMENE OPSPORINGS
BEVOEGDHEID, NIET AANGEWEZEN IN VOOR
MELD ART. 3, IN VERBAND MET OVERTREDIN
GEN INZAKE WEGVERKEER. 

1" en 2' De aanwijzing, in art. 3 Wegver
keersreglement, van de personen be
voegd om toezicht uit te oefenen op de 
naleving van de wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer en de ter 
uitvoering daarvan genomen reglemen
ten doet geen afbreuk aan de algeme
ne opsporingsbevoegdheid welke door 
art. 8 Sv. is verleend aan de officieren 
en agenten van gerechtelijke politie 
die niet zijn aangewezen in art. 3 Weg
verkeersreglement; dat die algemene 
opsporingsbevoegdheid geen dwang
maatregelen toelaat, geldt niet voor de 

aanhouding of vatting ter voorgelei
ding bij een bevoegde overheid (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. VAN GANSBEKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 270) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1986 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

Over de drie middelen samen, 
het eerste afgeleid uit de schending 

van de artikelen 97 van de Grondwet, 3 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis terecht 
vaststel1 dat artikel 3 van het koninklijk 
besluit 1 an 1 december 1975 « houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer » de personen aanduidt 
die bevoegd zijn om « toezicht uit te oe
fenen op de naleving van de wetten be
treffende de politie van het wegverkeer » 
en dat hierin de !eden van de gerechte
lijke politie niet zijn vermeld; eveneens 
terecht wordt aangestipt dat de twee 
« inspecteurs met rechterlijke opdrach
ten '' als zodanig geen officier van ge
rechtelijke politie, hulpofficier van de 
procureur des Konings, zijn; uit deze 
twee vorenstaande vaststellingen daaren
tegen door het bestreden vonnis het ver
keerde besluit wordt getrokken dat de 
gerechtelijke inspecteurs geen vaststel
lingsbevoegdheid inzake verkeersmisdrij
ven hebben; artikel 154 van het Wetboek 
van Strafvordering immers een algeme-

{1) Zie : Les Novelles, proc. pem, dl. I/2, druk 
1946, Des tribunaux de police, nr. 309; J. VELU, 
" Le regime de !'arrestation et de Ia detention 
preventive, a Ia lumiere de !'evolution du Droit 
international, in Rev. de dr, p{m. et de crim., 
1965-1966, biz. 683 tot 774, inz. nr. 46; « De be
wijswaarde van het proces-verbaal betreffende 
de vaststelling van misdrijven >>, rede van adv.
gen. D. Holsters, uitgesproken door adv.-gen. 
L. Vervliet, op de plechtige openingszitting 
van het Hof van Beroep te Antwerpen, op 1 
sept. 1980, in Rechtsk. Weekbl., 1980-81, kol. 
1353 tot 1394 en 1433 tot 1458, inz. nr. 122, kol. 
1447 en 1448; J. D'HAENENS, Belgisch Strafpro
cesrecht, dl. II, druk 1980, vol. A, biz. 44 tot 47. 
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ne draagwijdte heeft behoudens uitdruk
kelijke afwijking; de wetgever, door het 
opdragen aan bepaalde ambtenaren van 
bevoegdheid om overtredingen vast te 
stellen op bijzondere wetten, geenszins 
de algemene bevoegdheid heeft willen 
uitsluiten van de leden van de gerechte
lijke politie of de rijkswacht; deze ziens
wijze ook door eminente rechtsleer ge
huldigd wordt; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet en de 
miskenning van de bewijswaarde van be
paalde akten van het dossier, 

doordat het bestreden vonnis ervan 
uitgaat dat, omwille van de ingeroepen 
onbevoegdheid tot vaststellen, het be
wuste proces-verbaal van de gerechte
lijke politie nr. 7999 van 13 maart 1984 
nietig en van generlei waarde is; het be
streden vonnis hiermede het algemeen 
aanvaard beginsel miskent volgens het
welk de besproken onbevoegdheid aan 
het bewuste proces-verbaal wel zijn wet
telijke bewijswaarde ontneemt, doch dat 
het stuk als loutere inlichting geldt en 
dat de bewijsvoering kan aangevuld wor
den door alle middelen van recht, zoals 
ten deze door het resultaat van de verde
re verrichtingen van de politie van de 
stad Brussel; 

het derde afgeleid uit de schending 
van de artikelen 7, 97 van de Grondwet 
en 189 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden vonnis ten on
rechte overweegt dat « de optredende in
specteurs van gerechtelijke politie Fer
ryn en Neirinck de bevoegdheid niet 
hadden om de beweerde door de be
klaagde begane inbreuken op de ver
keerswetgeving vast te stellen en nog 
minder om verdachte aan te houden, van 
zijn vrijheid te beroven en hem over te 
dragen aan de politie van de stad Brus
sel »; de appelrechter hier blijkbaar voor
bijgaat aan een wezenlijke omstandig
heid, met name dat de vaststellingen van 
de gerechtelijke inspecteurs - geak
teerd in proces-verbaal - ook bestand
delen bevatten van een aanval met wa
pen (overtreding van artikel 271 van het 
Strafwetboek), van het kwaadwilig ge
vaarlijk maken van het verkeer (overtre
ding van artikel 406 van het Strafwet
boek) en, bij samenhang, van openbare 
dronkenschap; ten deze door de gerech
telijke officier uitsluitend proces-verbaal 
werd opgesteld uit hoofde van « weer
spannigheid met wapen en dronken
schap » en werden en het verbaliseren 
en de verdere behandeling van de speci-

fieke overtredingen van de wegverkeers
wetgeving uitdrukkelijk aan de gemeen
tepolitie overgedragen, in casu de politie 
van de stad Brussel; ten deze een voor
geleiding heeft plaatsgevonden door de 
inspecteurs van gerechtelijke politie van 
een persoon die tekenen van dronken
schap vertoonde, en op wie er ernstige 
schuldaanwijzingen rustten in verband 
met het plegen van verscheidene misdrij
ven; de rechtsleer aanneemt dat de 
« vrijheidsberoving », waarvan sprake in 
artikel 1, § 2, van de besluitwet van 14 
november 1939 betreffende de beteuge
ling van de dronkenschap, een persoon
lijke beveiligingsmaatregel is die behoort 
tot het domein van de administratieve 
politie en waarop artikel 7, derde lid, van 
de Grondwet niet van toepassing is; 
meer bepaald, hoewel stricto sensu in ar
tikel 18, eerste lid, van voormelde 
besluitwet de agenten en inspecteurs van 
de gerechtelijke politie niet uitdrukkelijk 
zijn vermeld als personen bevoegd om 
de vaststellingen te doen, deze bevoegd
heid uitgebreid moet worden tot alle 
agenten van de openbare macht; het ten 
slotte geen twijfel lijdt dat ook de agen
ten en inspecteurs van de gerechtelijke 
politie de verdachte - in de gegeven 
omstandigheden - mochten vatten ten 
einde hem ter beschikking van de ge
rechtelijke overheid te stellen, daar waar 
de aanhouding ter voorgeleiding van een 
verdachte mogelijk is wanneer er tegen 
hem ernstige schuldaanwijzingen be
staan wegens een misdaad of wegens 
een wanbedrijf, dat tot voorlopige hech
tenis kan aanleiding geven : 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing laten steunen op de 
ontstentenis van geldige bewijsmid
delen, gevolg van een onrechtmatig 
of onwettig optreden van de gerech
telijke inspecteurs bij het opspo
ringsonderzoek omtrent de aan ver
weerder ten laste gelegde misdrij
ven; 

Overwegende dat de appelrechters 
tot die wederrechtelijkheid beslis
sen, op grond dat « de optredende 
inspecteurs van gerechtelijke politie 
( ... ) de bevoegdheid niet hadden om 
de beweerde door (verweerder) be
gane inbreuken op de verkeerswet
geving vast te stellen en nog minder 
om (verweerder) aan te houden, van 
zijn vrijheid te beroven en hem over 



1188 HOF VAN CASSATIE Nr. 529 

te dragen aan de politie van de stad 
Brussel »; 

Overwegende dat de aanwijzing in 
artikel 3 van het Wegverkeersregle
ment van << de personen bevoegd om 
toezicht uit te oefenen op de nale
ving van de wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer en de 
ter uitvoering daarvan genomen re
glementen » geen afbreuk doet aan 
de algemene opsporingsbevoegdheid 
die door artikel 8 van het W etboek 
van Strafvordering aan de gerechte
lijke politie wordt verleend, maar 
personen aanwij st aan wie meer in 
het bijzonder toezicht en vaststel
ling inzake de bijzondere verkeers
wetten worden opgedragen met de 
daaraan verbonden bijzondere be
wijswaarde van de processen-ver
baal van vaststelling van waargeno
men feiten; 

Overwegende dat algemene opspo
ringsbevoegdheid elke opsporing 
zonder dwanguitoefening toelaat; 
dat indien algemene opsporingsbe
voegdheid geen dwangmaatregelen 
toelaat, dit evenwel niet geldt voor 
de aanhouding of vatting ter voorge
leiding, die een strafrechtelijk 
dwangmiddel is maar die niet tot de 
rechtstreekse bewijsopsporing be
hoort; 

Overwegende dat alle officieren of 
agenten van gerechtelijke politie -
voor zover ze terzake opsporingsbe
voeghdeid hebben, wat ten deze het 
geval is voor de gerechtelijke in
specteurs bij de parketten met alge
mene opsporingsbevoegdheid - een 
verdachte kunnen arresteren ter 
voorgeleiding bij een bevoegde over
heid; 

Overwegende dat de appelrechters 
dientengevolge door hun redenge
ving hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat de middelen in zoverre ge
grond 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; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven, zit
ting houdende in hoger beroep. 

12 mei 1987 - 2• kamer - Voorzittez· : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal - Andersluidende 
conclusie (2) van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Becker, Brussel. 

Nr. 529 

2• KAMER - 12 mei 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM - VOORZIENING GE
RICHT TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER - VERKLARING VAN BEROEP IN 
CASSATIE GEDAAN TER GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN BEROEP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL WAARIN 
KRITIEK WORDT GEOEFEND OP EEN FEITE
LIJKE BEOORDELING VAN DE FEITENRECH
TER. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- ONTVANKELIJKHEID - MIDDELEN VOOR
GEDRAGEN TOT STAVING VAN EEN NIET ONT-

(2) Hoewel het openbaar ministerie van oor
deel was dat de officieren en agenten met al
gemene opsporingsbevoegdheid, als ten deze 
de inspecteurs met gerechtelijke opdrachten, 
over misdrijven, als ten deze overtredingen in
zake wegverkeer, vermochten te informeren, 
meende het nochtans dat er ten deze geen 
aanleiding was tot cassatie omdat de appel
rechters, op grond van een feitelijke beoorde
ling, hadden geoordeeld dat de vaststellingen 
het gevolg waren van een vrijheidsberoving 
die zij als onwettig hadden aangemerkt en, 
voor het overige, de middelen feitelijke gege
vens aanvoerden die door het bestreden von
nis niet waren vastgesteld en waarvan het on
derzoek het Hof zou verplichten tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd was. 
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VANKELIJKE VOORZIENING, ZONDER ENIG 
VERBAND MET DIE NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een beschikking van de raadka
mer als de verklaring van de voorzie
ning ter griffie van het hof van beroep 
is gedaan (1). 

2° Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de in art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens bedoelde 
redelijke termijn niet is verstreken als 
in het arrest a.m. erop wordt gewezen 
dat de procedure omvangrijk en inge
wikkeld was, dat eisers houding tlj
dens het vooronderzoek hieraan niet 
vreemd is, dat de gerechtelijke over
heid steeds diligent is geweest en dat, 
zo het vooronderzoek « in een bepaald 
stadium ogenschijnl1jk enige maanden 
stillag », in een procedure als deze, 
aan de onderzoeksrechter de nodige 
studie- en bedenktijd gegund worden 
opdat h1j de tot dan verzamelde gege
vens vervolgens zo efficient mogelijk 
zou kunnen aanwenden (2). 

3° Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat zich ertoe beperkt kritiek te oe
fenen op een feitelijke beoordeling van 
de rechter (3). (Art. 95 Gw.) 

4° Niet ontvankelijk zijn de cassatiemid
delen, aangewend tot staving van een 
niet ontvankelijke voorziening, als ze 
geen verband houden met de niet-ont
vankelijkheid (4). 

(MEERT, DE DONCKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 562) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 januari 1986 en 
25 maart 1986 door het Hof van Be-

(1) Cass., 2 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 501), 
25 maart en 14 april 1987, A.R. nrs. 5540 en 
832 (ibid., 1986-87, nrs. 446 en 490). 

(2) Zie Cass., 16 dec. 1986, A.R. nr. 124 
(A.C., 1986-87, nr. 234). 

(3) Cass., 26 nov. 1986, A.R. nr. 5413 
(A.C., 1986-87, nr. 191). 

(4) Cass., 8 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 270) 
en 25 maart 1986, A.R. nr. 9885, redenen 
(ibid., 1985-86, nr. 468). 

roep te Brussel gewezen, alsmede 
op de bestreden beschikking, op 20 
november 1984 door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te _Brussel verleend; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
de beide eisers gericht zijn tegen de 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel van 20 november 1984 : 

Overwegende dat de verklaringen 
van beroep in cassatie tegen die be
schikking gedaan werden op de grif
fie van het Hof van Beroep te Brus
sel; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 417 van het Wetboek van Straf
vordering de verklaring van beroep 
in cassatie moet worden gedaan op 
de griffie van het gerecht dat de be
streden beslissing heeft gewezen; 

Overwegende dat deze door de 
wet voorgeschreven rechtsvorm sub
stantieel is en door geen andere kan 
worden vervangen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. In zoverre de voorziening van 
Jean Meert gericht is tegen de be
slissing van het arrest van 25 maart 
1986: 

A. waarbij hij van bepaalde telast
leggingen wordt vrijgesproken : 

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

B. waarbij hij wordt veroordeeld : 

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
heden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
dat de redelijke termijn waarbinnen de 
zaak moet worden behandeld, niet is 
overschreden, op grond dat « de eerste 
rechter, in weerwil van wat beklaagden 
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voorhouden, met reden het " omvangrijk 
en ingewikkeld " karakter van de proce
dure onderlijnt; dat er meer dan tiendui
zend processtukken samengebracht wer
den in ongeveer 300 mappen; dat meer 
dan duizend personen in verhoor werden 
genomen; dat 105 personen voor de raad
kamer werden gedagvaard bij het afslui
ten van het gerechtelijk onderzoek; dat 
67 beklaagden naar de correctionele 
rechtbank zijn verwezen; dat Meert en 
De Doncker ook - wat niemand hen ten 
grieve duidt - de gegrondheid van de 
strafvordering betwistten; dat hierdoor, 
ook al mag men niet beweren dat be
klaagden het onderzoek hebben bemoei
lijkt, talloze tijdrovende bijkomende on
derzoeksverrichtingen moesten worden 
uitgevoerd; dat de gerechtelijke overheid 
harerzijds onder precisering van wat 
hierna volgt, met betrekking tot het on
derzoek tijdens het jaar 1982, steeds de 
vereiste diligentie aan de dag legde op
dat beklaagden, conform de eisen van ar
tikel 6 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens, niet te 
lang onzeker zouden zijn omtrent de ge
grondheid van de strafvordering; dat het 
gerechtelijk onderzoek in de loop van 
het jaar 1982 weliswaar ogenschijnlijk 
enige maanden stillag; dat ook aan de 
onderzoeksrechter evenwel, in een be
paald stadium van een onderzoek als ter 
zake, de nodige studie- en bedenktijd ge
gund moet worden opdat hij het geheel 
van de tot dan toe verzamelde gegevens 
vervolgens zo efficient mogelijk zou aan
wenden in de uitoefening van zijn op
dracht : het opzoeken van de waarheid; 
dat in 1982 overigens niemand meer on
der bevel tot aanhouding stond; dat de 
aangeklaagde « vertraging » zeker niet 
dermate onverantwoord is dat men uit 
dit enkele feit thans moet afleiden dat 
de redelijke termijn om beklaagden te 
beoordelen, verstreken is », 

terwijl, overeenkomstig artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, een ieder bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde strafvervolging recht heeft op 
een behandeling van zijn zaak binnen 
een redelijke termijn; bij de beoordeling 
van de redelijke termijn moet onder
zocht worden of de behandeling van de 
zaak sinds de « inbeschuldigingstelling » 
zonder onverantwoorde vertraging is ver
dergezet; het hof van beroep toegeeft dat 
in de loop van 1982 het onderzoek « eni
ge maanden » stillag, doch hierbij over
weegt dat aan de onderzoeksrechter bij 

de uitoefening van zijn opdracht de nodi
ge studie- en bedenktijd moet worden ge
gund; de rechters enkel op grond van de
ze overweging niet konden beslissen dat 
de vertraging van enkele maanden een 
verantwoord karakter had; het vereiste 
van een redelijke termijn ertoe strekt te 
vermijden dat een beklaagde gedurende 
een te lange tijd onzeker zou zijn over 
de gegrondheid van de tegen hem inge
stelde strafvervolging; het derhalve bij 
de beoordeling van de redelijke termijn 
volkomen irrelevant is of eiser in 1982 al 
dan niet onder bevel tot aanhouding 
stond; de beslissing dat de redelijke ter
mijn niet verstreken is, bijgevolg even
min door deze overweging kan verant
woord worden; de rechters, waar zij 
beslissen dat « de aangeklaagde vertra
ging zeker niet dermate onverantwoord 
is dat men uit dit enkele feit thans moet 
afleiden dat de redelijke termijn verstre
ken is », trouwens in eerste instantie toe
geven dat de door eiser aangeklaagde 
vertraging in zekere mate onverant
woord is; dat zij vervolgens echter oorde
len dat, ondanks het in zekere mate on
verantwoord karakter van de vertraging, 
de redelijke termijn niet verstreken is; 
de rechters artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens aldus toepassen op een wijze die 
onverenigbaar is met de inhoud en de 
draagwijdte van deze bepaling; het ar
rest derhalve, door te beslissen dat de 
redelijke termijn waarop een ieder recht 
heeft bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafver· 
volging niet verstreken is, artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden schendt : 

Overwegende dat het arrest voor
opstelt dat de vraag of de termijn, 
bedoeld bij artikel 6.1 van het in het 
middel vermelde verdrag, redelijk 
is, in concreto moet worden beant· 
woord en dat « daarbij vooral reke· 
ning moet worden gehouden met de 
complexiteit van de zaak, het ge
drag van de beklaagden en het ge
drag van de gerechtelijke overheden 
zelf »; dat het arrest vervolgens, met 
de in het middel weergegeven consi
deransen, het « omvangrijke en in· 
gewikkelde » karakter van de proce
dure beschrijft en releveert dat 
eisers houding tijdens het vooron
derzoek hieraan niet vreemd was; 
dat het arrest voorts vaststelt dat de 
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gerechtelijke overheid steeds dili· 
gent was en dat, zo het vooronder
zoek « in een bepaald stadium '' 
« ogenschijnlijk enige maanden stil
lag ''• aan de onderzoeksrechter in 
een procedure « als ter zake, de no
dige studie- en bedenktijd gegund 
moet worden opdat hij het geheel 
van de tot dan toe verzamelde gege
vens vervolgens zo efficient moge
lijk zou aanwenden in de uitoefe
ning van zijn opdracht >>; 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat de vastgestelde vertraging 
in zekere mate onverantwoord is; 
dat het op grond van voormelde ge
gevens wettig beslist dat de rede
lijke termijn waarop eiser bij het 
bepalen van de gegrondheid van de 
tegen hem ingestelde strafvervol
ging recht had, ondanks die vertra
ging op de dag van de uitspraak 
niet verstreken was; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen een ten 
overvloede gegeven redengeving; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

III. In zoverre de voorziening van 
Gustaaf De Doncker gericht is : 

A. tegen het arrest van 15 januari 
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, 

doordat het arrest van 15 januari 1986 
beslist dat er geen aanleiding toe bestaat 
de raadsheer De Smedt te wraken, hier
bij overwegende: « ... dat (eiser) ten on
rechte artikel 6 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens inroept; dat, om de reeds 
uiteengezette redenen, er geen gevaar 
bestaat dat de wrakende partij zou be
recht worden door een magistraat die 
niet onpartijdig en onafhankelijk zou 
zijn; dat daarenboven de wrakende partij 

niet de indruk kan krijgen, in deze zaak, 
dat de heer De Smedt enige gevoelens 
van vijandschap zou koesteren of blijk 
zou geven van gebrek aan objectiviteit; 
dat noch om die reden, noch om enige 
andere reden, geput uit het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, er 
aanleiding toe bestaat de wraking ge
grond te verklaren ''• 

terwijl de rechten van eiser op een be
handeling van zijn zaak door niet aileen 
een onpartijdig doch ook een onafhanke
lijk rechter, de raadsheer De Smedt er 
hadden moeten toe aanzetten zich van 
de zaak te onthourlen; door het opsturen 
van zijn verzoekschrift aan eiser, het
welk ertoe strekte een kandidatuur te 
bekomen als kandidaat-raadsheer in het 
Hof van Beroep te Brussel, de raadsheer 
Julien De Smedt zich precies afhankelijk 
tegenover eiser opstelde waardoor hem, 
onafgezien van enig gevaar voor partij
digheid of een gebrek aan objectiviteit, 
de vereiste onafhankelijkheid ontbreekt; 
zodat het arrest ten onrechte stelt dat er 
geen gevaar bestaat dat eiser zou be
recht worden door een magistraat die 
niet onafhankelijk zou zijn (schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden) : 

Overwegende dat het arrest van 
15 januari 1986 vaststelt dat de wra
king door eiser van de raadsheer De 
Smedt steunt op artikel 828, 11°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, luidens 
hetwelk iedere rechter kan worden 
gewraakt indien er tussen hem en 
een van de partijen een hoge graad 
van vijandschap bestaat, en dat ei
ser zich hierbij ook op artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden beroept; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van een feitelijke beoordeling 
beslist dat uit de door eiser aange
brachte en in het middel vermelde 
feiten niet kan worden afgeleid dat 
er tussen eiser en de gewraakte 
rechter enige vijandschap zou be
staan en dat niet moet worden ge
vreesd dat het hof van beroep inge
volge die feiten niet zou beantwoor
den aan het vereiste van « onafhan
kelijke en onpartijdige rechter »; 

Dat het middel enkel tegen die 
feitelijke beoordeling opkomt; 
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Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het vierde 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 het algemeen rechtsbeginsel 
van de onpartijdige rechter, 

doordat van het hof van beroep, dat 
het arrest van 15 januari 1986 uitsprak, 
de raadsheer Verougstraete dee! uit
maakte, 

terwijl, zoals blijkt uit de hierbijge
voegde brief van 25 januari 1981 van de 
raadsheer Ivan Verougstraete aan eiser, 
ook deze raadsheer een verzoekschrift 
aan eiser liet geworden, hetwelk ertoe 
strekte een kandidatuur te bekomen als 
kandidaat-raadsheer in het Hof van Be
roep te Brussel; derhalve ook deze raads
heer niet alleen niet als een onafhanke
lijk rechter kan worden beschouwd, doch 
door zijn in deze aangelegenheid identie
ke verhouding tot eiser als deze van de 
raadsheer De Smedt, niet onpartijdig 
kan oordelen over het door eiser inge
diende verzoek tot wraking; zodat ten 
onrechte de raadsheer Verougstraete 
zich niet heeft onthouden van de zaak 
(schending van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en het algemeen rechtsbeginsel 
van de onpartijdige rechter) : 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid die in het middel is 
vermeld, niet kan worden afgeleid 
dat eisers recht op een behandeling 
van zijn zaak door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. tegen de beslissing van het ar
rest van 25 maart 1986 waarbij hij 
van bepaalde telastleggingen wordt 
vrijgesproken : 

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

C. tegen de beslissing van het 
arrest van 25 maart 1986 waarbij hij 
wordt veroordeeld : 

En overwegende, wat de beide 
voormelde arresten betreft, dat de 
substanW~le of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen 
in acht zijn genomen en de beslis
singen overeenkomstig de wet zijn 
gewezen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het eerste middel van de 
eiser Meert en het eerste en het 
tweede middel van de eiser De 
Doncker, die gericht zijn tegen de 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, van 20 maart 1984, en de 
ontvankelijkheid van de voorzienin
gen tegen die beschikking niet be
treffen; verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten 
van hun respectieve voorziening. 

12 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Marchal - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse; 
Appelmans en Daem, Brussel. 

Nr. 530 

2• KAMER - 12 mei 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - HO
GER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VORM -
VERKLARING VAN HOGER BEROEP. 

Hoger beroep in strafzaken blijkt uit de 
verklaring die appelant heeft gedaan 
ter griffie van de rechtbank die het be
roepen vonnis heeft gewezen, zoals 
voorgeschreven bij art. 203 Sv. (1). 

(1} Cass., 3 nov. 1953 (A.C., 1954, 125}; 28 mei 
1962 (Bull., 1962, 1105}; raadpl. Cass., 26 okt. 
1983, A.R. nr. 2923 (A.C., 1983-84, nr. 116). Zie 
ook: FAUSTIN-HELIE, Instruction criminelle, 
t. III, nrs. 4443 en 4448; A. Vandeplas, noot 
over de vormvoorschriften inzake hoger be
roep, in R.W., 1970-71, kol. 1421 e.v. 
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(DEWACHTERE T. STALMANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 600) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

B. Op de voorziening van Ray
mond Dewachtere : 

2. In zoverre zij gericht is tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van eiser tegen de vijfde 
verweerder : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 203, § 1, van het Wet
hoek van Strafvordering en uit de mis
kenning van het recht van verdediging, 

doordat het arrest, dat vaststelt dat ei
ser procespartij was en zijn middelen 
voor het hof van beroep ontwikkelde, 
ambtshalve beslist dat het hager beroep 
ingesteld door J ohny Dewachtere (be
klaagde en zoon van eiser) « als recht
streeks dagende partij » niet ontvanke
lijk is daar hij deze laatste hoedanigheid 
in het geding niet bezit en dat Dewachte
re Raymond (eiser) als rechtstreeks da
gende partij geen hager beroep aante
kende, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 203, § 1, van het Wetboek van Straf
vordering, een hager beroep wordt inge
steld door een verklaring van hager 
beroep gedaan door de partij, die het 
rechtsmiddel aanwendt, op de griffie van 
de rechtbank, die het vonnis a quo heeft 
gewezen; dat de wet het hager beroep in 
strafzaken niet laat afhangen van een 
akte van beroep op naam van de partij 
die het rechtsmiddel aanwendt; dat een 
akte van beroep slechts het bewijs is dat 
de door de wet voorgeschreven verkla
ring van beroep regelmatig werd aange
wend; dat nergens door de wet is voorge
schreven dat geen ander bewijs van de 
verrichting van deze rechtshandeling 
toegelaten is, zodat, in zover het bestre
den arrest het bestaan van een hoger be
roep door eiser tot cassatie laat afhan
gen van een akte van beroep op naan1 
van eiser, het een schending inhoudt van 
artikel 203, § 1, van het Wetboek van 
Strafvordering; 

tweede onderdeel, de strafrechter in 
hager beroep, alvorens ambtshalve te be
slissen dat een partij, die voor hem ver
scheen en zijn middelen ontwikkelde in 
verband met zijn hoger beroep, geen ho
ger beroep instelde, deze partij de moge
lijkheid dient te bieden het bewijs te le
veren dat hij hoger beroep instelde door 
een verklaring van hoger beroep op de 
griffie van de rechtbank, die het vonnis 
a quo heeft gewezen, zodat het bestreden 
arrest, door ambtshalve te beslissen dat 
eiser die voor het hof van beroep ver
scheen en er zijn middelen ontwikkelde, 
geen hoger beroep heeft ingesteld, zon
der aan deze laatste de mogelijkheid te 
bieden het bewijs te leveren dat hij tij
dig een verklaring van hager beroep af
legde op de griffie van de rechtbank, die 
het vonnis a quo velde, een miskenning 
inhoudt van het recht van verdediging 
en schending van artikel 203, § 1, van 
het Wetboek van Strafvordering: 

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

stelt dat eiser geen hoger beroep 
heeft ingesteld tegen het vonnis van 
de correctionele rechtbank van 15 
oktober 1985; dat het hierdoor niet 
te kennen geeft dat het bestaan van 
het hoger beroep afhangt van een 
akte van beroep, doch wel dat uit de 
stukken die aan de kennisgeving 
van het hof van beroep werden 
overgelegd, niet blijkt dat eiser de 
verklaring heeft afgelegd die voorge
schreven wordt door artikel 203 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de appelrechters 
het recht van verdediging niet mis
kennen wanneer zij ambtshalve 
vaststellen dat een partij ten aan
zien van de procedure voor de eer
ste rechter geen hoger beroep instel
de, nu, eensdeels, geen enkele wets
bepaling deze ambtshalve vaststel
ling verbiedt, anderdeels, de stuk
ken van de rechtspleging aan de 
tegenspraak van de partijen onder
worpen werden, zoals blijkt uit de 
omstandigheid dat eiser voor het 
hof van beroep verschenen is en een 
conclusie heeft neergelegd, zodat 



1194 HOF VAN CASSATIE Nr. 531 

niets hem belet heeft desgewenst 
zijn middelen ter staving van het 
bestaan van zijn hager beroep voor 
het hof van beroep te ontwikkelen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstanden; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroor
deelt de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorziening. 

12 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. P. 
Gerard, Delahaye en De Gryse. 

Nr. 531 

2• KAMER - 12 mei 1987 

MISDRIJF - ALGEMENE BEGRIPPEN - ZE
DELIJK BESTANDDEEL. 

Een misdrijf, in de wettelijke omschrij
ving waarvan geen sprake is van opzet 
of onachtzaamheid, is niet strafbaar ai
leen maar doordat het materiele feit is 
gepleegd; de vraag naar de strafbaar
heid van het misdrijf is evenwel te on
derscheiden van de vraag op welke 
manier het zedelijk bestanddeel van 
het misdrijf moet worden bewezen, en 
meer bepaald of het bestaan van dat 
bestanddeel kan worden afgeleid uit 
het ]outer materieel gepleegde feit (1). 

(1) Cass., 6 maart 1934 (Bull. en Pas., 1934, 
207); 6 okt. 1952 (A.C:, 1953, 35). Raadpl. Cass., 
6 nov. 1985, A.R. nr. 4535 (A.C., 1985-86, 
nr. 149). Zie andere verwijzingen in de cone!. 
O.M. 

(DAVID) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

In de omschrijving van het misdrijf 
waarvoor eiser is veroordeeld, wordt 
geen melding gemaakt van enig moreel 
bestanddeel. 

Kan men bijgevolg, zoals de bestreden 
beslissing doet, zeggen dat het misdrijf 
strafbaar is, aileen maar doordat het feit 
materieel is gepleegd? De formule van 
de bestreden beslissing luidt : « De in
breuken op de wet van 16 juni 1970 zijn 
strafbaar omwille van het !outer " mate
riele gepleegde feit" (tussen aanhalings
tekens in het vonnis), ongeacht of het 
met opzet of uit onachtzaamheid werd 
gepleegd. » 

De gebruikte formulering brengt het 
begrip « materieel misdrijf » ter sprake, 
een begrip uit rechtsleer en rechtspraak, 
dat in de wet onbekend is. 

Welnu, er is geen misdrijf en er kan 
geen misdrijf zijn dat geheel, d.w.z. uit
sluitend, zou bestaan in het materiele 
feit, los van enig moreel bestanddeel. 
Zelfs wanneer een strikt reglementaire 
telastlegging !outer materieel blijkt te 
zijn, dan nog moet het plegen van de 
verboden handeling steeds de uitdruk
king zijn van een vrijwillige, d.w.z. vrije 
en bewuste daad, van de pleger (2). 

Het reglementaire misdrijf, ook al 
wordt er enkel een materiele omschrij
ving van gegeven, onderstelt steeds dat 
de dader wetens en willens heeft gehan
deld. Met andere woorden, de materiele 
daad is « per se » niet voldoende om het 
misdrijf te doen ontstaan. 

Zulks werd reeds duidelijk gezegd 
door Haus in de memorie van toelichting 
van het Strafwetboek, waar bij schreef : 
« Les commentateurs du Code penal en
seignent generalement que la contraven
tion consiste dans le fait materiel 
d'enfreindre les prescriptions d'une loi ... 
(que) la contravention est toute materiel
le. Cette doctrine est erronee. Toute in
fraction se compose de deux elements : 
d'un fait contraire aux prescriptions de 
la loi et de la culpabilite de !'agent. Un 
fait purement materiel, un acte qui ne 
peut etre impute ni au dol ni a la faute 

(2) « L'action materielle ... doit etre envi
sagee en tant qu'exteriorisation, d'une vo!onte 
agissante et consciente » (A. MARCHAL en J. 
ScHEERS, « Une borne franchie; une nouvelle 
theorie conceptuelle de l'infnction », R.D.P., 
1983, 438). 
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de !'auteur ne constitue ni crime, ni delit, 
ni contravention ... 11 est vrai qu'en ma
tiere de contraventions, si la loi n'exige 
pas expressement une infraction volon
taire, la faute est assimilee au dol, en ce 
sens que le fait est puni, alors meme 
qu'il est le resultat d'une simple negli
gence, d'un defaut de prevoyance ou de 
precaution. Mais. toujours faut-il que 
]'agent soit coupable de faute, pour etre 
passible d'une peine. L'infraction pure
ment materielle, la contravention qui 
n'est pas imputable a l'auteur, ne donne 
lieu ni a une peine, ni a une obligation 
civile ''· (Haus, « Expose des mots du Co
de penal », in J.S.; Nypels, Legislation 
criminelle de la Belgique, d. III, t. X-II, 
no 3, blz. 711}. 

Die zienswijze moet heden ten dage 
blijven gelden. 

Als een misdrijf in het enkel materi1He 
feit volkomen kon bestaan, zou het niet 
mogelijk zijn zich daarvoor te rechtvaar
digen. De strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid zou dan automatisch uit het mis
drijf voortvloeien (R. Legros, « Le droit 
penal dan l'entreprise », J.T.T., 1977, 
blz. 173). 

Nu kan een louter feit, ook als het ma
terieel vaststaat, p.iet onherroepelijk lei
den tot veroordeling van degene aan wie 
het wordt verweten, vermits deze alsnog 
aan schuldigverklaring kan ontsnappen 
door aanvoering van een rechtvaardi
gingsgrond (R. Legros, L'element moral 
dans les infractions, 1952, nrs. 6, 7, 
blz. 8-10}, wat het 'foutieve karakter, dus 
het morele bestanddeel ervan, zou uit
sluiten. 

Aldus procureur-generaal Hayoit de 
Termicourt in een voetnoot onder het ar
rest « Romain » van 6 oktober 1952 
(Bull., 1953, 37} : « La verite legale n'est
elle pas que, en matiere de contravention 
ou de delit contraventionnel, la loi deduit 

maar wegens het materi1He bestaan er
van, dat een misdrijf geheel kan bestaan 
in het materiele feit dat dit misdrijf ople
vert, los van enige fout. 

Elk misdrijf, welk dan ook, houdt een 
moreel bestanddeel in, al is het maar de 
fout. Het strafrecht kent geen verant
woordelijkheid zonder fout (3). 

Het begrip « materieel misdrijf » moet 
dus uit het strafrechtelijk taalgebruik 
worden gebannen. Terecht heeft men 
kunnen zeggen dat dit begrip een ont
waarding meebrengt van de gehele regle
mentaire wetgeving en, indirect, zelfs 
van het strafrecht in het algemeen (4). 

Men kan trouwens vaststellen dat de 
Belgische rechtspraak in verband met 
het noodzakelijke bestaan van een fout 
steeds op haar standpunt is gebleven (R. 
Legros, op. cit., J.T.T., 1977, blz. 173, 
nr. 38}, terwijl b.v. in het Franse recht 
wordt aangenomen dat de << contraven
tionele » fout niet hoeft te worden bewe
zen (M. Puech, Les grands arrets de la 
jurisprudence criminelle, 1976, bd. I, 
blz. 451). 

De vraag of de fout al dan niet wordt 
vermoed, is een ander probleem, nl. dat 
van het bewij s. 

* 
* * 

Geheel anders is immers de kwestie 
van de vaststelling van het misdrijf, in 
elk concreet geval dat aan de rechter 
wordt voorgelegd. 

Het onderscheid tussen de bestaans
vereisten van een misdrijf, d.w.z: de be
standdelen ervan, enerzijds, en de vast
stelling van dat misdrijf, wat tot de 
bewijstechniek behoort, anderzijds, 
wordt mijns inziens duidelijk verwoord 
in het arrest van 6 maart 1934 (op. cit., 
blz. 208} : « Attendu que dans ces infrac
tions, le ministere public doit prouver la 

generalement de la materialite du fait 1-----------------
commis une presomption de faute de 
l'auteur? Mais !'ignorance ou l'erreur in
vincible contredit cette presomption et 
exclut la faute. Le fait devient alors ... 
un " accident", le resultat de "circon
stances independantes de la volonte de 
l'agent et a !'influence desquelles il n'a 
pu se soustraire ". » 

Hoewel « de wet uit het materiiHe be
staan van het feit het vermoeden afleidt 
dat de beklaagde een fout heeft begaan » 
(zoals het Hof reeds heeft beslist in zijn 
arrest van 6 maart 1934, Bull., 1934, 207}, 

1 
is het fundamenteel onjuist te zeggen 
dat een feit strafbaar kan zijn aileen 

(3} DANA, << Essai sur la notion d'infraction 
p{male » (L.G.D.J., Paris, 1982, biz. 286} : « La 
faute de base en matiere p{male est la faute 
infractionnelle, celle qui se degage de la sim
ple violation de la norme penale »; J. VERHAE
GHEN, « L'exigence de !'intention coupable dans 
les infractions aux lois et reglements particu
Jiers », R.D.P., 1986, 947. 

(4} R. LEGROS, << L'influence des lois particu
Jieres sur le droit penal general », Rev. sc. 
crim. et dr. p. comp., 1968, biz. 236, nr. 5; 
P. VAN DER VoRST, << Les infractions a la legis
lation sbciale sont-elles des "delits contraven
tionnels ou reglementaires "? Pour une morale 
sociale de notre temps », J. T. T., 1971, blz. 171, 
nr. 12}. 
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materialite du fait et l'imputabilite de ce 
fait a un invidiu sujet de droit penal; 
que, cette preuve fournie, la loi deduit de 
la materialite du fait la presomption de 
la faute du prevenu "· 

In geval van een telastlegging waarin 
geen melding wordt gemaakt van enig 
moreel bestanddeel, hoeft de rechter ge
wis, in beginsel, enkel vast te stellen dat 
de verboden handeling is verricht, maar 
het moreel bestanddeel van het misdrijf, 
dat daarom hoegenaamd niet buiten zijn 
gezichtsveld blijft, zal, behoudens een 
rechtvaardigingsgrond, hieruit blijken 
dat de handeling als dusdanig een fout 
oplevert. 

Ook al staat het materH:\le feit vast, 
toch zou de rechter kunnen oordelen dat 
het foutieve karakter ontbreekt, in welk 
geval hij natuurlijk niet zal veroordelen, 
aangezien er zonder fout van strafrechte
lijke verantwoordelijkheid geen sprake 
kan zijn. 

De veroordeling op grond van de vast
stelling dat het materiiHe bestanddeel 
van het misdrijf aanwezig is, is dus wet
tig als de rechter, volgens de formule 
van Hayoit de Termicourt, daaruit een 
« vermoeden van het bestaan van een 
fout , - ik zou zelfs zeggen << een fout , 
- afleidt. 

Als de rechter uit de materii:\le vast
stelling van het feit afleidt dat dit feit is 
bewezen, sluit hij het fout-bestanddeel -
het minimumvereiste voor strafrechte
lijke verantwoordelijkheid - niet uit. 

In die zin moet, naar mijn mening, het 
arrest van 6 november 1985 (A.C., 
1985-86, nr. 149) worden gelezen, waar 
namelijk wordt beslist dat « de misdrij
ven waarvoor de eiser is veroordeeld, 
wettig bewezen zijn door de enkele ma
teriiHe vaststelling van de bij de wet 
strafbaar gestelde feiten "· 

De eiser betwistte toen dat te zijnen 
laste enig bedrog of oogmerk om te scha
den kon worden aangemerkt, wat in de 
telastlegging niet werd vermeld. Het Hof 
heeft geantwoord dat het wettig is te 
zeggen dat in casu het misdrijf bewezen 
is door de enkele materii:He vaststelling 
van het feit; die vaststelling sluit geens
zins uit dat een moreel bestanddeel is 
vereist. 

Het Hof zegt immers niet dat het mis
drijf wettig bestaat door het enkele ma
teriele bestaan van het feit. Het zegt niet 
of er al dan niet een moreel bestanddeel 

moet bestaan; het spreekt zich enkel uit 
over de wijze waarop de misdrijven wor
den bewezen. 

* 
* * 

Besluit: Naar mijn oordeel is de in de 
bestreden beslissing gebruikte formule
ring vatbaar voor kritiek, daar zij niet 
enkel verband houdt - concreet - met 
het bewijs van het feit, maar - abstract 
- ook met de vereisten die de verweten 
handeling wettig strafbaar maken. 

Ten slotte, en afgezien van de vraag 
hoe het morele bestanddeel te bewijzen 
valt, heeft de bestreden beslissing niet 
wettelijk kunnen beslissen dat het mis
drijf strafbaar is, enkel en aileen wegens 
het materii:He bestaan van de handeling, 
omdat die uitspraak ten onrechte zou 
doen geloven in het bestaan van een !ou
ter materieel misdrijf. 

Cassatie op het derde onderdeel van 
het middel. 

ARREST 

(A.R. nr. 728) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, c, 12, § 1, 13, 
§§ 1, a, en 2, 26 en 27 van de wet van 16 
juni 1970 betreffende de meeteenheden, 
de meetstandaarden en de meetwerktui
gen, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt tot een geldboete van 40 frank 
en de aanplakking van het vonnis be
veelt op de gronden dat de verbalisanten 
vaststelden dat eiser ongeijkte balansen 
verkoopt, die niet voorzien zijn van een 
in Belgie geldig ijkmerk, noch van een 

· Sint-Andrieskruis, merk aanduidend dat 
het toestel niet in economisch verkeer 
gebruikt wordt; ... dat eiser doet gelden 
dat hij als groothandelaar in weegscha
len zowel aan handelaars als aan parti
kulieren verkoopt; dat het hem onmoge
lijk is na te gaan of de potentiele koper 
een weegtoestel vraagt dat bestemd is 
voor het al of niet economisch verkeer 
en dat Pr trouwens geen enkele verplich
ting is voor de verkoper om dit na te kij
ken; dat eiser tevens voorhoudt dat hij 
slechts strafbaar kan zijn conform de 
wet van 16 juni 1970, voor zover bewezen 
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is dat hij, wetend dat het om weegscha
len ging bestemd voor het economisch 
verkeer, deze ongeijkt zou hebben ver
kocht; dat de inbreuken op de wet van 16 
juni 1970 strafbaar zijn omwille van het 
louter « materiele gepleegde feit » op 
voormelde wet, ongeacht of het met op
zet of uit onachtzaamheid werd ge
pleegd; dat artikel 13, § 1, a, van voor
melde wet van 16 juni 1970 uitdrukkelijk 
verwijst naar de bepalingen van artikel 
12, § 1, zodat deze regel algemeen is; dat 
hetzelfde artikel 13 in § 2 in een uitzon
dering voorziet; dat het in § 1 bepaalde 
niet van toepassing is op meetwerk
tuigen die, overeenkomstig hieromtrent 
vastgestelde voorschriften, voorzien zijn 
van een kenmerk waaruit blijkt dat zij 
niet bestemd zijn om te worden gebruikt 
voor metingen in het economisch als in 
de § 1 bedoeld, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 13, 
§ 1, a, van de wet van 16 juni 1970 enkel 
verbiedt det-geijkte meetwerktuigen te 
verkopen die tot doel hebben metingen 
te verrichten in het economisch verkeer 
en geen uitgebreider draagwijdte heeft; 
dat het bestreden vonnis, door deze be
paling algemeen te noemen omdat ze 
naar artikel 12, § 1, der zelfde wet ver
wijst, de draagtwijdte dezer bepaling 
miskent, die geenszins aan eiser als in
voerder en groothandelaar verbiedt en 
geijkte en ook niet-geijkte weegschalen 
te verkopen zonder te mogen nagaan 
welk het doel van de koper is; dat het 
bestreden vonnis evenmin rekening 
houdt met de beperkte interpretatie van 
de strafwet, zodat eiser, die geen balan
sen voor meting en in het. economisch 
verkeer heeft verkocht, ten onrechte ver
oordeeld werd (schending van de artike
len 11, c, 12, § 1, 13, § 1, en 26 van de wet 
van 16 juni 1970); 

tweede onderdeel, het feit dat artikel 
13, § 2, van de wet van 16 juni 1970 be
paalt dat het in zijn § 1 voorziene verbod 
niet toepasselijk is op meetwerktuigen 
die voorzien zijn van een kenmerk waar
uit blijkt dat zij niet bestemd zijn om te 
worden gebruikt voor metingen in het 
economisch verkeer, geenszins tot gevolg 
heeft dat de verkoop van de balansen 
zonder merkteken daardoor onder toe
passing van de Strafwet zou vallen; dat 
immers deze uitzondering geen afbreuk 
doet aan de regel van de beperkte inter
pretatie der Strafwet (schending van de 
artikelen 12, § 1, 13, §§ 1 en 2, en 26 van 
de wet van 16 juni 1970); 

derde onderdeel, de overtredingen van 
de bepalingen van de wet van 16 juni 
1970 gestraft worden met correctionele 
straffen, zodat vereist is dat eiser we
tens en willens de bepalingen zou over
treden hebben, zodat het bestreden von
nis ten onrechte geoordeeld heeft dat het 
louter materiele gepleegde feit volstond 
om eiser te veroordelen (schending van 
de artikelen 26 en 27 van de wet van 16 
juni 1970), zodat het arrest de in het 
middel aangewezen bepalingen schendt : 

Over het derde onderdeel: 
Overwegende dat, afgezien van de 

vraag op welke manier het zedelijk 
bestanddeel van het misdrijf moet 
worden bewezen, en meer bepaald 
of het bestaan van dat bestanddeel 
kan worden afgeleid uit het louter 
materiEHe gepleegde feit, het vonnis 
niet wettig beslist dat het in de te
lastlegging vermelde misdrijf, in de 
wettelijke omschrijving waarvan 
weliswaar geen spraak is van opzet 
of onachtzaamheid, strafbaar is 
aileen maar doordat het feit mate
rieel is gepleegd, 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste en het tweede onderdeel van het 
middel, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Me
chelen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

12 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 
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Nr. 532 

2" KAMER - 12 mei 1987 

SCHIP, SCHEEPVAART- WET VAN B JU

LI 1976 - EXPLOITATIEVERGUNNING - BIN
NENVAARTUIGEN. 

De wet van 8 juli 1976, betreffende de 
vergunning voor de exploitatie van 
binnenvaartuigen en betreffende de fi
nanciering van het Instituut voor het 
Transport langs de Binnenwateren, 
stelt een exploitatievergunning ver
plicht voor ieder binnenv;aartuig dat 
gewoonlijk en met winstaogmerk ge
bruikt wordt of bestemd is voor het 
vervoer of de opslag van goederen of 
het slepen of duwen van binnenvaar
tuigen, ongeacht het doe] dat met het 
vervoer of de opslag van goederen 
wordt beoogd; een werkvaartuig dat 
gewoonlijk en met winstoogmerk 
bouwmaterialen en/of werktuigen ver
voert of sleept, is, in die zin, een bin
nenvaartuig waarvoor een exploitatie
vergunning vereist is (1). 

(VAN OPDORP, INTERBOUW HERBOSCH-KIERE 
N.V.) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

De N.V. Interbouw voert waterbouw
kundige werken uit. Zij gebruikt daar
voor schepen, pontons en drijvende kra
nen, die zij als « werfmaterieel » be
schouwt en niet als vaartuigen. 

Eiser (directeur van de N.V.) werd ver
volgd en veroordeeld om, overeenkom
stig de wet van 8 juli 1976 « een binnen
vaartuig dat gewoonlijk en met winst
oogmerk gebruikt wordt of bestemd is 
voor het vervoer of de opslag van goede
ren of het slepen of duwen van binnen-

(1) Gedr. St. Senaat, 845 (1975-1976), nr. 1, 
de memorie van toelichting van het on twerp • 
van wet betreffende de vergunning voor de 
exploitatie van binnenvaartuigen en betref
fende de financiering van het Instituut voor 
het Transport Iangs de Binnenwateren. 

Raadpl. m.b.t. de schepen die vervoer van 
goederen uitvoeren : Cass., 9 maart 1959 
(A.C., 1959, 517); 16 nov. 1970 (A.C., 1971, 241); 
7 juni 1977 (A.C., 1977, 1032). 

vaartuigen, niet te hebben voorzien van 
een exploitatievergunning ». 

In zijn verweer hield eiser voor dat de 
wet enkel de schepen bedoelt welke 
« vervoer van goederen » verrichten, en 
niet << werkschepen welke aannemings
werken uitvoeren ». 

De bestreden beslissing beschouwt 
evenwel de betrokken werkvaartuigen 
als vaartuigen die gewoonlijk en met 
winstoogmerk bouwmateriaal en/of werk
tuigen, d.i. << goederen » vervoeren of sle
pen. 

In zoverre is de strafwet op hen toe
passelijk. 

Het cassatiemiddel is tegen die inter
pretatie van de wet gericht. 

Ontleding van de reglementering : 
De wet van 8 juli 1976 heeft een ver

gunning voor de exploitatie van de bin
nenvaartuigen ingevoerd. 

Het doe! was : 

1. een juiste en permanente appreci
atie van de toestand van de Belgische 
binnenscheepvaart mogelijk te maken 
(Doc. Senaat 845 (75-76), nr. 1, (3): « De 
schepen die geen vergunning hebbep zul
len worden verondersteld geen transport 
uit te voeren » ); 

2. in tegenstelling met de toestand van 
v66r 1976, << heel de Belgische binnen
vaart » te doen bijdragen tot de financie
ring van het Instituut voor het Transport 
langs de Binnenwateren, dat tot doe! 
heeft o.m. het coordineren van aile ver
wezenlijkingen om de veiligheid van het 
vervoer langs de waterwegen te verzeke
ren en aan de openbare macht zijn me
dewerking te verlenen voor de organisa
tie en de ontwikkeling van dat vervoer. 

In dit opzicht wordt in de wet geen on
derscheid gemaakt tussen de vaartuigen 
die, bij << vervoer », van de waterwegen 
gebruik maken. Op het eerste gezicht 
blijkt « heel de Belgische binnenvaart » 
onderworpen te zijn aan de exploitatie
vergunning, ongeacht het type van ex
ploitatie : vrachtvervoer (in de enge zin 
van vervoer van goederen), maar ook -
zoals de bestreden beslissing stelt -
(maar dit is juist de vraag) vervoer van 
bouwmateriaal en werktuigen, die ook 
« goederen » zijn. 

De stelling van eiser is dat enkel het 
<< vrachtvervoer » aan de vergunning is 
onderworpen, d.i. een beperkende inter
pretatie die formeel uit de wet niet 
voortvloeit. 

De bestreden beslissing geeft aan de 
wet een ruimere interpretatie. 
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Hoe moet de wet uitgelegd worden? 
W anneer men de voorwaarden voor de 

uitreiking van de exploitatievergunning 
in overweging neemt, dan blijkt het 
schip eerst technisch in goede staat moet 
zijn. Dat moet volgen uit een « geldig 
klasseringsbewijs », uitgereikt overeen
komstig de wet van 5 mei 1936 op de ri
vierbevrachting. 

Opvallend is dat de uitdrukking die de 
wet van 1976 gebruikt bij de invoering 
van de exploitatievergunning m.b.t. « het 
binnenvaartuig bestemd voor het vervoer 
of de opslag van goederen » identiek is 
aan deze gebruikt in de wet van 5 mei 
1936 op de rivierbevrachting, terwijl 
« goederen », zowel in die wet als in die 
van 1976, vertaald wordt door « marchan
dises », wat wel duidelijk op vrachtgoe
deren wijst. 

M.i. wordt geen klasseringsbewijs aan 
een duwboot uitgereikt, zoals die van ei
ser, omdat dit klasseringsbewijs niet ver
eist noch bedoeld is voor het gebruik van 
een binnenschip voor vervoer dat niet 
geschiedt ter uitvoering van een contract 
van bevrachting van een binnenschip. 

Daarbij wordt het verschuldigd recht, 
verbonden aan de afgifte van de exploi
tatievergunning, bepaald overeenkomstig 
de evolutie van de vrachtprijzen (art. 3 
K.B. 19 augustus 1976). 

Uit het geheel van die reglementering 
moet men derhalve afleiden dat, bij ont
stentenis van een nadere omschrijving 
door de wetgever, de uitdrukking << voor 
het vervoer of de opslag van goederen » 
dient te worden opgevat in de zin van de 
wet op de rivierbevrachting. 

De exploitatievergunning kan derhalve 
enkel vereist worden voor de binnen
schepen die een klasseringsbewijs heb
ben dat enkel uitgereikt wordt overeen
komstig de wet op de rivierbevrachting, 
dus aan binnenschepen die eigenlijk 
« vervoer van goederen • doen, d.w.z. 
goederen die het voorwerp van een be
vrachtingscontract uitmaken. 

* 
* * 

De bestreden beslissing is dus naar 
recht niet verantwoord. 

Besluit: cassatie. 

ARREST 

(A.R. nr. 761) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 mei 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

Over bet middel, gesteld als volgt : 
« Aangezien de eisers, de eerste als 
strafrechtelijk en de tweede als burger
rechtelijk verantwoordelijke, ervan be
ticht werden een binnenvaartuig niet 
voorzien te hebben van een exploitatie
vergunning, daar waar dit schip gewoon
lijk en met winstoogmerk gebruikt wordt 
of bestemd is voor het vervoer of de op
slag van goederen, of voor het slepen of 
duwen van binnenvaartuigen (artikelen 
1, b, en 7 van de wet van 8 juli 1976 be
treffende de vergunning voor de exploi
tatie van binnenvaartuigen); eiseres een 
vennootschap is met als voornaamste 
doel en activiteit het uitvoeren van wa
terbouwkundige werken; eiseres een 
aantal schepen, pontons, drijvende kra
nen, enz. bezit, die echter uitsluitend ge
bruikt worden voor de uitvoering van 
waterbouwkundige werken en aldus tot 
het werfmaterieel behoren; de exploita
tievergunning werd ingesteld ter finan
ciering van het lnstituut voor het Trans
port langs de Binnenwateren, en zowel 
uit de wet als uit de memorie van toe
lichting blijkt dat enkel diegenen die uit 
de werkzaamheden van dit instuut voor
deel halen, in de financiering moeten 
tussenkomen, t.t.z. zij die van de binnen
wateren gebruik maken om transporten 
te verrichten; de wet hier duidelijk ver
wijst naar transporten in de commer
ciele betekenis van het woord (Memorie 
van toelichting, Handelingen 75176, 845, 
nr. 1); de eisers van oordeel zijn dat hun 
schepen niet voor transport (in de com
merciele betekenis van het woord) wor
den gebruikt, en aldus niet vergunnings
plichtig zijn; (de eisers verder hebben 
aangevoerd dat het dossier geen enkel 
element bevat waaruit blijkt op welke 
wijze en met welke bestemming de 
kwestige schepen gebruikt worden); de 
rechter in hoger beroep oordeelt dat uit 
de verklaringen van eiser en de vaststel
lingen van de zeevaartpolitie blijkt dat 
de betrokken werkvaartuigen binnen
vaartuigen zijn die gewoonlijk en met 
winstoogmerk bouwmaterialen en/of 
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werktuigen, zijnde goederen, vervoeren 
of slepen; aldus de rechter in hoger be
roep impliciet aanvaardt dat de schepen 
van de eiseres enkel gebruikt worden in 
het kader van de waterbouwkundige 
werkzaamheden; het feit dat deze sche
pen materialen of materieel zouden ver
plaatsen, niet kan gelijkgesteld worden 
met vervoer van goederen, in de com
merciele betekenis van dat woord; de 
rechter in hoger beroep dan ook ten on
rechte oordeelt dat deze schepen vergun
ningsplichtig zijn en ten onrechte de ei
sers veroordeelt » : 

Overwegende dat het vonnis ver
wij st naar de vaststelling van de 
zeevaartpolitie, volgens welke het 
terzake ging om een duwstel, be
staande uit de duwboot « Snep » met 
het ponton « G 35 », en naar de ver
klaring van eiser dat het werksche
pen betreft die zich bezighouden 
met het uitvoeren van aannemings
werken; dat het middel niet betwist 
en impliciet aanvaardt dat die een
hP.den binnenschP.pf'n zijn in de zin 
v<m o.rtlkel 271 van het Wetboek van 
Koophandel; 

Overwegende dat de wet van 8 ju
li 1976 betreffende de vergunning 
voor de exploitatie van binnenvaar
tuigen en betreffende de financie
ring van het Instituut voor het 
Transport langs de Binnenwateren, 
- welke wet niet aileen tot doel 
heeft het probleem van de financie
ring van dit instituut op te lossen, 
maar ook een juiste en permanente 
appreciatie van de toestand van de 
Belgische binnenscheepvaart moge
lijk te maken en bij te dragen tot 
het behoud van de technische stan
ding van de vloot -, naar haar be
naming betrekking heeft op de ex
ploitatie van binnenvaartuigen in 
het algemeen en beoogt heel de Bel
gische binnenvaart op een evenredi
ge en billijke wijze te laten bijdra
gen tot de lasten van bedoeld insti
tuut; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
wet, waar het, in bepaalde voor
waarden van eigendom, een exploi
tatievergunning verpiicht stelt voor 
« ieder binnenvaartuig dat gewoon
lijk en met winstoogmerk gebruikt 

wordt of bestemd is voor het ver
voer of de opslag van goederen of 
het slepen of duwen van binnen
vaartuigen », geen onderscheid 
maakt naar het met het vervoer of 
de opslag van goederen beoogde 
doel; 

Dat het vonnis, dat oordeelt « dat 
de betrokken werkvaartuigen bin
nenvaartuigen zijn die gewoonlijk 
en met winstoogmerk bouwmate
rialen en/of werktuigen, zijnde goe
deren, vervoeren of slepen »,derhal
ve de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel 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; 

ll. Op de voorziening van eiseres, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat ui.t de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiseres werd betekend aan het 
openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het verzoekschrift in 
cassatie, als « memorie in cassatie » 
betiteld, in zoverre het voor eiseres 
werd neergelegd, en dat de ontvan
kelijkheid van de voorziening niet 
betreft, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

12 mei 1987 ·- 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Andersluidende con
clusie: de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. E. Van Engelen. 
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Nr. 533 

2• KAMER - 12 mei 1987 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - ART. 78 SV. - TUSSEN DE REGELS 
GESCHREVEN VERMELDINGEN - NIET GOED
GEKEURDE DOORHALINGEN EN VERWIJZIN
GEN. 

Het tussen de regels geschrevene, d€ 
niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen worden als niet bestaan
de beschouwd (1). 

(HENDRICKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 967) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 september 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de vaststelling, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, dat het niet bewezen is dat ei
ser zich heeft plichtig gemaakt aan 
de hem ten laste gelegde feiten op 
andere data dan 14 juni 1983: 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld wegens het 
feit gepleegd op 14 juni 1983: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 78 van het Wet
boek van Strafvordering, 101, 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 10 van de 
wet van 1 mei 1849 op de politie- en cor
rectionele rechtbanken, 

(1) Cass., 22 maart 1977 (AC., 1977, 789); 25 
april 1979 (AC., 1978-79, 1012); 16 maart 1983 
(A.C., 1982-83, nr. 399); 7 mei 1986, AR. 
nr. 4787 (AC., 1985-86, nr. 545); 29 mei 1986, 
AR. nr. 7484 (AC., 1985-86, nr. 610). 

RaadpL Cass., 20 juli 1978 (AC., 1978, 1293). 

doord •. t het arrest van 24 september 
1986 vermeldt te zijn gewezen door de 
zevende kamer van het Hof van Beroep 
te Antwerpen, onder de samenstelling 
van de heren Bresseleers (waarnemend 
voorzitter), Van Fraechem en Van de 
Velde (raadsheren); de processen-verbaal 
van de terechtzittingen van 24 september 
1986 (datum waarop het arrest gewezen 
werd) en 25 juni 1986 (datum waarop de 
zaak behandeld werd) vermelden dat het 
hof van beroep was samengesteld uit de 
heren Van Fraechem, Puissant en Van 
de Velde, maar de twee eerstgenoemde 
namen telkens onder de vorm van een 
goedgekeurde en ondertekende doorha
ling werden geschrapt, onder toevoeging, 
boven of onder de regel, van de namen 
G. Bresseleers en E. Van Fraechem, 

terwijl, overeenkomstig artikel 78 van 
het Wetboek van Strafvordering, dat van 
toepassing is op alle authentieke akten 
van de strafrechtspleging, er niet tussen 
de regels mag worden geschreven, en de 
doorhalingen en verwijzingen dienen te 
worden goedgekeurd en ondertekend; de 
goedkeuring en ondertekening van de 
doorhaling van de namen « E. Van Frae
chem » en « L. Puissant "• op de proces
sen-verbaal van terechtzitting van 24 
september en 25 juni 1986, tot gevolg 
hebben dat deze namen als niet voorko
mend of onbestaande moeten worden be
schouwd; de goedkeuring en onderteke
ning van de doorhaling evenwel geen 
goedkeuring of ondertekening van de 
toevoeging of verwijzing veronderstelt of 
inhoudt; de toevoeging der namen boven 
(G. Bresseleers) en onder (E. Van Frae
chem) de regels niet werd goedgekeurd 
noch ondertekend, en zodoende als onbe
staande moet worden beschouwd, zodat 
door de genoemde wijze van opstelling 
van de processen-verbaal van terechtzit
ting niet alleen een inbreuk werd ge
pleegd op het voorschrift volgens het
welk niet tussen de regels mag worden 
geschreven (schending van artikel 78 
van het Wetboek van Strafvordering), 
doch bovendien niet kan worden vastge
steld of uitgemaakt of de zaak steeds be
handeld werd door en in aanwezigheid 
van alle rechters die het arrest hebben 
gewezen (schending van artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en zelfs niet 
kan worden vastgesteld of het hof van 
beroep regelmatig was samengesteld uit 
drie rechters, en of de handtekening, die 
onder de vermelding « voorzitter » voor
komt op de processen-verbaal van te
rechtzittingen, afkomstig is van de enige, 
volgens de processen-verbaal van te-
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rechtzitting, aanwezige raadsheer 
(schending van de artikelen 101 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 10 van de wet 
van 1 mei 1849) : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering, het 
tussen de regels geschrevene, de 
niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen als niet bestaande wor
den beschouwd; 

Overwegende dat de samenstel
ling van het hof van beroep bij de 
uitspraak van het bestreden arrest 
blijkt uit de vermeldingen van het 
arrest zelf, nu, rekening houdend 
met de regelmatig goedgekeurde 
doorhalingen in het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 24 septem
ber 1986, geen tegenspraak, wat die 
samenstelling betreft, bestaat tussen 
de vermeldingen van het proces-ver
baal van de terechtzitting en de be
slissing; 

Overwegende dat in het proces
verbr-al van de terechtzitting van 25 
juni 1986, waarop de zaak werd be
handeld, de doorhaling van de na
men E. Van Fraechem en L. Puis
sant regelmatig werd goedgekeurd; 
dat evenwel de namen G. Bresse
leers en E. Van Fraechem tussen de 
lijnen werden geschreven en aldus 
als niet bestaande dienen te worden 
beschouwd; 

Dat het Hof derhalve niet kan 
nagaan of de zaak werd behandeld 
door het voorgeschreven aantal 
rechters en/of degenen die de be
streden beslissing hebben gewezen 
alle terechtzittingen over de zaak 
hebben bijgewoond; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

12 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. R. Biitzler. 

Nr. 534 

2' KAMER - 12 mei 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - ONTVANKE
L!JK~!EID - VEROORDELEND ARREST - BE· 
VEL "-OT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE. 

Het cassatieberoep van de beklaagde te
gen het veroordelend arrest waarbij te
vens zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen, is slechts ontvankelijk 
wanneer de beklaagde, op het tijdstip 
van de instelling van het casstiebe
roep, inderdaad gehecht is (1). (Art. 21, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis; 
art. 421, eerste lid, Sv.) 

(GEUNS, WINKELMOLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1374) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1987 op 
verwijzing door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
Om die redenen, vernietigt het be- van 3 december 1985; 

streden arrest, behoudens in zoverre Overwegende dat het bestreden 
wordt vastgesteld dat niet bewezen arrest, dat, wat de grond van de te
is dat eiser zich heeft plichtig ge- r---------------
maakt aan de hem ten laste gelegde 
feiten op andere data dan 14 juni 
1983; beveelt dat van dit arrest mel-

(1) Cass., 12 juni 1984, A.R. nr. 8834 
(A.C., 1983-84, nr. 586); 24 maart 1987, A.R. 
nr. 1123 (A.C., 1986-87, nr. 442). 
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lastlegging betreft, op tegenspraak 
is gewezen, na te hebben geconsta
teerd dat de eisers bij de uitspraak 
niet aanwezig zijn en het te vrezen 
is dat zij zouden trachten zich te 
onttrekken aan de uitvoering van 
het arrest, hun onmiddellijke aan
houding beveelt; 

Overwegende dat, wat elk van de 
eisers betreft, door het bevel tot on
middellijke aanhouding een titel van 
vrijheidsbeneming tot stand is geko
men die gelijk te stellen is met voor
lopige hechtenis; 

Overwegende dat de voorziening 
in cassatie door een beklaagde te
gen het arrest waarbij hij veroor
deeld wordt en waarbij zijn onmid
dellijke aanhouding wordt bevolen, 
met toepassing van de artikelen 421 
van het Wetboek van Strafvordering 
en 2 van de wet van 10 februari 
1866, slechts ontvankelijk is wan
neer eiser zich in hechtenis bevindt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, voor geen van de eisers blijkt 
dat hij, ingevolge het tegen hem uit
gesproken bevel tot onmiddellijke 
aanhouding, dat gelijk te stellen is 
met voorlopige hechtenis, daadwer
kelijk werd aangehouden; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het namens de eisers inge
diende verzoekschrift, dat niet de 
ontvankelijkheid van de voorzienin
gen betreft, verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

12 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. H. Driessen, 
Hasselt. 

Nr. 535 

2• KAMER - 13 mei 1987 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID- STRAFZA
KEN - RECHTVAARDIGIXGSGROKD - KOOD
TOESTAND - TOETSI:-!G DOOR RET HOF. 

2° MISDRIJF 
NOODTOESTAND 
HOF. 

3° MISDRIJF 

RECHTV AARD!GIXG 
TOETSDI:-!G DOOR RET 

RECHTV AARDIGIXG 
NOODTOESTAKD - BEGRIP. 

4° BEROEPSGEHEIM - SCHEXDI:-!G -

RECHTVAARDIGDIG - NOODTOESTA::\TI - BE
GRIP. 

5° MISDRIJF 
NOODTOESTAND 

RECHTV AARDIGI:-!G 
VOORWAARDE::-1 

SCHULD VAN DE DADER. 

1 • en 2• Het Hof van Cassatie toetst of 
uit de door de feitenrechter onaantast
baar vastgestelde feiten en omstandig
heden een rechtvaardigingsgrond, met 
name het bestaan van een noodtoe
stand, naar recht valt af te leiden (1). 

3• en 4• De noodtoestand waarop een we
gens schending van het beroepsgeheim 
vervolgd persoon zich beroept, mag 
niet uitgesloten worden wanneer die 
persoon, gelet op de respectieve waar
de van de tegen elkaar indruisende 
plichten en gelet op het bestaan van 
een ernstig en dreigend gevaar voor 
anderen, redenen had om te oordelen 
dat hem, ter vrijwaring van een hager 
belang dat hij verplicht of gerechtigd 
was v66r alle andere te beschermen, 
geen andere weg openstond dan het 
beroepsgeheim te schenden (2). 
(Artt. 71 en 458 Sw.) 

5• Wanneer de voorwaarden voor het be
staan van een noodtoestand vervuld 
zijn, sluit het feit dat de dader door ei
gen schuld de situatie heeft veroor
zaakt waaruit hij de noodtoestand af
Jeidt, in beginsel niet uit dat hij zich 

(1) Zie Cass., 14 jan. 1987, A.R. nr. 5382 
(A.C., 1986-87, supra, nr. 282). 

(2) Zie, wat de zedelijke dwang betreft, 
Cass., 29 · sept. 1982, ,A.R. ,nr. 2374 
(A.C., 1982-83, nr. 73). 
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toch op die rechtvaardigingsgrond kan 
beroepen. (Art. 71 Sw.) 

(TOZON, DELAIRE, STIENNON T. VERLAINE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5728) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

I. Op de voorzieningen van Chris
tian Tozon en Philippe Delaire, bur
gerlijke partijen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan de partijen tegen wie ze gericht 
is; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Stiennon: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 71, 458 van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat te beslissen had 
of er voldoende bezwaren bestonden om 
verweerder, geneesheer, naar de correc
tionele rechtbank te verwijzen wegens 
schending van het beroepsgeheim, vast
stelt dat hij, na bij eiser en andere ge
wonde burgerlijke partijen geroepen te 
zijn, aan !eden van de B.O.B. aanwijzin
gen had gegeven om « zonder al te veel 
moeite » het pand te vinden waar de bur
gerlijke partijen zich schuilhielden, 
waarna het arrest; om de beroepen be
scbikking van buitenvervolgingstelling te 
bevestigen, beslist dat verweerder te
recht gehandeld heeft zoals hij gedaan 
heeft en dat de hem door de burgerlijke 
partijen verweten feiten geen misdaad, 
wanbedrijf of overtreding waren, op 
grond voornamelijk « dat (verweerder), 
ook al werden hem vragen gesteld, zich 
gemakkelijk achter zijn beroepsgeheim 
had kunnen verschuilen, zo hij in gewe
ten oordeelde dat · te moeten doen, en 
had kunnen weigeren ook maar enige in-

lichting te geven over de schuilplaats 
van de burgerlijke partijen; ( ... ) (dat) de 
wet weliswaar slechts twee gevallen uit
drukkelijk vermeldt waarin opheffing 
v~n .het geheim mogelijk is : het getuige
ms m rechte en de verplichting tot be
kendmaking; dat die vaststelling echter 
niet voldoende is om andere rechtvaardi
gende feiten uit te sluiten, aangezien ar
tikel 458 in de context van het hele straf
recht moet worden bezien; dat het recht, 
en het strafrecht in het bijzonder, reke
ning moet houden met maatschappelijke 
veranderingen en met de evolutie van de 
opvattingen, nu bet strafbaar feit enkel 
bet produkt is van de consensus van de 
samenleving over de morele en juridis
che beginselen; dat de bescherming van 
bet beroepsgeheim, waarbij ingewikkel
de belangen op bet spel staan, geen alge
meen geldende oplossing aan de hand 
doet; dat, zo de geheimhouding de regel 
blijft, die regel nochtans moet wijken 
voor hogere waarden, aangezien het 
strafrecht zelf op een hierarcbie van 
waarden berust doordat het inbreuken 
op algemeen aanvaarde waarden, zoals 
het Ieven, de eigendom, de waarheid, de 
eer, ... strafbaar stelt, dat de ondervra
ging van (verweerder) door de onder
zoeksrechter ten slotte duidelijk het 
waardenconflict waarvoor verweerder 
zicb plotseling gesteld zag, aan het Iicht 
gebracht heeft ( ... ) dat het ingewikkeld 
karakter van de situatie waarin (ver
weerder) zich bevond, hem gedwongen 
heeft tot een keuze tussen twee waar
den : enerzijds, de nakoming van de door 
de wet opgelegde zwijgplicht, anderzijds, 
de nakoming van de morele verplichting 
om aan de ordebandhavers de schuil
plaats bekend te maken van personen, 
die actief opgespoord worden wegens 
zeer ernstige feiten en die, zo ze niet 
spoedig verhinderd werden verder 
kwaad aan te ricbten, in staat waren om, 
ten einde aan hun aanhouding te ontko
men, opnieuw daden te stellen die bij
zonder gevaarlijk zijn voor de veiligheid 
van anderen; dat (verweerder) geoor
deeld heeft aan laatstgenoemde waarde 
de voorrang te moeten geven; dat zodani
ge keuze, gelet op de uitzonderlijke om
standigheden van de zaak, slechts de 
goedkeuring kan wegdragen van bet col
lectief bewustzijn, dat een van de pijlers 
is van de strafwet; dat het meest dwin
gende belang van de samenleving, in dat 
uitzonderlijk geval, de bekendmaking 
vereiste, zodat (verweerder) terecht ge
handeld heeft zoals hij gedaan heeft », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 458 
van het Strafwetboek de bekendmaking 
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door de geneesheer van de geheimen die 
hem zijn toevertrouwd, buiten het geval 
dat hij geroepen is om in rechte getuige
nis af te leggen en buiten het geval dat 
de wet hem verplicht die geheimen be
kend te maken, strafbaar stelt; die uit
zonderingsgevailen zich ten deze niet 
voordoen, nu het arrest vaststelt dat de 
bekendmakingen zijn gebeurd aan leden 
van de B.O.B. en betrekking hadden op 
de plaats waar hij de gewonden was 
gaan verzorgen; daaruit valt af te leiden 
dat, behoudens de in artikel 71 van het 
Strafwetboek vermelde rechtvaardigings
grond, verweerder niet aileen de moge
lijkheid had zich op zijn beroepsgeheim 
te beroepen, maar dat ook moest doen 
op straffe van schending van artikel 458 
van het Strafwetboek; het arrest derhal
ve, nu het beslist dat de keuze tussen 
zwijgen en bekendmaking aileen een 
« gewetenskwestie » was van de genees
heer, de artikelen 71 en 458 van het 
Strafwetboek schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, zo het 
beslist dat de schending van het be
roepsgeheim aileen een inbreuk op de 
strafwet is in het geval dat de samenle
ving het eens is om dat feit in moreel en 
juridisch opzicht als een misdrijf te be
stempelen, de verbindende kracht mis
kent van artikel 458 van het Strafwet
boek waarin die wijze van handelen als 
een misdrijf wordt omschreven; 

derde onderdeel, eiser in zijn voor de 
appelrechter regelmatig neergelegde con
clusie betoogde dat een beklaagde zich 
aileen dan op het bestaan van een nood
toestand kon beroepen « als hij niet door 
zijn eigen daad of fout de toestand ge
schapen heeft die hem in nood heeft ge
bracht »; hij daaraan toevoegde dat 
<< dokter Verlaine (thans verweerder) ten 
deze bewust bereid gevonden werd zich 
ter plaatse te begeven en de gewonden 
te verzorgen; hij met name voor de on
derzoeksrechter verklaart: « Mr. L ... 
heeft mij aan de telefoon gezegd dat hij 
van mij een dienst verlangde. Hij legt 
mij uit dat er de ochtend van dezelfde 
dag een schietpartij was geweest tussen 
gangsters en de politie, een feit waarvan 
ik volstrekt niet op de hoogte was en 
waarbij een van de boeven zwaar ge
wond was geraakt »; hij wist precies in 
welke omstandigheden Tozon, Adam en 
Stiennon (thans eiser) gewond waren ge
raakt en dokter Verlaine heel goed van 
de toedracht op de hoogte was toen hij 
zich ter plaatse begaf om hen te verzor
gen; hij vanaf het ogenblik waarop hij 
ermee instemde om ter plaatse te gaan, 

bewust het dilemma heeft geschapen 
waarvoor hij zich, naar eigen zeggen, 
achteraf gesteld zag, namelijk zijn be
roepsgeheim eerbiedigen dan wel de be
langen van de maatschappij vrijwaren >> 

(eerste conclusie, blz. 9); het arrest, of
schoon het toegeeft dat het gedrag van 
verweerder door het bestaan van een 
noodtoestand gerechtvaardigd was, ner
gens antwoordt op dat omstandig middel 
van eiser en derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het even
min naar recht verantwoord is, aange
zien de dader van een misdrijf zich niet 
op een noodtoestand mag beroepen als 
hij door zijn eigen daad de situatie heeft 
geschapen die hem in nood heeft ge
bracht; het arrest, nu het niet vaststelt 
dat vol.daan was aan dit vereiste voor de 
toepassing van artikel 71 van het Straf
wetboek, hetgeen door eiser uitdrukke
lijk wordt ontkend, aldus op een onwetti
ge wij ze beslist dat de schending van het 
beroepsgeheim door verweerster gerecht
vaardigd was (schending van artikel 71 
van het Strafwetboek); 

W at de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat verweerder, die vervolgd 
werd wegens schending van het 
beroepsgeheim, terecht gehandeld 
heeft zeals hij gedaan heeft en dat, 
derhalve, de aan hem verweten fei
ten geen misdaad, wanbedrijf of 
overtreding zijn; 

Dat die beslissing impliceert dat 
er geen voldoende bezwaren beston
den tegen verweerder, hetgeen op 
zich al een buitenvervolgingstelling 
verantwoordt; 

Overwegende dat het arrest die 
buitenvervolgingstelling helemaal 
niet hierop grondt dat de keuze tus
sen zwijgen of schending van het 
beroepsgeheim uitsluitend een ge
wetenskwestie van de geneesheer is 
of dat het bestaan van een strafbaar 
feit afhangt van de consensus in de 
samenleving om dat feit in moreel 
en juridisch opzicht als een misdrijf 
te beschouwen; dat het uit de toe
dracht van de zaak een rechtvaardi
gingsgrond afleidt die gegrond is op 
het bestaan van een noodtoestand; 
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Overwegende dat het arrest im
mers erop wijst « dat het ingewik
keld karakter van de situatie waarin 
Christian Verlaine (thans verweer
der) zich bevond, hem gedwongen 
heeft tot een keuze tussen twee 
waarden : enerzijds, de nakoming 
van de door de wet opgelegde zwijg
plicht, anderzijds, de nakoming van 
de morele verplichting om aan de 
ordehandhavers de schuilplaats be
kend te maken van personen die ac
tief opgespoord worden wegens zeer 
ernstige feiten en die, zo ze niet 
spoedig verhinderd werden verder 
kwaad aan te richten, in staat wa
ren om, ten einde aan hun aanhou
ding te ontkomen, opnieuw daden te 
stellen die bijzonder gevaarlijk zijn 
voor de veiligheid van anderen; dat 
Christian Verlaine geoordeeld heeft 
aan laatstgenoemde waarde de voor
rang te moeten geven » en « dat het 
meest dwingende belang van de sa
menleving, in dat uitzonderlijke ge
val, de bekendmaking vereiste, zo
dat Christian Verlaine terecht ge
handeld heeft zoals hij gedaan 
heeft »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grand van die feitelijke toedracht 
van de zaak, zonder de artikelen 71 
of 458 van het Strafwetboek te 
schenden, heeft kunnen beslissen 
dat de door verweerder aangevoerde 
noodtoestand moest in aanmerking 
genomen worden, aangezien ver
weerder, gelet op de respectieve 
waarde van de met elkaar in con
flict verkerende plichten en gelet op 
de dreiging van een ernstig kwaad 
voor anderen, redenen had om te 
oordelen dat hem, ter vrijwaring 
van een hager belang dat hij ver
plicht of gerechtigd was v66r alle 
andere te beschermen, geen andere 
weg openstond dan de feiten te ple
gen die hem worden verweten; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, na de 

door verweerder voor de onder
zoeksrechter afgelegde verklaring te 
hebben weergegeven, zegt : « wat 
mijn hulp (die van verweerder) aan 
de gewonde boeven betreft, stel ik 

er prijs op te preciseren dat ik ge
handeld heb volgens mijn be
roepsgeweten, in de wetenschap dat 
er personen ernstig gewond waren; 
( ... ) Mr. Leidgens had daaraan zelfs 
toegevoegd dat de stafhouder van de 
raad van de Orde hem had gezegd 
dat het een plicht was hulp te verle
nen aan de gewonde misdadigers »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op de in het middel weer
gegeven conclusie van eiser, waar 
het impliciet doch onmiskenbaar be
slist dat verweerder, uit hoofde van 
zijn staat, gedwongen was bijstand 
te verlenen aan gekwetsten, zodat 
hij niet door zijn eigen schuld de 
noodtoestand geschapen; 

Overwegende dat bovendien, wan-
. neer de voorwaarden voor het be
staan van een noodtoestand vervuld 
zijn, het bestaan van een fout aan 
de zijde van de dader waardoor hij 
zelf de toestand heeft geschapen die 
hem in nood gebracht heeft, hem 
nochtans in beginsel niet verhindert 
zich op die rechtvaardigingsgrond te 
beroepen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 536 

2• KAMER - 13 mei 1987 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDF.RZOEKSGE· 
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RECHTEN EN VONNISGERECHTEN 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ 
EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWEZEN WORDT WEGENS 
REGELMATIG GECORRECTIONALISEERDE 
MISDADEN EN WEGENS ALS WANBEDRIJF 
OMSCHREVEN FElTEN - VONNISGERECHT 
DAT ZICH VOOR DE GEHELE ZAAK ONBE
VOEGD VERKLAART OMDAT BEPAALDE, ALS 
WANBEDRIJF OMSCHREVEN FElTEN, OOK 
MISDADEN ZIJN EN DE MISDRIJVEN SAMEN
HANGEND ZIJN - BESLISSINGEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN GEGROND 
L!JKENDE ONBEVOEGDVERKLARING 
GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft wegens regelmatig gecor
rectionaliseerde misdaden en als wan
bedrijf omschreven feiten, wanneer 
het vonnisgerecht, na enerzijds te heb
ben beslist dat bepaalde, als wanbe
drijf omschreven feiten, « een onsplits
baar geheel vormen met niet gecor
rectionaliseerde misdaden » en na 
anderzijds impliciet doch onmisken
baar te hebben geoordeeld dat de mis
drijven samenhangend zijn, zich onbe
voegd verklaard heeft om van de zaak 
kennis te nemen en wanneer de beslis
singen i11 kracht van gewijsde zijn ge
gaan, dan regelt het Hof het rechtsge
bied, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer, behalve in zoverre ze het 
bestaan van verzachtende omstandig
heden heeft aangenomen voor de 
eerstgenoemde, als misdaden omschre
ven feiten, en verwijst de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling (1). 

(1) Zie Cass., 7 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 999); 31 okt. 1984, A.R. nr. 3938 
(A.C., 1984-85, nr. 153) en 24 juli 1986, A.R. 
nr. 5203 (ibid., 1985-86, nr. 688). 

Wanneer een verdachte vervolgd wordt we
gens valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken, omschrijven de onderzoeksge
rechten de telastlegging in de regel in algeme
ne bewoordingen; deze telastlegging maakt ge
wag van een tijdspanne waarbinnen valsheden 
zouden zijn gepleegd waaronder onder meer 
deze of gene nader omschreven valsheid. 

In een dergelijk geval verhindert niets dat 
het vonnisgerecht, zo het oordeelt dat de be
klaagde andere valsheden heeft gepleegd dan 
die welke uitdrukkelijk opgesomd worden in 
de beschikking van de raadkamer, vaststelt 
dat alle valsheden regelmatig zijn gecorrectio
naliseerd, aangezien het gebruik van het 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK IN ZAKE DISLAIRE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5840} 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 6 maart 1987 ingediend door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Marche-en-Famenne, bij be
schikking van 4 november 1986, Lu
cien Georges Luis Joseph Dislaire, 
hotelhouder, geboren op 7 juli 1939 
te Houffalize, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden voor 
de telastleggingen A1 en 2, naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen wegens: 1o valsheid in geschrif
ten (telastlegging A1}; 2° gebruik van 
die valse stukken (telastlegging A2}; 
3° in samenhang, oplichting (telast
legging B3}; 4" verduistering (telast
legging C4), en 5" in samenhang, in 
het openbaar dragen van een valse 
naam (telastlegging D5}; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Luik, na in het arrest van 19 
februari 1987 « te hebben vastge
steld dat de correctionele rechtbank 
niet bevoegd was om uitspraak te 
doen over de aan haar oordeel on
derworpen telastleggingen », « de 
zaak naar de procureur-generaal 
heeft verwezen om te vorderen als 
naar recht », op grond onder meer 
dat de oplichting (telastlegging B3} 
en het in het openbaar dragen van 
een valse naam (telastlegging D5} 
« een onsplitsbaar geheel vormen 

woord « onder meer » erop wijst dat de om
schreven valsheden enkel als voorbeeld kun
nen dienen. In de zaak waarover het geanno
teerde arrest uitspraak doet, was de raad
kamer de omschrijving van de valsheden 
begonnen met de woorden « ten deze » en uit 
de gehele tekst van de kwalificatie bleek 
duidelijk dat enkel de op 4 en 6 augustus 1985 
in « brieven en overschrijvingen » begane vals
heden gecorrectionaliseerd waren. Dus had 
het vonnisgerecht niet wettig kunnen 
beslissen dat de correctionalisering ook gold 
voor andere valsheden. 
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met niet gecorrectionaliseerde mis
daden », nu de beschikking van 4 
november 1986 « enkel de vervalsin
gen die zijn gepleegd in de op 4 en 6 
augustus 1985 op naam van notaris 
Hebette gestelde en ondertekende 
brieven en overschrijvingen heeft 
gecorrectionaliseerd », terwijl de te
lastleggingen B3 en D5 onafscheide
lijk verbonden zijn, niet alleen met 
die vervalsingen, maar ook met an
dere vervalsingen die zijn gepleegd 
of valse stukken die zijn gebruikt, 
op 1 augustus 1985, enerzijds, op 13 
en 16 augustus 1985, anderzijds; 

Dat het arrest bovendien, door te 
vermelden dat er tussen de telast
leggingen A1, A2, B3, D5, enerzijds, 
en de bij het hof (van beroep) aan
hangige telastlegging C4, anderzijds, 
.eenheid van opzet bestaat of kan be
staan », vaststelt dat de feiten van 
de telastlegging C4 samenhangend 
zijn met de feiten van de overige te
lastleggingen, die volgens het arrest 
een onsplitsbaar geheel vormen; 

Overwegende dat de beschikking 
van 4 november 1986 en het arrest 
van 19 februari 1987 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de procesgang 
belemmert; dat er grand bestaat tot 
regeling van rechtsgeied; 

Overwegende dat de in de telast
legging B3 als oplichting omschre
ven feiten ook misdaden van vals
heid en gebruik van valse stukken 
schijnen op te leveren waarvoor de 
raadkamer geen verzachtende om
standigheden heeft aangenomen; dat 
de correctionele rechtbank niet be
voegd was om daarvan kennis te ne
men; 

Dat de feiten van de overige te
lastleggingen samenhangend schij
nen te zijn met die van de telastleg
ging B3; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 

van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Marche-en-Famenne, behalve 
in zoverre ze beslist dat de in de te
lastleggingen A1 en A2 omschreven 
feiten wegens het bestaan van ver
zachtende omstandigheden enkel tot 
correctionele straffen aanleiding 
kunnen geven; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beschikking; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik, kamer van inbe
schuldigingstelling. 

13 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 537 

2' KAMER - 13 mei 1987 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGE-
RECHTEN EN VONNISGERECHTEN 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ 
EEN WANBEDRIJF WORDT GECONTRAVENTIO
NALISEERD - DAGVAARDING WAARIN DE 
BEKLAAGDE BIJ EEN EN DEZELFDE VORDE
RING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OOK 
WEGENS ANDERE MISDRIJVEN GEDAGVAARD 
WORDT - VONNISGERECHT DAT ZICH VOOR 
DE GEHELE ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART 
OMDAT NA DE BESCHIKKING EEN OMSTAN
DIGHEID AAN HET LICHT GEKOMEN IS WAAR
DOOR OP HET GECONTRAVENTIONALISEERDE 
FElT EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE 
STRAF KOMT TE STAAN EN OMDAT DE 
MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN - BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN 
- GEGROND LIJKENDE ONBEVOEGDVERKLA
RING- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING 
- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR 
DEZELFDE DOCH ANDERS SAMENGESTELDE 
RAADKAMER. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de politierechbank verwezen 
heeft wegens een regelmatig gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf, het open
baar ministerie, bij een en dezelfde 
vordering, de beklaagde bovendien 
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heeft doen dagvaarden wegens andere 
misdnjven en het vonnisgerecht, na 
enerzijds erop te hebben gewezen dat 
na de verwijzingsbeschikking een om
standigheid aan het licht gekomen is 
waardoor op het gecontraventionali
seerde feit door de wet een zwaardere 
correctionele straf is gesteld en na an
derzijds impliciet doch onmiskenbaar 
te hebben vastgesteld dat de misdrij
ven samenhangend waren, zich onbe
voegd verklaard heeft om van de zaak 
kennis te nemen, toetst het Hoi, op 
een verzoek tot regeling van rechtsge
bied, of beide beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, of de vast
stellingen van de feitenrechter juist lij
ken en of de misdrijven samenhan
gend lijken te zijn; zo ja, dan vernie
tigt het de beschikking van de raadka
mer verwijst het de zaak naar dezelf
de, doch anders samengestelde raadka
mer (1). 

(PROCUREUR DES KONING TE VERVIERS 
IN ZAKE LESSIRE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5856) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 18 maart 1987 ingediend door de 
procureur des Konings te Verviers; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers, bij beschikking van 
24 september 1985, Jacques Henri 
Alphonse Lessire, bakker, geboren 
op 11 november 1930 te Theux, na 
aanneming van verzachtende om
standigheden, naar de politierecht
bank heeft verwezen, ter zake dat 
hij op 6 april 1985, te Theux, door 
gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, doch zonder het oogmerk om 
de persoon van een ander aan te 

(1) Zie Cass., 28 jan. 1986, A.R. nr. 108 
(A.C., 1985-86, nr. 334) en de verwijzingen, aan
gehaald in noot 1, inz. de noot get. L.F.D. on
der Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1279); zie 
ook Cass., 30 nov. 1977 (ibid., 1978, 373) en, wat 
de impliciete vaststelling van het bestaan van 
samenhang betreft, Cass., 31 old. 1984, A.R. 
nr. 3938 (ibid., 1984-85, nr. 153), alsook 13 mei 
1987, A.R. nr. 5840 (ibid., 1986-87, supra, 
nr. 536). 

randen, onopzettelijk slagen of ver
wondingen heeft toegebracht aan 
Marie-Jose Darimont; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Verviers zich bij het 
in hoger beroep gewezen vonnis van 
20 februari 1987 niet bevoegd heeft 
verklaard om van die feiten kennis 
te nemen, onder meer op grond dat 
het slachtoffer is overleden op 23 ja
nuari 1986, « dat is tussen de voor 
het pleidooi vastgestelde dag van de 
terechtzittin.g voor de rechter in eer
ste aanleg en de dag van de uit
spraak van het beroepen vonnis » 
en dat de geneesheer-deskundige, 
die daags na het overlijden door de 
voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers bij be
schikking aangewezen was, « besluit 
dat er ontegensprekelijk een ver
band bestond tussen het litigieuze 
verkeersongeval en het overlijden 
van het slachtoffer »; dat het vonnis 
niet uitdrukkelijk vaststelt dat de 
overige ten laste gelegde feiten, 
waarvoor het openbaar ministerie in 
een en dezelfde vordering de be
klaagde Lessire had doen dagvaar
den om te verschijnen voor de poli
tierechtbank, samenhangend zijn 
met de ten laste gelegde onopzette
lijke slagen of verwondingen, maar 
dat die vaststelling impliciet blijkt 
uit de redengeving van het vonnis 
van de correctionele rechtbank; 

Overwegende dat de beschikking 
van 24 september 1985 en het von
nis van 20 februari 1987 in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en dat uit 
de tegenstrijdigheid ervan een ge
schil over rechtsm\').cht is ontstaan 
dat de procesgang belemmert; dat er 
grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat het 
overlijden van Marie-Jose Darimont 
te wijten zou kunnen zijn aan de 
aan de heer Jacques Lessire ten las
te gelegde onopzettelijke slagen en 
verwondingen; dat die omstandig
heid eerst na de beschikking van de 
raadkamer ter kennis is gekomen 
van de gerechtelijke overheid; dat 
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de overige ten laste gelegde feiten 
samenhangend schijnen te zijn; 

Overwegende dat het misdrijf on
opzettelijk doden zwaarder wordt 
gestraft dan het misdrijf onopzette
lijk toebrengen van slagen en ver
wondingen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 24 september 1985 door de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers gewezen 
beschikking; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar de an
ders samengestelde raadkamer van 
dezelfde rechtbank. 

13 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 538 

1' KAMER - 14 mei 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- PER
SONEN TEGEN WIE DE VOORZIENING KAN OF 
MOET WORDEN INGESTELD - TUCHTZAKEN 
- BESLISSING VAN DE EERSTE VOORZITTER 
VAN HET HOF VAN BEROEP, WAARBIJ AAN 
EEN MAGISTRAAT EEN TUCHTSTRAF WORDT 
OPGELEGD - PERSOON TEGEN WIE DE VOOR
ZIENING MOET WORDEN GERICHT. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - TUCHTPROCEDURE - VEREISTEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - PROCEDURE INZAKE RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN UIT NIET CONTRACTUELE 

RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN DE STAAT 
EN ZIJN ORGANEN - PROCEDURE ZONDER 
VERBAND MET EEN BETWISTING OVER BUR
GERLIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, IN 
DE ZIN VAN VOORMELDE BEPALING. 

4° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - EURPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - PROCE
DURE INZAKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
UIT NIET CONTRACTUELE RECHTSBETREK
KINGEN TUSSEN DE STAAT EN ZIJN ORGANEN" 
- PROCEDURE ZONDER VERBAND MET EEN 
BETWISTING OVER BURGERLIJKE RECH'rEN 
EN VERPLICHTINGEN, IN DE ZIN VAN VOOR
MELDE BEPALING. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - TUCHTPROCEDURE INGESTELD 
TEN LASTE VAN EEN LID VAN DE RECHTER
LIJKE ORDE - PROCEDCURE ZONDER VER
BAND MET EEN BETWISTING OVER BURGER
LIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, IN DE 
ZIN VAN VOORMELDE BEPALING. 

6° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - EUROPEES VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
TUCHTPROCEDURE TEN LASTE VAN EEN LID 
VAN DE RECHTERLIJKE ORDE- PROCEDURE 
ZONDER VERBAND MET EEN BETWISTING 
OVER BURGERLIJKE RECHTEN EN VERPLICH
TINGEN, IN DE ZIN VAN VOORMELDE BEPA
LING. 

7° RECHTERLIJKE TUCHT - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - TUCHTPROCEDURE TEN LASTE 
VAN EEN LID VAN DE RECHTERLIJKE ORDE
PROCEDURE ZONDER VERBAND MET EEN BE
TWISTING OVER BURGERLIJKE RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN, IN DE ZIN VAN VOORMEL
DE BEPALING. 

8° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1- TUCHTPROCEDURE WAARIN MOET 
WORDEN BESLIST OVER DE GEGRONDHEID 
VAN EEN STRAFVERVOLG!NG, IN DE ZIN VAN 
VOORMELDE BEPALING - CRITERIA. 

9° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1- TUCHTPROCEDURE TEN LASTE VAN EEN 
MAGISTRAAT INGESTELD VOOR DE EERSTE 
VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP
TEN LASTE GELEGD VERZUIM DAT GEEN 
STRAFBAAR FElT OPLEVERT EN TOT GEEN 
ANDERE TUCHTSTRAF KAN LEIDEN DAN 
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WAARSCHUWING, ENKELE CENSUUR OF CEN
SUUR MET BERISPING - PROCEDURE DIE 
NIET TOT DOEL HEEFT TE DOEN BESLISSEN 
OVER DE GEGRONDHEID VAN EEN STRAFVER
VOLGING, IN DE ZIN VAN VOORMELDE BEPA
LING. 

10° RECHTERLIJKE TUCHT - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - TUCHTPROCEDURE TEN LASTE VAN EEN 
MAGISTRAAT INGESTELD VOOR DE EERSTE 
VOORZITTER VAN:HET HOF VAN BEROEP -
TEN LASTE GELEGD VERZUIM DAT GEEN 
STRAFBAAR FElT OPLEVERT EN TOT GEEN 
ANDERE TUCHTSTRAF KAN LEIDEN DAN 
WAARSCHUWING, ENKELE CENSUUR OF CEN
SUUR MET BERISPING - PROCEDURE DIE 
NIET TOT DOEL HEEFT TE DOEN BESLISSEN 
OVER DE GEGRONDHEID VAN EEN STRAFVER
VOLGING, IN DE ZIN VAN VOORMELDE BEPA
LING. 

11° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) - RECHT VAN EEN IEDER OP EEN ON
AFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

KORPSCHEFS OF HIERARCHISCHE MEERDE
REN- GEEN SCHENDING VAN ART. 14 GW. 

17° RECHTERLIJKE TUCHT - VERBOD 
VOOR DE LEDEN VAN DE RECHTERLIJKE 
MACHT OM ZICH DOOR DE DRUKPERS, DE RA
DIO OF TELEVISIE TE LATEN INTERVIEWEN 
ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN 
HUN KORPSCHEFS OF HIERARCHISCHE 
MEERDEREN - GEEN SCHENDING VAN ART. 
14 GW. 

18° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ARTT. 8, 9, 10 EN 11 - PROTOCOL NR. 1. BIJ 
DAT VERDRAG, ART. 1 - PROTOCOL NR. 4 BIJ 
DAT VERDRAG, ART. 2 - WOORD « WET > -

BEG RIP. 

19° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ARTT. 8, 9, 10 EN 11 - PROTOCOL NR. 1 
BIJ DAT VERDRAG, ART. 1 - PROTOCOL NR. 4 
BIJ DAT VERDRAG, ART. 2 - WOORD • WET > 

BEG RIP. 

12° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME- 20o RECHTEN VAN DE MENS - EURO-
NE) - RECHT VAN EEN IEDER OP EEN ON
AFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

13° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) - RECHT VAN EEN IEDER OP EEN ON
AFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

14° ONAANTASTBARE BEOORDELING 

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - VER
BOD VOOR DE LEDEN VAN DE RECHTERLIJKE 
MACHT OM ZICH DOOR DE DRUKPERS, OP DE 
RADIO OF TELEVISIE TE LATEN INTERVIEWEN 
ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN 
HUN KORPSCHEFS OF HIERARCHISCHE 
MEERDEREN - GEEN SCHENDING VAN 
ART. 10 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS. 

DOOR DE FEITENRECHTER 21 o RECHTERLIJKE TUCHT - VERBOD 
TUCHTZAKEN - RECHTERLIJKE TUCHT - AL-• VOOR DE LEDEN VAN DE RECHTERLIJKE 
GEMENE EN SINDS LANG TOEPASSELIJKE MACHT OM ZICH DOOR DE DRUKPERS, OP DE 
MAATREGEL GENOMEN DOOR DE KORPS- RADIO OF TELEVISIE TE LATEN INTERVIEWEN 
CHEFS OF HIERARCHISCHE MEERDEREN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN 
ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

15° RECHTERLIJKE TUCHT - ALGEME
NE EN SINDS LANG TOEPASSELIJKE MAATRE
GEL GENOMEN DOOR DE KORPSCHEFS OF 

HUN KORPSCHEFS OF HIERARCHISCHE 
MEERDEREN - GEEN SCHENDING VAN ART. 
10 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS. 

HIERARCHISCHE MEERDEREN - ONAANTAST- 22° VRIJHEID VAN VERENIGING -
BARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH- GRONDWET, ART. 20- UITOEFENING VAN DIE 
TER. VRIJHEID DOOR DE BEKLEDERS VAN EEN 

OPENBAAR AMBT- GRENZEN. 

16° VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
- GRONDWET, ART. 14 - VERBOD VOOR DE 
LEDEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT OM 
ZICH DOOR DE DRUKPERS, OP DE RADIO OF 
TELEVISIE TE LATEN INTERVIEWEN ZONDER 
VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN HUN 

1° Wanneer een magistraat in cassatie 
komt tegen een beslissing van de eer
ste voorzitter van bet hoi van beroep, 
waarbij hem een tuchtstraf wordt op
gelegd, dient hij zijn voorziening te 
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richten tegen de procureur-generaal 
bij dat hof van beroep (1). 

2" Een tuchtprocedure valt aileen dan 
onder art. 6.1 Europees Vez·drag Rech
ten van de Mens wanneer zij, uitzon
derlijk, betrekking heeft op een be
twisting over burgerlijke rechten en 
verplichtingen of op de gegrondheid 
van een strafvervolging, in de zin van 
voormelde bepaling. 

3" en 4" Een procedure inzake rechten en 
verplichtingen uit niet contractuele 
rechtsbetrekkingen die het publiek 
recht tussen de Staat en zijn organen 
vastlegt, heeft geen betrekking op bur
gerlijke rechten en verplichtingen, in 
de zin van a.rtikel 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens. 

5", 6" en 7" Een tuchtprocedure ten laste 
van een lid van de Rechterlijke Orde 
heeft geen betrekking op een betwis
ting over burgerlijke rechten en ver
plichtingen, in de zin van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

8" Om uit te maken of in een tuch tproce
dure moet worden beslist over de ge
grondheid van een strafvervolging, in 
de zin van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, dient rekening 
te worden gehouden met de kwalifica
tie, in het interne recht, van de aan de 
vervolgde persoon vezweten handeling, 
met de aard van die handeling alsme
de met de zwaarte van de straf die 
aan de betrokkene ka.n worden opge
Jegd. 

9" en 10" Een tuchtprocedure die voor de 
eerste voorzitter van het hof van be
roep is ingesteld ten laste van een ma
gistraat aan wie wordt verweten dat 
hij zijn ambtsplichten heeft verzuimd, 
terwijl dat verzuim geen stra.fbaar feit 
oplevert en daarop geen andere tucht
straf sta.a.t dan waa.rschuwing, enkele 
censuur of censuur met berisping, ka.n 
niet worden a.angemerkt a.ls een proce
dure die tot doel heeft te doen beslis
sen over de gegrondheid van een straf
vervolging, in de zin van art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

(1) Wat aile koppen en samenvattingen be
treft, zie de conclusie van de advocaat-gene
raal Velu in Bull. en Pas., 1986-87, nr. 538. 

11 • De regel volgens welke de rechter 
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
is een algemeen rechtsbeginsel dat 
toepasselijk is op alle rechtscolleges 
en onder meer op de rechtscolleges die 
uitspraak moeten doen over tuchtvor
deringen. 

12" Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter onpartijdig moet 
zijn, wordt miskend als de beslissing 
wordt gewezen of mede wordt gewezen 
door een rechter van wie men recht
matig kan vrezen dat hij niet d.J waa.r
borgen inzake onpartijdigheid biedt 
waarop de justitiabele recht heeft; 
zulks is het geval wanneer een of 
meez· rechters die hebben deelgeno
men aan de beslissing, waarbij aa.n ie
mand een tuchtstraf wordt opgelegd, 
v66r de beslissing om de betrokkene te 
doen verschijnen voor het rechtscolle
ge dat over de tuchtvordering uit
spraak moet doen, de zaak mede heb
ben onderzocht. 

13" Uit de enkele omsta.ndigheid dat de 
eerste voorzitter van een hof van be
roep, voordat hij een magistra.a.t van 
dat hot belast heeft met het onderzoek 
van de zaak op tuchtrechtelijk gebied, 
gegevens heeft verzameld om hoofdza.
kelijk uit te maken of zodanig onder
zoek wel nodig was en, zo ja., waa1·over 
het zal gaan, en da.t hij, na beeindiging 
van het onderzoek, het dossier aan de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep heeft medegedeeld om deze in 
sta.at te stellen te oordelen of hij 
schriftelijk conclusie zal nemen, over
eenkomstig artilrel 420 Ger. W., valt 
niet af te leiden dat terecht kan of kon 
worden gevreesd da.t die eerste voorzit
ter niet de vereiste onpartijdigheid aa.n 
de dag zalleggen om over de tuchtvor
dering uitspraak te kunnen doen. 

14" en 15" In tuchtzaken stelt de rechter 
in feite en derhalve op ona.antastbare 
wijze vast of een bij de Rechterlijke 
Macht door de korpschefs of hierar
chische meerderen genomen maatregel 
algemeen en sinds lang toepasselijlr is. 

16" en 17" Maatregelen houdende verbod 
voor leden van de Rechterlijke Macht 
om zich door de drukpers, op radio of 
televisie te laten interviewen zonder 
voora"gaa.nde toestemming van hun 
kozpschefs of hierarchische meerde
ren, zijn niet in strijd met art. 14 Gw., 
waarin weliswaar de vrijheid van me
ningsuiting voor de Belgen wordt ge-
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waarborgd, maar waarin niet wordt 
verboden zodanige maatregel te ne
men t.a. v. bekleders van een openbaar 
ambt. 

18° en 19° In de zin van de artt. 8,. 9, 10 
en 11 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, van de artt. 1 van Protocol 
nr. 1 bij dat verdrag en 2 van Protocol 
nr. 4 bij datzelfde verdrag, wordt on
der het woord « wet » verstaan ellce al 
dan niet geschreven internrechterlijlce 
norm, voor zover deze toegankelijk is 
voor de betrokkenen en duidelijk is ge
steld. 

20° en 21° Maatregelen houdende verbod 
voor leden van de Rechterlijke Macht 
om zich door de drukpers, op radio of 
televisie te laten interviewen zonder 
voorafgaande toestemming van hun 
korpschefs of meerderen, zijn niet 
strijdig met art. 10 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 

22° Art. 20 Gw., dat de vrijheid van ver
eniging waarborgt, wordt niet geschon
den door de beslissing dat de uitoefe
ning van die vrijheid door een bekle
der van een openbaar ambt moet 
geschieden met inachtneming van de 
maatregelen voortvloeiende uit het 
tuchtrecht eigen aan de lasten en 
plichten van dat ambt. 

(P ... T. EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
BEROEP TE ... , PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 

HOF VAN BEROEP TE ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7639) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 3 maart 1986 
door de eerste voorzitter van het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de eerste voorzitter 
van het Hof van Beroep te Brussel : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie 
ambtshalve opgeworpen tegen de voor
ziening en betekend overeenkomstig ar
tikell097 van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat, indien een ma
gistraat zich in cassatie voorziet te-

gen een beslissing van de eerste 
voorzitter van een hof van beroep 
waarbij hem een tuchtstraf wordt 
opgelegd, hij zijn voorziening dient 
te richten tegen de procureur-gene
raal bij dat hof van beroep; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Brussel : 

Over het derde middel: miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging en schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet 
en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend te Ro
me op 4 november 1950, en goedgekeurd 
bij een wetgevende handeling van 13 
mei 1955, 

doordat de eerste voorzitter van het 
Hof van Beroep te Brussel, om aan eiser 
de enkele censuur als tuchtstraf op te 
leggen, oordeelt dat hij niet behoeft vast 
te stellen en voor recht te zeggen, zoals 
in eisers conclusie wordt gevraagd, dat 
hij over de zaak betreffende de verweten 
feiten niet mag beslissen, na te hebben 
vastgesteld, enerzijds, dat eiser bij ge
rechtsbrief van 28 november 1985 is op
geroepen om voor hem op 16 december 
1985 te verschijnen en, anderzijds, « dat 
uit de gegevens van het dossier blijkt 
dat de h. Anne de Molina, kamervoorzit
ter bij het Hof van Beroep te Brussel, bij 
beschikking van 15 oktober 1985 met het 
onderzoek is belast; dat die magistraat 
op 23 oktober 1985 (eiser) heeft onder
vraagd en dat hij zijn verklaringen heeft 
gehoord zoals deze zijn aangetekend in 
het proces-verbaal, dat hij heeft opge
maakt; dat de (eerste voorzitter van het 
hof van beroep) zich tevoren ertoe be
perkt heeft: 1° zich door de R.T.B.F. de 
tekst van de uitzending van 23 septem
ber 1985 te doen voorleggen; 2° de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel te verzoeken om hem 
mede te delen of (eiser) gevraagd had 
aan die uitzending te mogen deelnemen; 
3o aan dezelfde korpschef te vragen of de 
circulaire van 15 juni 1984 van de minis
ter van Justitie aan alle magistraten van 
zijn rechtbank en onder meer aan (eiser) 
was medegedeeld », op grond dat « zoda
nige gegevens verzamelen geen daad 
van onderzoek is; dat, als dergelijke lou-
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ter objectieve inlichtingen niet zouden 
zijn ingewonnen, de (eerste voorzitter 
van het hof van beroep) de zaak lichtzin
nig en willekeurig bij voormelde peschik
king zou hebben doen onderzoeken, dat 
hij vooraf omzichtig inlichtingen diende 
in te winnen voordat hij de uiteraard 
ernstige beslissing nam een magistraat 
aan te wijzen voor een onderzoek ten 
laste van een rechter, welke beslissing 
tot zijn eigen bevoegdheid behoort; dat 
aldus aileen de daartoe aangewezen ka
mervoorzitter Anne de Molina de gege
vens zou verzamelen op gropd waarvan 
de korpschef over de tuchtvordering uit
spraak zou doen; dat de (eerste voorzit
ter van het hof van beroep) niet onpartij
dig is geweest om uitspraak te doen over 
de tuchtvordering trouwens niet kan 
worden afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat hij het dossier van het door de 
voorzitter Anne de Molina ingestelde on
derzoek aan de (procureur-generaal bij 
het hof van beroep) medegedeeld heeft 
om hem in staat te stellen zijn conclusie 
te nemen overeenkomstig artikel 420 van 
het Gerechtelijk Wetboek; dat in die om
standigheden niet blijkt dat (eiser) te
recht mocht vrezen dat de (eerste voor
zitter van het hof van beroep) niet de 
waarborgen inzake onpartijdigheid kon 
bieden waarop hij recht heeft, of dat 
voormelde omstandigheden bij hem 
rechtmatige twijfel kon wekken nopens 
de onpartijdigheid waarmee die korps
chef over de zaak uitspraak zou doen », 

terwijl uit de vaststellingen van de be
schikking en uit de stukken van het dos
sier waarnaar eiser in zijn conclusie uit
drukkelijk verwees, blijkt dat, met uit
zondering van het verhoor van eiser 
door de voorzitter Anne de Molina, alle 
gegevens om de zaak in staat van wijzen 
te brengen door de eerste voorzitter, op 
zijn initiatief, en sommige zelfs op 23 
september 1985, de dag van de litigieuze 
uitzending, zijn verzameld; die eerste 
voorzitter, na die gegevens te hebben 
verzameld, heeft beslist « de zaak te 
doen onderzoeken »; hij op 29 oktober 
1985 het « onderzoek ten laste van ei
ser » en niet enkel het dossier van het 
door de voorzitter Anne de Molina inge
stelde onderzoek, te weten het enkele 
proces-verbaal van eisers verhoor, aan 
de procureur-generaal bij het hof van be
roep heeft medegedeeld om hem in staat 
te stellen zijn conclusie te nemen; die 
procureur-generaal heeft geoordeeld dat 
eisers tekortkoming aan zijn verplichting 
tot gereserveerdheid en discretie waar-

toe de magistraten zijn gehouden, te
recht met de enkele censuur kon gestraft 
worden, zodat de eerste voorzitter van 
het hof van beroep heeft beslist eiser 
voor hem te doen verschijnen; 

daaruit volgt dat, eerste onderdeel, 
1 • de eerste voorzitter van het hof van 
beroep niet zonder miskenning van de 
bewijskracht van zijn brieven van 23 
september 1985 aan de R.T.B.F. en aan 
de voorzitter van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel en van zijn brief 
van 10 oktober 1985 aan laatstbedoelde, 
waarvan sprake in eisers conclusie, kon 
oordelen dat enkel de kamervoorzitter 
Anne de Molina de gegevens mocht ver
zamelen die de korpschef in staat stellen 
over de tuchtvordering uitspraak te doen 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetpoek); 
2" hij niet zonder de bewijskracht van 
zijn brief van 29 oktober 1985 te misken
nen, kon oordelen dat hij aan de procu
reur-generaal bij het hof van beroep en
kel het dossier van het door de voorzit
ter Anne de Molina ingestelde onderzoek 
had medegedeeld (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de eerste voorzitter 
van het hof van beroep, die de bestreden 
beslissing moest uitspreken, voordat hij 
had besloten eiser voor hem te doen ver
schijnen, aan het onderzoek van de zaak 
heeft deelgenomen; de omstandigheid 
dat een andere magistraat een daad van 
onderzoek heeft verricht of dat de door 
de eerste voorzitter van het hof van be
roep verzamelde gegevens « !outer ob
jectief » waren, eisers rechtmatige twij
fel niet kunnen doen wegnemen nopens 
de onpartijdigheid waarmee de eerste 
voorzitter van het hof van beroep over 
de zaak uitspraak zou doen; de beschik
king bijgevolg nietig is, daar zij is gege
ven door een magistraat die niet de 
waarborgen inzake onpartijdigheid hood 
waarop eiser recht had, met toepassing 
zowel van het rechtsbeginsel als van ar
tikel 6.1 van het in het middel bedoelde 
verdrag; de bestreden beschikking der
halve dat beginsel en die bepaling 
schendt; de beschikking, door artikel 6.1 
buiten toepassing te laten op grond ai
leen dat dit betrekking heeft op het be
rechten van betwistingen over burger
lijke rechten en verplichtingen en van 
elke strafvervolging « wat ten deze niet 
het geval is », zonder de redenen van die 
beslissing op te geven, dus niet regelma-
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tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

I. In zoverre het middel, in dit on
derdeel, miskenning aanvoert van 
de bewijskracht van de brieven die 
de eerste voorzitter van het hof van 
beroep op 23 september 1985 aan de 
R.T.B.F. en aan de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel en op 10 oktober 1985 aan 
laatstgenoemde heeft gezonden : 

Overwegende dat het middel de 
passage of de passages van ~oormel
de brieven waarvan de beWIJSkracht 
zou zijn miskend, niet aanwijst; 

Dat het middel, in dit onderdeel, 
in zoverre wegens vaagheid niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre het middel, in dat 
onderdeel, miskenning aanvoert van 
de bewijskracht van de brief, die de 
eerste voorzitter van het hof van be
roep aan de procureur-generaal bij 
dat hof op 29 oktober 1985 heeft ge
zonden: 

Overwegende dat de eerste voor
zitter van het hof van beroep in die 
brief en volgens de bewoordingen 
ervan «van het ten laste (van eiser) 
ingestelde onderzoek (aan de procu
reur-generaal bij dat hof) medede
ling heeft gedaan om (hem) in staat 
te stellen te oordelen (of hij) schrif
telijk conclusie zou nemen overeen
komstig artikel 420 van het Gerech
telijk Wetboek »; 

Dat de beschikking, door te zeg
gen dat de eerste voorzitter van het 
hof van beroep « het dossier van het 
door de voorzitter Anne de Molina 
ingestelde onderzoek aan de (procu
reur-generaal bij dat hof) heeft me
degedeeld » om hem in staat te stel
len zijn conclusie te nemen overeen
komstig artikel 420 van het Gerech
telijk W etboek, aan die brief geen 
interpretatie geeft die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan; 

Dat het middel, in dit onderdeel, 
in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

I. In zoverre het middel in dat on
derdeel schending van artikel 97 
van de Grondwet aanvoert : 

Overwegende dat de beschikking, 
door artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den buiten toepassing te laten op 
grond dat dit artikel « betrekking 
heeft op het berechten van geschil
len over burgerlijke rechten en ver
plichtingen en van elke strafvervol
ging - wat ten deze niet het geval 
is », haar beslissing dienaangaande 
regelmatig met redenen omkleedt, 
aangezien eisers conclusie in die fa
se van de rechtspleging, met betrek
king tot dat artikel, enkel gewag 
heeft gemaakt van de schending er
van en had betoogd dat daarin het 
algemeen beginsel inzake het recht 
op een onafhankelijke en onpartij
dige rechter bij alle rechtscolleges 
en onder meer in tuchtrechtscolle·· 
ges werd bekrachtigd; 

Dat het middel, in dat onderdeel, 
in zoverre feitelijke grondslag mist; 

II. In zoverre het middel in dat 
onderdeel schending aanvoert van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den: 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag enkel toepasselijk is op 
het onderzoek, hetzij van « geschil
len over burgerlijke rechten en ver
plichtingen », hetzij van « de ge
grondheid van elke strafvervol
ging »; 

Overwegende dat de tuchtprocedu
res tot voorwerp hebben te onder
zoeken en te beslissen of de betrok
kene de regels inzake de plichten
leer heeft overtreden of afbreuk 
heeft gedaan aan de eer of de waar
digheid van het ambt of van het be
roep en, zo ja, aan de betrokkene 
een tuchtstraf op te leggen; 
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Dat dit artikel daarop enkel toe
passelijk is wanneer de procedures 
uitzonderlijk betrekking hebben op 
een betwisting over burgerlijke 
rechten en verplichtingen of op de 
gegrondheid van een strafvervol
ging, in de zin van die bepaling; 

Overwegende dat, nu de tuchtpro
cedures ten laste van leden van de 
Rechterlijke Orde betrekking heb
ben op rechten en verplichtingen uit 
niet contractuele rechtsbetrekkingen 
die door het publiek recht tussen de 
Staat en haar organen zijn vastge
legd, niet kunnen worden aange
merkt als procedures betreffende 
een betwisting over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, in de zin 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Overwegende dat, om uit te rna
ken of in een tuchtprocedure moet 
worden beslist over de gt•grondheid 
van P.Pn Rtrafvervolging, in de zin 
van diezelfde bepaling, dient te wor
den rekening gehouden met de kwa
lificatie, in het interne recht, van de 
aan de betrokkene verweten hande
ling, met de aard van die handeling, 
alsmede met de ernst van de straf 
die aan de betrokkene kan worden 
opgelegd; dat ten deze aan eiser en
kel wordt verweten dat hij, met 
schending van artikel 404 van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de 
tuchtmaatregelen voor de leden van 
de Rechterlijke Orde, zijn ambts
plichten heeft verzuimd doordat hij 
aan zijn korpschef geen toestem
ming heeft gevraagd om deel te ne
men aan een radio-uitzending en 
dat hij daaraan heeft deelgenomen 
in de bij de beschikking vermelde 
omstandigheden; dat dit verzuim 
geenszins een strafbaar feit ople
vert; dat de eerste voorzitter van het 
hof van beroep voor wie eiser was 
opgeroepen te verschijnen, krach
tens de artikelen 405, 409 tot 412 
van het Gerechtelijk Wetboek, geen 
andere tuchtstraf kon opleggen dan 
een waarschuwing, enkele censuur 
of censuur met berisping; dat daar-

uit volgt dat de tuchtprocedure ten 
laste van eiser niet kan worden be
schouwd als een procedure die tot 
doel heeft te doen beslissen over de 
gegrondheid van een strafvervol
ging; 

Dat het middel, in dit onderdeel, 
in zoverre niet kan worden aangeno
men; 

III. In zoverre het middel, in dit 
onderdeel, miskenning aanvoert van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter : 

Overwegende dat de regel volgens 
welke de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn, een algemeen 
rechtsbeginsel is dat toepasselijk is 
op aile rechtscolleges en onder meer 
op de rechtscolleges die uitspraak 
moeten doen over tuchtvorderingen; 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsheginsel volgens hetwelk de 
rechtP:r onpartijdig moet zijn, onder 
meer wordt miskend als de beslis
sing wordt gewezen of mede wordt 
gewezen door een rechter van wie 
men rechtmatig kan vrezen dat hij 
niet de waarborgen inzake onpartij
digheid biedt waarop de justitiabele 
recht heeft; dat zulks het geval is 
wanneer een of meer rechters die 
hebben deelgenomen aan de beslis
sing, waarbij aan iemand een tucht
straf wordt opgelegd, v66r de beslis
sing om de betrokkene te doen 
verschijnen voor het rechtscollege 
dat over de tuchtvordering uitspraak 
moet doen, de zaak merle hebben 
onderzocht; 

Dat nochtans uit de enkele om
standigheden dat de eerste voorzit
ter van het hof van beroep, voordat 
hij een magistraat van dit hof belast 
met het onderzoek van de zaak op 
tuchtrechtelijk gebied, gegevens 
heeft verzameld om hoofdzakelijk 
uit te maken of zodanig onderzoek 
wel nodig was en, zo ja, waarover 
het zou gaan, en dat hij, na bei:Hndi
ging van het onderzoek, het dossier 
aan de procureur-generaal bij het 
hof van beroep heeft medegedeeld 
om hem in staat te stellen te oorde-
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len of hij schriftelijk conclusie zou 
nemen overeenkomstig artikel 420 
van het Gerechtelijk Wetboek, niet 
kan worden afgeleid dat terecht kan 
of kon worden gevreesd dat die eer
ste voorzitter niet de vereiste onpar
tijdigheid zou aan de dag leggen om 
over de tuchtvordering uitspraak te 
doen; 

Dat het middel, in dit onderdeel, 
in zoverre niet kan worden aangeno
men; 

Over· het tweede middel: miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging en schending 
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, en goedgekeurd bij de wetgevende 
handeling van 13 mei 1955, 423 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de beschikking om aan eiser 
de enkele censuur als tuchtstraf op te 
leggen, oordeelt dat hij de ambtsplichten 
heeft verzuimd, doordat hij aan zijn 
korpschef geen toestemming heeft ge
vraagd en dat hij aan de radio-uitzen
ding van 23 september 1985, om acht 
uur, heeft deelgenomen » onder de vo
renvermelde omstandigheden; dat de be
schikking onder meer wijst op de woor
den van de omroeper bij het begin van 
de uitzending, alsmede op zekere verkla
ringen van eiser, alvorens te oordelen 
« dat kritiek oefenen op een wet die in 
de loop van de legislatuur die de burgers 
moeten beoordelen, wordt bekendge
maakt niet kan worden beschouwd als 
zijnde 'voor de magistraat geen misbruik 
van de vrije meningsuiting; dat, zowel de 
deelneming aan die uitzending als de 
erin uitgedrukte meningen om die beoor
delingen mogelijk te maken, tekortko
mingen zijn aan de verplichting tot gere
serveerdheid en discretie die elke magis
traat moet in acht nemen; hetzelfde geldt 
voor de kritiek of de opmerkingen van 
(eiser) in verband met de daden en on
derzoeken die hij spectaculair noemde 
en die volgens hem niet nodig en ondoel
treffend waren, die voor de wettelijk be
voegde overheid en personen werden be
volen en uitgevoerd in de loop van de 
jaren waarover de uitzending ging », 

terwijl eiser, in zijn regelmatig neerge
legde conclusie onder de titel « aan de 
conclusienemer verweten feiten », aan
voerde : « bij gebrek aan uiteenzetting 

van de feiten, overeenkomstig artikel 423 
van het Gerechtelijk Wetboek, in de ge
rechtsbrief tot oproeping van (eiser) voor 
het tuchtrechtscollege, kunnen de ver
volgde feiten, op straffe van schending 
van het recht van verdediging, enkel 
worden gevonden in de conclusie van de 
procureur-generaal waarnaar 'Yordt ve_r
wezen in voormelde gerechtsbnef waarm 
(eiser) wordt verzocht te antwoorden in 
verband met het voorstel van een straf 
vanwege de procureur-generaal, " om de 
redenen die hij erin opgeeft "; die conclu
sie aan (eiser) verwijt: 1° dat hij "door 
op de radio, in het kader van een uitz~n
ding van de R.T.B.F., bepaalde verklarm
gen af te leggen zonder vooraf aal?- zijn 
hierarchische chef( ... ) de toestemmmg te 
hebben gevraagd om eraan deel te ne
men ", "dat hij is tekortgekomen aan 
een verplichting die al heel lang bestaat 
en waarop onlangs nog de aandacht van 
de magistraten is gevestigd, in een circu
laire van 9 juli 1984, waarvan hij kennis 
had genomen "; 2° dat hij, gelet op de da
tum van die uitzending (23 september 
1985) en het onderwerp ervan (balans 
van de voorbije legislatuur en van de ju
ridische en gerechtelijke werkzaamhe
den) geen rekening heeft gehouden met 
het feit dat hem erop werd gewezen " dat 
het spijtig was dat een magistraat aan 
een uitzending had deelgenomen ", ( ... ) 
" daar elke al dan niet gunstige mening 
die tijdens die uitzending werd uitge
sproken, noodzakelijk in het teken van 
de verkiezingen stand, wat hij wel dien
de te weten " en dat hij " door niettemin 
te aanvaarden daaraan deel te nemen, 
ernstig tekort is gekomen aan de op de 
magistraten rustende verplichting tot ge
reserveerdheid en discretie " >>; de bestre
den beschikking, door aan eiser feiten 
ten laste te leggen die niet tuchtrechte
lijk werden vervolgd, ten deze de inhoud 
van eisers uitlatingen tijdens de litigieu
ze uitzending, buiten de grenzen treedt 
van de aan de eerste voorzitter van het 
hof van beroep voorgelegde zaak, als be
paald in de uiteenzetting van de feiten in 
de gerechtsbrief tot oproeping van eiser, 
overeenkomstig artikel 423 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en derhalve die be
paling schendt; zij bovendien eisers 
recht op een eerliJk proces, als bedoeld 
in artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, alsmede 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging miskent (scherr
ding van die bepaling en van dat alge
meen beginsel); de beschikking, nu zij 
niet antwoordt op eisers conclusie waar-
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in uitdrukkelijk werd gezegd dat de hem 
ten laste gelegde feiten waarvan in de 
oproeping zelf geen uiteenzetting voor
komt, op straffe van schending van het 
recht van verdediging, enkel konden 
worden gevonden in de conclusie van de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep, en niettemin andere feiten in aan
merking neemt, althans niet regelmatig 
met redenen is omkleed; zij derhalve ar
tikel 97 van de Grondwet schendt : 

I. In zoverre het middel schending 
aanvoert van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden: 

Overwegende dat die bepaling, om 
de in het antwoord op het eerste 
middel opgegeven redenen, ten de
ze, niet toepasselijk is; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

II. In zoverre het middel scherr
ding van artikel 423 van het Gerech
telijk Wetboek en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging aanvoert : 

Overwegende dat de bestreden be
schikking erop wijst dat eiser aan 
de uitzending van de R.T.B.F. heeft 
deelgenomen zonder vooraf de toe
stemming van zijn korpschef te heb
ben gevraagd en eisers uitlating te 
dier gelegenheid weergeeft; 

Overwegende dat de beschikking 
vervolgens zegt « dat een lid van de 
Rechterlijke Orde, vooral bij verkie
zingen, niet mag deelnemen aan een 
radio-uitzending betreffende " de ba
lans van de rechterlijke en juridi
sche werkzaamheden van de laatste 
legislatuur ", waardoor uiteraard de 
kiezers worden ingelicht en be!n
vloed; dat kritiek op een tijdens de 
legislatuur bekendgemaakte wet die 
de burgers moet beoordelen, niet 
kan worden beschouwd als zijnde 
voor de magistraat geen misbruik 
van de vrije meningsuiting » en be
sluit « dat (eiser), door aan zijn 
korpschef geen toestemming te heb
ben gevraagd en door op 23 septem
ber 1985, om acht uur, in voormelde 
omstandigheden aan de radio-uit-

zending te hebben deelgenomen, is 
tekort gekomen aan zijn ambts
plicht, wat de enkele censuur als 
tuchtstraf verantwoordt »; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat de inhoud van eisers verklarin
gen is weergegeven in de beschik
king op de conclusie van de procu
reur-generaal in de aan eiser bete
kende gerechtsbrief en dat de straf 
enkel is gegrond op de feiten waar
van de uiteenzetting voorkomt in de 
in het middel overgenomen conclu
sie, te weten deelneming zonder toe
stemming aan een radio-uitzending 
in de vermelde omstandigheden, ten 
deze de datum van de uitzending, 
het onderwerp en de aard ervan; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

III. In zoverre het middel schen
ding aanvoert van artikel 97 van de 
Grondwet: 

C:verwegende dat de bestreden be
schikking door enkel, zoals zoeven 
is gezegd, te steunen op de feiten 
waarvan melding wordt gemaakt in 
de conclusie van de procureur-gene
raal bij het hof van beroep die in de 
aan eiser betekende gerechtsbrief is 
overgenomen, op de conclusie ant
woordt doordat zij rechtdoet op de 
conclusie van eiser volgens welke de 
hem verweten feiten enkel in de 
conclusie van de procureur-generaal 
kon worden gevonden; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 14, 20, 97 van de Grand
wet, 404 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 10.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend te Ro
me op 4 november 1950, en goedgekeurd 
bij de wetgevende handeling van 13 mei 
1955, 

doordat, ter toepassing van de enkele 
censuur als tuchtstraf, de beschikking, 
nadat zij heeft vastgesteld dat eiser de 
toestemming of het akkoord van de voor
zitter van de rechtbank niet had ge
vraagd v66r zijn deelneming aan de uit
zending, overweegt : « dat, om te vermij-
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den dat de leden van de Rechterlijke 
Orde deelnemen aan bepaalde werk
zaamheden, onder meer aan interviews 
door de drukpers, de radio en televisie, 
de korpschefs of hierarchische meerde
ren alle leden verplichten hun toestem
ming daartoe te vragen; die maatregel al
gemeen en sinds lang van toepassing is, 
zoals (eiser) trouwens erkent met een 
beroep op het verzet van het syndicaat 
van de magistraten tegen die maatregel; 
hij in die zin een traditionele maatregel 
is zoals (de procureur-generaal bij het 
hof van ebroep) hem in zijn conclusie be
stempelt; dat de verplichting die eruit 
voortvloeit, te verantwoorden is doordat 
noodzakelijk moet worden vermeden dat 
magistraten nadeel toebrengen aan hun 
ambt, de grondwettelijke en wettelijke 
werking van de rechtsbedeling en de ver
plichtingen tot gereserveerdheid en dis
cretie van hun ambt miskennen; dat 
niet-nakoming van die verplichting neer
komt op een tekortkoming aan de be
roepsplichtenleer », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
derde conclusie onder meer deed gelden : 
1° dat « het verzoek om een voorafgaande 
toestemming v66r iedere deelneming van 
een magistraat aan een radio- of televi
sie-uitzending, volgens (de procureur-ge
neraal bij het hof van beroep) in zijn 
conclusie, niet voortvloeit uit een " sinds 
lang bestaande verplichting ", vermits al 
sinds meer dan tien jaar, dat wil zeggen 
lang voordat (eiser) een rechterlijk ambt 
uitoefende, magistraten, zowel de zitten
de als de staande, aanvaard hebben aan 
zodanige uitzendingen deel te nemen en 
daaraan deel hebben genomen, zonder 
dat zij vooraf daartoe de toestemming 
hebben gevraagd aan hun " hierar
chische meerdere" of juister, daar het 
om een zittend magistraat gaat, aan hun 
korpschef »; 2° dat hij van de aan de pro
cureur-generaal gerichte ministeriele cir
culaire van 15 juni 1984 die door de pro
cureur-generaal bij het hof van beroep in 
zijn conclusie werd aangevoerd, op de 
hoogte was, onder meer wegens de dis
cussie die bij de magistraten in de syndi
cale vereniging van de magistraten daar
door is ontstaan; dat de bestreden be
schikking niet kon oordelen: 1° dat eiser 
erkende dat de voorafgaande toestem
ming van de korpschef een algemeen en 
sinds lang toegepaste maatregel was; 
2° of dat hij, om aan die maatregel te 
ontsnappen, gewag maakte van het ver
zet van het syndicaat van de magistraten 
tegen die maatregel, terwijl dat verzet, 
zoals eiser in zijn conclusie precies ver
meldde, gericht was tegen een ministe-

rieHe circulaire die de beschikking te
recht buiten toepassing laat, zonder de 
zin en de draagwijdte van de derde con
clusie van eiser en, derhalve, zonder de 
bewijskracht van die conclusie te mis
kennen (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); de beschikking bijgevolg 
geenszins antwoordt op het middel afge
leid uit het feit dat « de verplichting om 
een toestemming te vragen "• in plaats 
van te zijn vastgesteld naar een aloude 
traditie, ongedaan werd gemaakt door 
een praktijk van ruim tien jaar geleden; 
de beschikking derhalve niet regelmatig 
met redenen was omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn derde 
conclusie deed gelden dat, indien men 
aan de zittende magistraat de algemene 
verplichting zou opleggen om de toe
stemming te vragen om aan een uitzen
ding deel te nemen, zulks erop zou neer
komen dat de grondwettelijke vrijheid 
van meningsuiting wordt onderworpen 
aan een beperkende en preventieve 
maatregel, terwijl zodanige maatregel in 
strijd is met het voorschrift van artikel 
14 van de Grondwet, waarin, buiten een 
exceptie die ten deze niet van toepassing 
is, het beginsel van de bestraffing a pos
teriori is vastgesteld, en van artikel 10 
van het in het middel bedoelde Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens, waarin de vrijheid van menings
uiting wordt gewaarborgd en volgens 
hetwelk de uitoefening ervan niet aan 
bepaalde formaliteiten, voorwaarden, be
perkingen en sankties kan worden on
derworpen dan voor zover de wet daarin 
voorziet; de beschikking, die zich beperkt 
tot aanvoering van artikel 404 van het 
Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk 
op degenen die hun ambtsplichten ver
zuimen of door hun gedrag afbreuk doen 
aan de waardigheid van hun ambt, tucht
straffen kunnen worden toegepast, en 
van niet anders verduidelijkte « grond
wettelijke regels » inzake het statuut van 
de leden van de Rechterlijke Macht, en 
daaruit afleidt dat die bepalingen « de 
wet » zijn waarvan sprake is in artikel 
10.2 van het in het middel bedoelde Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens, artikel 404 van het Gerech
telijk Wetboek schendt, waarin, in plaats 
van preventieve maatregelen vast te stel
len, enkel straffen worden bepaald voor 
de magistraten die strafbare handelin
gen hebben verricht; de beschikking bo
vendien, aangezien zij de « grondwette
lijke regels » waarnaar zij verwijst, niet 
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nader bepaalt, geen toezicht van het Hof 
mogelijk maakt; zij derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); de 
beschikking, dientengevolge, de in het mid
del bedoelde artikelen 14 van de Grand
wet en 10 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
schendt, waarin, buiten de bij de wet be
paalde en ten deze niet toepasselijke ge
vallen, elke preventieve maatregel wordt 
uitgesloten, ongeacht de hoedanigheid 
van degene die gebruik maakt van de 
vrije meningsuiting, die zij waarborgen; 
althans krachtens die artikelen geen 
restrictieve regels kunnen worden toege
past, zoals eiser bij conclusie deed gel
den, tenzij krachtens een wet waarvan 
de inhoud voldoende toegankelijk en te 
voorzien is; de beschikking, door op dat 
middel niet te antwoorden, niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); de be
schikking, die heeft vastgesteld dat eiser 
had aanvaard om aan de litigieuze uit
zending als woordvoerder van de syndi
cale vereniging van de magistraten deel 
te nemen, artikel 20 van de Grondwet 
waarin de vrijheid van vereniging is 
vastgesteld, bovendien schendt; zoals ei
ser in zijn derde conclusie deed gelden, 
als in dat geval een voorafgaande toe
stemming wordt vereist, zulks erop zou 
neerkomen de vereniging namens welke 
hij optrad, te onderwerpen aan een toe
lating, wat de Grondwet volledig uitsluit; 
de beschikking, door ter verwerping van 
dat middel te zeggen dat artikel 20 van 
de Grondwet de bekleder van een open
baar ambt enkel beschermt als particu
lier, aldus aan die grondwetsbepaling 
een onwettig uitlegging geeft (schending 
van artikel 20 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

I. In zoverre het middel in dat on
derdeel schending van artikel 97 
van de Grondwet aanvoert : 

Overwegende dat in verband met 
het verweer dat « het verzoek om 
een voorafgaande toestemming voor 
een deelneming van een magistraat 
aan een radio- of televisie-uitzen
ding niet voortvloeit ( .. :) uit een 
sinds lang bestaande traditie, ver
mits al sinds meer dan tien jaar ( ... ) 
magistraten aanvaard hebben aan 
zodanige uitzendingen · deel te ne
men en daaraan deel hebben gena-

men zonder dat zij vooraf daartoe 
de toestemming hebben gevraagd 
( ... ) aan hun korpschef »,de beschik
king zegt dat « die maatregel alge
meen en sinds lang toepasselijk 
was, zoals (eiser) trouwens erkent 
met een beroep op het verzet van 
het syndicaat van de magistraten te
gen die maatregel; dat zij in die zin 
traditioneel is zoals de (procureur
generaal bij het hof van beroep) in 
zijn conclusie zegt »; 

Dat zij zodoende antwoordt op het 
voormeld verweer en haar beslissing 
dienaangaande dus regelmatig met 
redenen omkleedt; 

Dat het middel, in dit onderdeel, 
in zoverre feitelijke grondslag mist; 

II. In zoverre het middel in dit on
derdeel miskenning aanvoert van de 
bewijskracht van eisers conclusie : 

Overwegende dat de beschikking, 
na erop gewezen te hebben dat « om 
te vermijden dat !eden van de Rech
terlijke Macht aan bepaalde werk
zaamheden deelnemen, onder meer 
aan interviews door de drukpers, op 
de radio en televisie, de korpschefs 
of hierarchische meerderen die !e
den verplichten hun toestemming 
daartoe te vragen, in feite en derhal
ve op onaantastbare wijze vaststelt 
dat die maatregel algemeen en 
sinds lang van toepassing is; 

Overwegende dat de consideran
sen van de bestreden beslissing be
treffende het feit dat eiser erkend 
heeft dat het om een algemene en 
sinds lang toegepaste maatregel 
ging, met een beroep op het verzet 
van het syndicaat van de magistra
ten, ten overvloede zijn gegeven; 

Dat de grief, volgens welke die 
consideransen de bewijskracht van 
de in dit onderdeel weergegeven 
conclusie van eiser zou miskennen, 
dus van belang is ontbloot; 

Dat het middel, in dit onderdeel, 
in zoverre niet ontvankelijk is; 
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W at het tweede onderdeel be
treft: 

I. In zoverre het middel in dit on
derdeel schending aanvoert van arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat in verband met 
net verweer dat eiser afleidt uit de 
schending van artikel 14 van de 
Grondwet en 10 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, zegt : « overwegende dat, hoe
wei ingevolge artikel 14 van de 
Grondwet enkel misdrijven ter gele
genheid van de gebruikmaking van 
de vrije meningsuiting worden be
straft en hoewel, volgens artikel 20 
van de Grondwet, het recht van ver
eniging aan geen preventieve maat
regel kan worden onderworpen, een 
bekleder van een openbaar ambt, en 
met name een lid van de Rechter
lijke Macht, als particulier en niet 
als bekleder van een openbaar ambt 
( ... ) beschermt; dat hij zich bij de 
aanneming van zijn benoeming on
derwerpt aan de lasten en plichten 
van zijn ambt, waaronder de ver
plichting om binnen de aanvaardba
re grenzen te blijven die in het be
lang van de dienst en de waardig
heid van het ambt zijn opgelegd; 
overwegende dat de aan de magis
traten opgelegde verplichting om 
aan hun korpschef of hierarchische 
meerdere een voorafgaande toe
stemming te vragen, geenszins neer
komt op een algemeen en onvoor
waardelijk verbod van enig inter
view door de pers, radio of televisie, 
maar enkel een maatregel waardoor 
die overheid, eventueel na een ge
sprek met de betrokken magistraat, 
kan oordelen of het interview dat 
van hem wordt afgenomen, al dan 
niet binne:h. die perken valt en dus 
of, gelet op het onderwerp ervan en 
de bijzondere omstandigheden van 
elk geval, al dan niet kan worden 
toegestaan; dat zodanige preventieve 
maatregel vereist is, om in het be
lang van het rechterlijke ambt, te 
vermijden dat de persoonlijke beoor
deling van de betrokken magistraat 

alleen, zelfs als lid van een vereni
ging, schade zou berokkenen waar
door het algemeen belang definitief 
wordt benadeeld; dat de enkele uit
gesproken tuchtstraf, met name na 
een interview, die schade niet kan 
doen verdwijnen; dat de omstandig
heden van de zaak aantonen dat de 
enkele beoordeling van de betrok
ken magistraat niet kan volstaan, 
vermits (eiser) meent dat de deelne
ming aan het interview wettig is op 
voorwaarde alleen " dat het niet 
gaat om lopende zaken of zaken die 
op hem persoonlijk betrekking heb
ben "; ( ... ) overwegende dat door een 
magistraat, die zijn ambtsplichten 
heeft verzuimd en die afbreuk heeft 
gedaan aan de waardigheid van zijn 
ambt door in de voormelde omstan
digheden deel te nemen aan een ra
dio-uitzending, tuchtrechtelijk te 
straffen, er sprake kan zijn noch 
van een algemeen verbod, noch van 
miskenning van de grondwettelijke 
regels, waarin aan de magistraten 
als burger en particulier een recht 
op vrije meningsuiting wordt ver
leend, maar niet als lid van de 
Rechterlijke Macht; dat, zoals reeds 
is gezegd, de magistraat, bij de aan
neming van zijn benoeming, in het 
belang van zijn openbaar ambt en 
wegens de aard ervan, noodzakelijk 
het recht van uitoefening van die 
vrijheid beperkt; overwegende dat 
de omstandigheid dat een magis
traat deel uitmaakt van een vereni
ging, zoals die van het syndicaat 
van de magistraten, die rechtstoe- · 
stand niet kan wijzigen; overwegen
de dat de verplichting tot gereser
veerdheid en discretie, die aan een 
magistraat bij zijn meningsuiting 
wordt opgelegd, natuurlijk zijn 
grondslag niet vindt in de ( ... ) minis
teriele circulaire (van 15 juni 1984}, 
maar wel in de regels uit grondwet
telijke en wettelijke bepalingen van 
het statuut van de magistraten, ver
mits die circulaire die regels, enkel 
voor zoveel nodig, in herinnering 
bracht, en gericht waren (aan) de 
procureurs-generaal bij de hoven 
van beroep, met verzoek de regels 
mede te delen (aan) de eerste voor-
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zitters van de hoven van beroep en 
van de arbeidshoven; overwegende 
dat ten deze de toepassing van een 
tuchtstraf geen schending kan ople
veren van artikel 10 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden dat, enerzijds, bij de 
vaststelling van het recht van een 
ieder op vrijheid van meningsuiting, 
geenszins de leden van een Rechter
lijke Macht heeft willen onttrekken 
aan hun ambtsplichten en, ander
zijds, waarvan het tweede lid uit
drukkelijk erin voorziet dat de uit
oefening van die vrijheid uitdrukke
lijk kan worden onderworpen " aan 
bepaalde formaliteiten, voorwaar
den, beperkingen en sancies welke 
bij de wet zijn bepaald, en die in 
een democratische samenleving no
dig zijn ... "; dat zodanige formalitei
ten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties voor de magistraten niet 
zijn voorgeschreven, en, zoals in (ei
sers) conclusie wordt ge'insinueerd, 
bij een circulaire van de minister, 
maar dat zij voortvloeien uit grond
wettelijke en wettelijke regels inza
ke het statuut van de leden van de 
Rechterlijke Macht, die natuurlijk 
"de wet" zijn waarvan sprake is in 
het tweede lid van artikel 10 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens »; 

Overwegende dat de beschikking 
met die bewoordingen op eisers con
clusie een antwoord geeft waardoor 
het toezicht van het Hof mogelijk is 
en haar beslissing dienaangaande 
regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het middel, in zijn tweede on
derdeel, in zoverre feitelijke grand
slag mist; 

II. In zoverre het middel in dit on
derdeel schending aanvoert van arti
kel 404 van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat de beschikking 
bij het onderzoek van de grief tegen 
eiser, namelijk dat hij aan de radio
uitzending van 23 september 1985 
heeft deelgenomen, de woorden van 
dat artikel 404 van het Gerechtelijk 

Wetboek in herinnering brengt zon
der, zoals het middel betoogt, te 
oordelen dat dit artikel « preven
tieve maatregelen vastlegt »; 

Dat het middel in dit onderdeel, 
in zoverre het op een onjuiste lezing 
van de beschikking berust, feitelijke 
grondslag mist; 

III. In zoverre het middel in dit 
onderdeel schending aanvoert van 
artikel 14 van de Grondwet: 

Overwegende dat maatregelen, 
volgens welke de leden van de 
Rechterlijke Macht zich door de 
drukpers, op de radio of de televisie 
niet mogen Iaten interviewen zonder 
voorafgaande toestemming van hun 
korpschefs of hierarchische meerde
ren, geen schending opleveren van 
die grondwetsbepaling waarin voor 
de Belgen als particulieren de vrij
heid van meningsuiting wordt ge
waarborgd, maar volgens welke, om 
de redenen in verband met artikel 
14 van de Grondwet, waarvan spra
ke is in de beschikking en waarvan 
zoeven melding is gemaakt, het 
geenszins is verboden zodanige 
maatregel te nemen ten aanzien van 
bekleders van een openbaar ambt; 

Dat het middel in dit onderdeel in 
zoverre niet kan worden aangeno
men; 

IV. In zoverre het middel in dat 
onderdeel schending aanvoert van 
artikel 10.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den: 

Overwegende dat de aan eiser op
gelegde tuchtstraf, met name omdat 
hij heeft deelgenomen aan een ra
dio-uitzending zonder de toestem
ming aan zijn korpschef te hebben 
gevraagd, een « inmenging » is in de 
uitoefening van zijn vrijheid van 
meningsuiting, die hem bij het eer
ste lid van artikel 10 van het Ver
drag is gewaarborgd; dat zij dus 
moet worden getoetst op basis van 
het tweede lid; 
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Overwegende dat van die « inmen
ging >> sprake is in de wet, in de zin 
van artikel 10; dat immers, voor de 
toepassing van dat artikel, zoals 
voor die van de artikelen 8, 9, 11 
van het Verdrag, 1 van Protocol 
nr. 1 bij dat verdrag en 2 van Proto
col nr. 4 bij dat verdrag, het woord 
« wet » de betekenis heeft van elke 
internrechtelijke, al dan niet schrif
telijke norm, voor zover deze toe
gankelijk is voor de betrokkene en 
duidelijk is gesteld; 

Dat, zoals de beschikking erop 
wijst, de maatregel houdende het 
verbod voor de leden van de Rech
terlijke Macht zich door de druk
pers, de radio of televisie te laten in
terviewen zonder voorafgaande toe
stemming van hun korpschefs of 
hierarchische meerderen, een maat
regel is die algemeen en sinds lang 
toepasselijk is op basis van g~ond
wettelijke en wettelijke regels mza
ke het statuut ·van de leden van de 
Rechterlijke Macht; dat de norm 
van die maatregel toegankelijk is 
voor de leden van de Rechterlijke 
Macht en duidelijk is gesteld; 

Overwegende dat de beschikking 
overigens, door te zeggen dat « de 
verplichting uit die maatregel wordt 
verantwoord omdat hoofdzakelijk 
moet worden vermeden dat magis
traten nadeel berokkenen aan hun 
ambt, de grondwettelijke en we~te
lijke werking van de rechtsbedelmg 
en dat zij aan hun verplichting tot 
gereserveerdheid en discretie, eigen 
aan hun ambt, tekort komen », im
pliciet maar zeker erop wijst dat de 
betwiste inmenging strookt met de 
andere voorwaarden van het tweede 
lid van artikel 10; 

Dat de beschikking aldus artikel 
10 van het Verdrag niet schendt; 

Dat het middel in dit onderdeel in 
zoverre niet kan worden aangeno
men; 

V. In zoverre het middel, in dit 
onderdeel, schending aanvoert van 
artikel 20 van de Grondwet : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie onder meer aanvoerde dat 

hij had aanvaard aan de radio-uit
zending van 23 september 1985 als 
woordvoerder van de syndicale ver
eniging van de magistraten deel te 
nemen en dat, als hij in die omstan
digheden vooraf een toestemming 
had moeten vragen, zulks erop zou 
neerkomen dat de vereniging na
mens welke hij optrad, onderworpen 
was aan de toelating die artikel 20 
van de Grondwet uitsluit; 

Dat de beschikking als antwoord 
op dat verweer zegt dat « hoewel 
volgens artikel 20 van de Grondwet 
het recht van vereniging aan geen 
preventieve maatregel kan worden 
onderworpen, (die) bepaling (zoals 
artikel 14) een bekleder van een 
openbaar ambt, en met name een 
lid van de Rechterlijke Macht, als 
particulier, en niet als bekleder van 
een openbaar ambt, beschermt »; 
dat zij daaraan toevoegt dat « hij 
zich bij de aanneming van zijn be
noeming onderwerpt aan de lasten 
en plichten van zijn ambt, waaron
der de verplichting om binnen de 
aanvaardbare grenzen te blijven die 
in het belang van de dienst en de 
waardigheid van het ambt zijn opge
legd ( ... ) »; 

Dat de beschikking, na te hebben 
uiteengezet om welke redenen de 
maatregel volgens welke de leden 
van de Rechterlijke Macht voor een 
interview voor de drukpers, op de 
radio of televisie, vooraf de toestem
ming moeten vragen, was verant
woord en te verenigen was met arti
kel 14 van de Grondwet, oordeelt 
dat « de omstandigheid dat een ver
eniging waarvan hij lid is en die na
tuurlijk niet de bevoegdheid of 
macht bezit inzake de beoordeling 
en de vaststelling van de deontolo
gische plichten van de magistraten, 
(eiser) opdracht had gegeven om 
aan dat interview deel te nemen en 
had beslist dat hem geen vooraf
gaande toestemming kan worden 
opgelegd, ter zake niet dienend is »; 

Dat de beschikking, in verband 
met eisers deelneming aan die uit
zending, tot slot erop wijst dat « zo
als zoeven is vermeld, de magistraat 
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bij de aanneming van zijn benoe
ming, noodzakelijk in het belang 
van zijn openbaar ambt en wegens 
de aard hiervan, het recht op de uit
oefening van de vrijheid van me
ningsuiting beperkt; dat de omstan
digheid dat een magistraat deel 
uitmaakt van een vereniging, zoals 
die van het syndicaat van de magis
traten, die rechtstoestand niet kan 
wijzigen »; 

Overwegende dat de beschikking, 
door aldus te oordelen dat de uitoe
fening van de vrijheid van vereni
ging door de bekleders van een 
openbaar ambt moet geschieden 
met inachtneming van de maatrege
len voortvloeiende uit het tuchtrecht 
eigen aan de lasten en de plichten 
van dat ambt, artikel 20 van de 
Grondwet niet schendt; 

Dat het middel in dat onderdeel 
in zoverre niet kan worden aangeno
men; 

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

14 mei 1987 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 539 

1 • KAMER - 14 mei 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR

GERLIJKE ZAKEN - VONNIS ALVORENS 
RECHT TE DOEN - VONNIS WAARIN EEN 
VOORAFGAANDE MAATREGEL WORDT 
BEVOLEN OM DE VORDERING TE ONDER
ZOEKEN - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - BURGERLIJKE ZAKEN - ART. 1077 
GER.W. - ARREST WAARBIJ EEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL WORDT BEVOLEN -
VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1" In burgerlijke zaken is, in de zin van 
art. 19, twee lid, Ger. W., een vonnis 
waarbij de rechter, alvorens recht te 
doen, een voorafgaande maatregel be
veelt om de vordering te onderzoeken, 
het vonnis dat, zonder enig recht aan 
een partij toe te kennen, erop wijst dat 
de eisende partij ten deze moet aanto
nen dat de vezwerende administratieve 
overheid de grenzen van haar beoorde
lingsbevoegdheid is te buiten gegaan, 
welke overheid betwistte dat de aan te 
tonen feiten voor de oplossing van het 
geschil ter zake dienend waren en in 
zijn beschikkend gedeelte, alvorens 
recht te doen, een deskundigenonder
zoek beveelt om de vordering te onder
zoeken (1). 

2" Niet ontvankelijk is de v66r de eind
beslissing ingestelde voorziening tegen 
een arrest waarbij, alvorens recht te 
doen, een maatregel wordt bevolen om 
de vordering te onderzoeken (2). 

(WEGENFONDS T. GALERE, SOCIETE DE 
TRAVAUX GALERE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7730) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, dat ambtshalve door bet openbaar 
ministerie is opgeworpen, aan de advoca
ten van de partijen, overeenkomstig arti
kel 1097 van bet Gerechtelijk Wetboek 
ter kennis is gebracht en hieruit is afge-

(1) en (2) Zie Cass., 11 mei 1956 (Bull. en 
Pas., 1956, I, 963); 31 okt. 1969 (A.C., 1969, 213); 
6 dec. 1974 (ibid., 1975, 408); 4 maart 1976 
(ibid., 1976, 765), met voetnoot F.D.; 18 mei 
1978 (ibid., 1978, 1104); 12 jan. en 1 juni 1979 
(ibid., 1978-79, 540 en 1153). 
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leid dat het arrest enkel een beslissing Nr. 540 
alvorens recht te doen is : 

Overwegende dat het hof van be
roep weliswaar oordeelt << dat de 
(verweerders) moeten aantonen dat 
de administratie de grenzen is te 
buiten gegaan van haar beoorde
lingsbevoegdheid die, hoewel zij dis
cretionair is, echter niet willekeurig 
mag zijn en evenmin de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 14 ok
tober 1964 en het beginsel inzake 
gelijkheid bij de mededinging onder 
de inschrijvers mag schenden »; 

Dat die overweging echter aldus 
is gesteld dat het hof van beroep 
aan de verweerders geen recht toe
kent, maar enkel vaststelt << dat (de 
verweerders) moeten aantonen »; 

Overwegende dat het beschikken
de gedeelte van het arrest speci
fieert dat het hof van beroep 
uitspraak doet << alvorens recht te 
doen »; 

Overwegende dat het hof van be
roep zijn rechsmacht over een ge
schilpunt niet geheel heeft uitgeoe-· 
fend, maar, alvorens recht te doen, 
een voorafgaande maatregel heeft 
bevolen om de vordering te onder
zoeken; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

14 mei 1987 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Kirkpatrick, Draps. 

1• KAMER - 14 mei 1987 

1° LEVENSONDERHOUD - AR'IT. 373, 
TWEEDE LID, EN 389, TWEEDE LID, B.W. - FEI
TELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN - BIJ
DRAGE IN DE KOSTEN VAN HET ONDERHOUD 
EN DE OPVOEDING VAN DE MINDERJARIGE 
KINDEREN - VERPLICHTING VAN DE ECHT
GENOOT DIE NIET DE MATERIELE BEWARING 
VAN HET KIND HEEFT. 

2° LEVENSONDERHOUD - AR'IT. 211, 
373, TWEEDE LID, EN 389, TWEEDE LID, B.W. -
FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN -
BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN HET ONDER
HOUD EN DE OPVOEDING VAN DE MINDERJA
RIGE KINDEREN - AANBOD VAN DE ECHTGE
NOOT DIE DE MATERIELE BEWARING VAN 
HET KIND NIET HEEFT, OM HET KIND BIJ 
ZICH IN HUIS TE NEMEN EN HET ALDAAR 
KOST, ONDERHOUD EN OPVOEDING TE VER
SCHAFFEN - GEVOLG T.A.V. DIE ECHTGE
NOOT. 

1" De feitelijk gescheiden echtgenoot die 
de materiele bewaring van een min
derjarig kind heeft, is ertoe gerechtigd 
van de andere echtgenoot te vorderen 
dat die bijdraagt in de kosten van het 
onderhoud en de opvoeding van dat 
kind. (Artt. 373, tweede lid, en 389, 
tweede lid, B.W.) 

2" De feitelijk gescheiden echtgenoot die 
zich niet tot de jeugdrechtbank heeft 
gewend om de materiele bewaring van 
een minderjarig kind te verkrijgen, 
kan zich niet beroepen op zijn aanbod 
om het kind bij zich in huis te nemen 
en het aldaar kost en onderhoud te 
verschaffen, ten einde te worden vrij
gesteld van de verplichting tot betaling 
aan -zijn echtgenoot die de materiele 
bewaring van het kind heeft, van de 
uitkering tot onderhoud, dit is zijn bij
drage in de kosten van het onderhoud 
en de opvoeding van dat kind. (Artt. 
211, 373, tweede lid, en 389, tweede lid, 
B.W.) 

(M ... T. G ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7755) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 januari 1986 in ho-
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ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 203, 211, 212, 213, 221, 373 en 389 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, recht
doende op de vordering van de verweer
ster tot veroordeling van eiser om haar 
een bijdrage in de kosten van onderhoud 
en opvoeding van hun gemeenschappe
lijke kinderen te betalen, na te hebben 
vastgesteld dat eiser aanbood aan zijn 
kinderen in de echtelijke woning onder
houd te verschaffen, dat aanbod afwijst 
en eiser ertoe veroordeelt de gevorderde 
bijdrage te betalen, zulks op grond dat 
« sinds 1974, aileen de feitelijk geschei
den ouder die de materiEHe bewaring van 
het kind heeft, gerechtigd is het gezag 
over de persoon van een minderjarig 
kind uit te oefenen en diens goederen te 
beheren, behoudens het recht van de an
dere echtgenoot zich te wenden tot de 
jeugdrechtbank, die uitsluitend in het be
lang van het kind uitspraak doet (de ar
tikelen 372 - lees 373 - en 389 van het 
Burgerlijk Wetboek); verweerster, sinds 
de scheiding in 1980, het recht van bewa
ring van de kinderen heeft uitgeoefend, 
zonder dat zulks in strijd was met enige 
rechterlijke beslissing; dat Jean-Marc, 20 
jaar oud, en Fabienne, 15 jaar oud, thans 
nogmaals duidelijk zeggen waarom zij 
weigeren met hun vader samen te !even; 
(verweerster) dus de hoedanigheid heeft 
om een vordering tot bijdrage in hun on
derhoud in te steilen "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 211 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
de rechtbank eveneens beslist of de va
der of de moeder die aanbiedt het kind, 
waaraan levensonderhoud verschuldigd 
1s. bij zich in huis te nemen en het al
daar kost en onderhoud te verschaffen, 
alsdan zal vrijgesteld zijn van de ver
plichting om de uitkering tot onderhoud 
te betalen; die bepaling een algemene 
draagwijdte heeft en toepasselijk is op 
aile verplichtingen uit het huwelijk en 
onder meer op de verplichting om aan de 
kinderen uit het huwelijk kost, onder
houd en opvoeding te verschaffen, zoals 
is voorgeschreven in artikel 203 van het 
Burgerlijk Wetboek, en terwijl het be
streden vonnis vaststelt dat eiser, over
eenkomstig artikel 211 van het Burger
lijk Wetboek, heeft aangeboden aan zijn 
kinderen onderhoud te verschaffen in de 
echtelijke woning; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, door geen toepassing 
te wiilen maken van die wetsbepaling, 

terwijl zij diende te worden toegepast, 
artikel 211 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

tweede onderdeel, de artikelen 373 en 
389 van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij 
bij de wet van 1 juli 1974 zijn gewijzigd, 
weliswaar bepalen dat, bij feitelijke 
scheiding, aileen de echtgenoot die de 
materiEHe bewaring van het kind heeft, 
gerechtigd is het gezag uit te oefenen 
over en de goederen te beheren van die 
minderjarige kinderen, maar die bepalin
gen geen betrekking hebben op de door 
een echtgenoot tegen de andere ingestel
de rechtsvordering tot bijdrage in de 
kost, het onderhoud en de opvoeding van 
de kinderen; zodanige rechtsvordering, 
waarvan de grondslag te vinden is in de 
artikelen 203, 213 en 217 van het Burger
lijk Wetboek, immers, noch met het ge
zag over de minderjarige kinderen, noch 
met het beheer van hun goederen iets te 
maken heeft; bijgevolg, de omstandig
heid dat, bij feitelijke scheiding, de echt
genoot die de materiEHe bewaring van 
het minderjarige kind heeft, de hoeda
nigheid om de in de artikelen 373 en 389 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
rechten uit te oefenen, geen invloed 
heeft op de uitoefening, overeenkomstig 
artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, 
van de rechtsvordering tot uitvoering 
van de verplichting om aan de kinderen 
kost, onderhoud en opvoeding te ver
schaffen en die omstandigheid dus niet 
belet dat, als antwoord op zodanige 
rechtsvordering, het in artikel 221 van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde aanbod 
wordt gedaan; daaruit volgt dat het be
streden vonnis, door te beslissen dat, nu 
aileen verweerster de in de artikelen 373 
en 389 van het Burgerlijk Wetboek be
doelde rechten uitoefent, zij de hoedanig
heid heeft om, overeenkomstig artikel 
221 van het Burgerlijk Wetboek, in rech
te op te treden ten einde eiser te doen 
veroordelen aan de kinderen kost, onder
houd en opvoeding te verschaffen, en 
door bovendien, om die reden, eisers 
aanbod om zijn verplichtingen in natura 
bij hem in zijn woning na te komen 
overeenkomstig artikel 211 van het Bur
gerlijk Wetboek, aile in het middel aan
gewezen bepalingen schendt : 

W at beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 373, tweede lid, en 389, twee
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 1 juli 1974, 
bij feitelijke scheiding, aileen de 
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echtgenoot die de materii:He bewa
ring van het kind heeft, gerechtigd 
is het gezag over de persoon van het 
kind uit te oefenen en zijn goederen 
te beheren, behoudens het recht van 
de andere echtgenoot zich tot de 
jeugdrechtbank te wenden, uitslui
tend in het bel<;J.ng van het kind; 

Dat uit die bepalingen volgt dat 
de feitelijk gescheiden echtgenoot 
die de materi(He bewaring heeft, er
toe gerechtigd is te vorderen dat de 
andere echtgenoot bijdraagt in de 
kosten van het onderhoud en de op
voeding van het minderj arige kind; 

Dat de echtgenoot, die zich niet 
tot de jeugdrechtbank heeft gewend 
om de materi(He bewaring te ver
krijgen, zich niet kan beroepen op 
het aanbod om het kind bij zich in 
huis te nemen en het aldaar kost en 
onderhoud te verschaffen om te 
worden vrijgesteld van de verplich
ting tot betaling van de uitkering tot 
onderhoud; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat verweerster 
« het recht van bewaring van de 
kinderen heeft uitgeoefend zonder 
dat zulks in strijd was met enige 
rechterlijke beslissing »; 

Dat het derhalve, zonder de in het 
middel bedoelde wettelijke bepalin
gen te schenden, beslist dat ver
weerster de hoedanigheid had om 
een vordering tot bijdrage in het on
derhoud van de kinderen in te stel
len; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Nr. 541 

1" KAMER - 15 mei 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSBELASTING -
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBE
DRIJVEN - WINSTEN - SCHULDVORDERING 
VAN DE BELASTINGSCHULDIGE - BELAST
BAARHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSBELASTING -
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBE
DRIJVEN - VERLIES - SCHULDVORDERING 
VAN DE BELASTINGSCHULDIGE - AFTREK
BAARHEID. 

1 o De in een schuldvordering bestaande 
winsten van de in artt. 20 en 21 W.I.B. 
bedoelde nijverheids-, handels- en 
landbouwbedrijven zijn in beginsel 
aan de inkomstenbelasting onderwor
pen voor hun werkelijke waarde in de 
loop van het jaar tijdens hetwelk de 
schuldvordering is ontstaan. 

2° Van de winst die tijdens een belast
baar tijdperk door een in de artt. 20 en 
21 W.I.B. bedoeld nijverheids-, handels
of landbouwbedrijf werd gerealiseerd, 
kan een schuldvordering enkel dan 
voor haar volledig nominaal bedrag als 
bedrijfsverlies worden afgetrokken, 
wanneer ze werkelijk en definitief vol
ledig is verloren gegaan v66r het einde 
van dat tijdperk (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. BECKERS-BOSMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1304 N) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, 1°, en 21 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

14 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Mahillon, afde-1-----------------
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- (1) Cass., 18 dec. 1958 (A.C., 1959, 347); 28 
sie van de h. Velu, advocaat-generaal - jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 324}; 28 okt. 1982, 
Advocaat: mr. De Bruyn. A.R. nr. F 52 F (ibid., 1982-83, nr. 144). 
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doordat het arrest, nadat het aan
neemt dat door de verkoop van handels
goederen (varkens), ingevolge het uit
schrijven van een door de klant aanvaar
de factuur en door de ontvangst van een 
cheque ten bedrage van 458.738 frank, 
het actief van de verweerders gedurende 
de belastbare periode (1977) verhoogde 
en dus principieel een belastbare winst 
in diezelfde periode was verwezenlijkt, 
en beslist dat er verlies is zodra er ver
mindering is van actief of vermeerdering 
van passief, oordeelt dat het faillisse
ment van de schuldenaar van verweer
der zeker als gevolg had dat laatstver
melde gedurende de belastbare periode 
geen enkele kans had op betaling van de 
factuur, nu, op grand van artikel 444 van 
de Faillissementswet, geen enkele beta
ling door de schuldenaar mocht worden 
gedaan en het ondenkbaar was dat het 
faillissement zou afgesloten zijn op het 
einde van het belastbaar tijdperk, en een 
eventuele (bijna zeker hoogstens gedeel
telijke) betaling afhing van de vereffe
ning van het faillissement, zodat in die
zelfde periode een zeker bedrijfsverlies 
werd geleden, 

terwijl een verlies of minderwaarde 
van een actiefelement, ter zake een 
schuldvordering ontstaan tijdens de be
schouwde belastbare periode, slechts kan 
worden aangenomen wanneer het verlies 
of de minderwaarde is voorgekomen in 
de loop van dit belastbaar tijdperk en op 
het einde van die periode zeker en vast
staand is geworden, in acht genomen ob
jectieve gegevens die een redelijke en 
voorzichtige verwachting wettigen dat de 
vordering inderdaad geheel of gedeelte
lijk definitief oninbaar is geworden, doch 
waarbij deze definitieve oninbaarheid 
niet kan worden afgeleid uit de omstan
digheid dat door de werking van artikel 
444 van de Faillissementswet de gefail
leerde schuldenaar de beheersbevoegd
heid over zijn vermogen verliest en het 
hem, vanaf het faillietverklarend vonnis 
tot aan de vereffening van het faillisse
ment, rechtens verboden is betalingen te 
verrichten van zelfs vervallen schulden, 
noch uit het feit dat op het einde van de 
belastbare periode het faillissement niet 
zou kunnen afgesloten worden en even
min uit de overweging dat de betaling af
hing van de vereffening van het faillisse
ment: 

Overwegende dat de winsten van 
de in de artikelen 20 en 21 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen bedoelde nijverheids-, handels-

of landbouwbedrijven, die bestaan 
in een schuldvordering, in beginsel 
aan de inkomstenbelasting onder
worpen zijn voor hun werkelijke 
waarde in de loop van het jaar tij
dens hetwelk de schuldvordering is 
ontstaan; 

Overwegende dat zo'n schuldvor
dering enkel dan voor haar volledig 
nominaal bedrag als bedrijfsverlies 
kan worden afgetrokken van de 
winst gerealiseerd tijdens een be
lastbaar tijdperk, wanneer ze werke
lijk en definitief volledig is verloren 
gegaan v66r het einde van dat tijd
perk; 

Overwegende dat de vaststellin
gen van het arrest, inzonderheid dat 
een bepaalde schuldvordering tij
dens het belastbaar tijdperk zeker 
niet meer zal worden betaald omdat 
de schuldenaar failliet is en hij dus 
zelf geen betalingen meer vermag te 
doen, en dat een « eventuele (bijna 
zeker hoogstens gedeeltelijke) beta
ling thans afhangt van de vereffe
ning van het faillissement », niet in
houden dat de bedoelde schuldvor
dering in het belastbaar tijdperk 
zeker en definitief volledig verloren 
is gegaan; 

Dat die vaststellingen derhalve de 
beslissing, dat de verweerders in het 
belastbaar tijdperk een bedrijfsver
lies hadden geleden ten belope van 
het bedrag van de bedoelde schuld
vordering, niet naar recht verant
woorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verhietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 
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15 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter: I 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Vandebergh. 

Nr. 542 

1' KAMER - 15 mei 1987 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
RENTEN EN PENSIOENEN - VERGOEDINGEN 
WEGENS BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - BELASTBAARSTELLING - VEREISTE 
- ART. 32BIS JUNCTO ART. 20, 5°, W.I.B. 

Art. 32bis, eerste lid, juncto art. 20, 5', 
W:LB. bedoelt als bedrijfsinkomsten 
belastbaar te stellen, onder meer, de 
vergoedingen die als sociaal vervan
gingsinkomen aan werknemers toeko
men wegens een blijvende arbeidson
geschiktheid, met name wegens een 
blijvende arbeidsongeschiktheid ver
oorzaakt door een arbeidsongeval; voor 
die belastbaarheid is niet vereist dat 
de belastingplichtige in de belastbare 
periode, in vergelijking met zijn vroe
ger loon, ten gevolge van de opgelopen 
arbeidsongeschiktheid werkelijk een 
Joonverlies heeft geleden (1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1317 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1985 

(1) Pari. St., Kamer, 1975-1976, nr. 680/1", nr. 
680/10; Pari. St., Senaat, 1975-1976, nr. 742/2, 
biz. 5; cfr. : Cass., 15 jan. 1986, A.R. nr. 4582, 
A.C., 1985-86, nr. 313; ST. GYSEN, « De be!as
tingheffing op vergoedingen voor schade aan 
personen zonder onmiddellijke bedrijfsinkom
stenderving >>, R. W., 1985-1986, kol. 215; J. THIL
MANY, Le traitement fiscal des prestations de 
source beige accordees aux victimes d'une in
capacite permanente, Brussel, Bruylant, 1986. 

door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 112 van de Grondwet, 20, 5°, 32bis 
en 41, inzonderheid § 1, 5°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder betoogt dat de be
twiste vergoedingen die hem werden toe
gekend wegens een arbeidsongeval, niet 
het herstel uitmaken van een derving 
van winsten, bezoldigingen of baten en 
dat de administratie daarop antwoordt 
dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is uit 
te maken of door een bepaald ongeval 
een reeel inkomstenverlies werd veroor
zaakt en dat het al dan niet aanwezig 
zijn van inkomstenderving geen invloed 
kan hebben op het aldan niet belastbaar 
karakter van de uitkeringen, beslist dat 
op de litigieuze vergoedingen artikel 
32bis van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen juncto artikel 20, 5°, van 
hetzelfde wetboek, ten onrechte werd 
toegepast, vermits de Belgische Staat 
niet bewijst dat die vergoedingen, h.oe
wel zij ontegensprekelijk betrekkmg 
hebben op een arbeidsongeval en geacht 
worden het herstel van dit ongeval te 
vertegenwoordigen, onder de belastbare 
renten, pensioenen of vergoedingen val
len, wanneer, gelet op de feitelijke om
standigheden vermeld in het arrest, als 
bewezen moet worden aanvaard dat de 
ongeschiktheid geen loonverlies voor ver
weerder ten gevolge heeft gehad, 

terwijl de toepassing van artikel 32bis, 
eerste lid, van het W etboek van de In
komstenbelastingen juncto artikel 20, 5°, 
van hetzelfde wetboek, niet afhankelijk 
is van het bewijs dat de vergoeding die 
tot herstel van een arbeidsongeschikt
heid voortkomend uit een arbeidsonge
val, krachtens de desbetreffende wetge
ving wordt toegekend aan de getroffene, 
het herstel vertegenwoordigt van een 
daadwerkelijk inkomstenverlies; ingevol
ge voormelde wetsbepalingen belastbaar 
zijn alle pensioenen en lijfrenten, alsme
de de als zodanig geldende toelagen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrek
king hebben op een in artikel 20, 1° tot 3°, 
van meervermeld wetboek bedoelde be
roepswerkzaamheid, naast de vergoedin
gen die het gehele of gedeeltelijk herstel 
van een bestendige derving van winsten, 
bezoldigingen of baten uitmaken, derwij
ze dat, wanneer - zoals ter zake -
vastgesteld wordt dat vergoedingen wer
den toegekend ten einde de ongeschikt
heid voortkomend van een arbeidsonge-
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val te vergoeden, zij noodzakelijkerwijze 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrek
king hebben op de beroepsactiviteit van 
de getroffene; zodat het Hof van Beroep 
te Antwerpen, door het bewijs van in
komstenderving als toepassingsvereiste 
te stellen voor artikel 32bis juncto arti
kel 20, 5°, van het Wetboek van de ln
komstenbelastingen, en dienvolgens ver
goedingen uitgekeerd wegens een onge
schiktheid voortkomend uit een arbeids
ongeval van belasting vrijstelt zo dit 
bewijs niet geleverd werd, de voormelde 
wetsbepalingen, alsmede artikel 41, in
zonderheid § 1, 5°, van voormeld wetboek 
schendt en zodoende een vrijstellings
grond aan de wet toevoegt, met schen
ding van artikel 112, tweede lid, van de 
Grondwet: , 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de litigieuze inkomsten 
bestaan uit in de jaren 1977, 1978, 
1979 en 1980 toegekende jaarlijkse 
vergoedingen wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt 
door een aan verweerder overkomen 
arbeidsongeval; 

Overwegende dat artikel 32bis, 
eerste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, ingevoegd bij 
artikel 19 van de wet van 5 januari 
1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976, bepaalt: « Tot 
de in artikel 20, 5°, bedoelde inkom
sten behoren, ongeacht de schulde
naar, de verkrijger, de benaming en 
de wijze waarop ze worden toege
kend, de pensioenen en de lijfrenten 
of tijdelijke renten, alsmede de als 
zodanig geldende toelagen die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op een in artikel 20, 1° tot 3°, 
bedoelde beroepswerkzaamheid of 
die het gehele of gedeeltelijke her
stel van een bestendige derving van 
winsten, bezoldigingen of baten uit
maken »; 

Dat de wetsgeschiedenis aantoont 
dat de wetgever met die wetsbepa
ling juncto artikel 20, 5°, beoogt als 
bedrijfsinkomsten belastbaar te stel
len, onder meer, de vergoedingen 
die als sociaal « vervangingsinko
men » aan werknemers toekomen 
wegens een blijvende arbeidsonge
schiktheid, met name wegens een 

blijvende arbeidsongeschiktheid ver
oorzaakt door een arbeidsongeval; 

Dat voor de toepassing van artikel 
32bis ter zake niet is vereist dat de 
belastingplichtige in de belastbare 
periode, vergeleken met zijn vroeger 
loon, werkelijk een loonverlies ten 
gevolge van de opgelopen arbeidson
geschiktheid heeft geleden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

15 mei 1987 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Vanhorenbeeck. 

Nr. 543 

1' KAMER - 15 mei 1987 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN- DIRECTE GEMEENTEBELASTIN
GEN - BELASTINGVERORDENINGEN VAN 24 
MAART 1977 VAN DE GEMEENTE SINT-PIE
TERS-LEEUW - VERHAALBELASTING VOOR 
WEGWERKEN - JAARLIJKSE BELASTING VER
SCHULDIGD OP 1 JANUARI VOLGEND OP DE 
VOLTOOIING DER WERKEN - VOLTOOIING 
DER WERKEN - BEGRIP. 

De belastingverordeningen van 24 maart 
1977 van de gemeente Sint-Pieters-
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Leeuw, waarbij de door die gemeente 
gedane kosten voor wegwerken wor
den verhaald op de aangelanden, zijn 
krachtens art. 15 toepasselijk op de 
erin beschreven werken waarvan de 
voltooiing heeft plaatsgehad tijdens de 
jaren 1977 tot 1981, met dien verstande 
dat daarmee de materiele voltooiing 
van de werken wordt bedoeld (1). 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW 
T. DE WIN-VAN OBBERGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1338 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 januari 1986 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Brabant gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de bestendige deputatie van de Provin
cieraad van Brabant de beslissing van 16 
januari 1986 laat steunen op het argu
ment dat, luidens de bepalingen van de 
verhaalbelastingreglementen van 24 
maart 1977, die reglementen van toepas
sing zijn op de werken waarvan de vol
tooiing gelegen is tijdens de jaren 1977 
tot 1981, beschikking die volgens de be
stendige deputatie zou verwijzen naar de 
werkelijke voltooiing der werken; de be
stendige deputatie verder releveert dat 
in het proces-verbaal van 4 maart 1977 
van voorlopige keuring van de werken 
op de wijk « Kapelleveld » verklaard 
wordt: « Ik, ondergetekende, P. Dejonge, 
beheerder-zaakvoerder van het Studiebu
reau Clerckx, verklaar mij op 2 maart 
1977 samen met de aannemer op voor
melde werken begeven te hebben, en be
vestig dat ze voltooid zijn sinds 12 mei 
1976. De werken waarvoor proeven voor
zien zijn, waren voltooid op datum van 
28 april 1976 ( ... ) >>; de bestendige deputa
tie hieruit afleidt dat de werken voltooid 
waren in het jaar 1976, zodat de onder
scheidene verhaalbelastingreglementen 
van 24 maart 1977 op voornoemde wer
ken niet van toepassing zouden zijn; ei
seres echter reeds voor de bestendige de
putatie had aangevoerd dat het besluit 
houdende voltooiing der werken, gene
men door het college van burgemeester 

(1) Raadpl. Cass., 22 sept. 1970 (A.C., 1971, 
74); 29 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 605). 

en sche~•enen, dateert van 24 november 
1977; de bestendige deputatie hierop oor
deelt dat het besluit van 24 november 
1977 van het college van burgemeester 
en schepenen enkel de administratieve 
daad zou betekenen die nodig zou zijn 
om de eisbaarheid van de belasting op 1 
januari hieropvolgend te kunnen verwe
zenlijken, dit omdat in de verhaalbelas
tingreglementen van 24 maart 1977 be
paald wordt dat de eerste jaarlijkse 
belasting verschuldigd is op 1 januari 
volgend op de voltooiing der werken, 
vastgesteld door een besluit van het col
lege van burgemeester en schepenen; de 
bestendige deputatie hieruit afleidt dat 
de verhaalbelasting ten onrechte geves
tigd zou zijn; eiseres van oordeel is dat 
de bestendige deputatie een verkeerde 
interpretatie geeft aan de verhaalbelas
tingreglementen van 24 maart 1977; nu 
deze verhaalbelastingreglementen stipu
leren dat zij van toepassing zijn op de 
werken waarvan de voltooiing gelegen is 
tijdens de jaren 1977 tot 1981, en verder 
dat de eerste jaarlijkse belasting ver
schuldigd is op de eerste januari, vol
gend op de voltooiing der werken, vast· 
gesteld door het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen, duide
lijk met het woord « voltooiing » identiek 
hetzelfde wordt bedoeld; men de kwes
tieuze verhaalbelastingreglementen als 
een geheel dient te beschouwen, en aan 
de erin gebruikte termen de betekenis 
dient te hechten die strookt met de volle
dige tekst van het reglement; er geen en
kele aanwijsbare reden is om aan de 
term « voltooiing >> in het eerst geciteer
de gebruik dat ervan gemaakt wordt, 
een andere betekenis te hechten dan aan 
de term « voltooiing » in het tweede geci
teerd gebruik; de bestendige deputatie 
ten onrechte oordeelt, dit argument 
ambtshalve inroepend, hierin een onder
scheid te moeten maken; met de term 
« voltooiing » duidelijk begrepen wordt 
de voltooiing vastgesteld door de beslis
sing van het college van burgemeester 
en schepenen dienaangaande, welke ter
zelfder tijd de eisbaarheid van de belas
ting op 1 januari, volgend op de beslis
sing, verwezenlijkt; ook wanneer men 
« per impossibile >> zou stellen dat de in
terpretatie, gegeven door de bestendige 
deputatie aan de term « voltooiing », 
daar waar deze in de verhaalbelastingre
glementen gebruikt wordt, daar waar de
ze bepalen dat de reglementen van toe
passing zijn op de werken, waarvan de 
voltooiing gelegen is tijdens de jaren 
1977 tot 1981, juist zou zijn, en dat deze 
beschikking zou verwijzen naar de wer-
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kelijke voltooiing der werken, de werke
lijke voltooiing der werken slechts ten 
vroegste kan bepaald worden en bewe
zen worden door het proces-verbaal van 
voorlopige keuring der werken; dit pro
ces-verbaal dateert van 4 maart 1977 en 
verwijst naar een plaatsbezoek van 2 
maart 1977, zoals de bestendige deputa
tie zeer terecht vaststelt; een deel der 
bezwaarindieners trouwens ook in het 
bezwaar uitdrukkelijk vermeld hadden 
dat volgens hen de toepasselijke datum 
de datum was van de voorlopige opleve
ring, hoewel zij verkeerdelijk stelden dat 
de verbeteringswerken van de straat 
« slechts in 1976 werden opgeleverd >>; in 
werkelijkheid de oplevering plaatshad in 
1977, meer bepaald op 2 maart 1977, be
vestigd door het proces-verbaal van 4 
maart 1977; in dit proces-verbaal gemeld 
wordt dat de werken voltooid zouden 
zijn sinds 12 mei 1976; evenwel dient te 
worden opgemerkt dat het hier werken 
betreft uitgevoerd gedeeltelijk ten laste 
van de Staat en gedeeltelijk ten laste 
van eiseres; op 12 mei 1976 de werken 
voltooid waren ten laste van de Staat, 
benevens enkele kleine opmerkingen; dit 
evenwel geenszins het gev<;;l was wat be
treft. de werken uitgevoerd ten laste van 
eiseres, waarvan de werkehjke voltooiing 
slechts kon worden vastgesteld op 2 
maart 1977 en geakteerd bij proces-ver
baal van voorlopige keuring van 4 maart 
1977; een aantal documenten het duide
lijk bewijs leveren dat de werken ten 
laste van eiseres niet voltooid waren op 
12 mei 1976, en slechts werkelijk voltooid 
werden begin 1977 : - een schrijven van 
27 mei 1976 van het Studiebureau 
Clerckx aan de P.V.B.A. Verhaeren : de 
voorlopige oplevering van de werken 
werd vastgesteld op 10 juni 1976; - een 
proces-verbaal van weigering van voorlo
pige oplevering werd opgesteld op 30 ju
ni 1976; dit proces-verbaal toont duidelijk 
aan dat de werken niet voltooid waren, 
dit in strijd met wat de bestendige depu
tatie voorhoudt, onder meer in haar be
slissing inzake mevrouw weduwe De 
Win-Van Obbergen (blz. 2, al. 6) : er werd 
onder meer opgenomen in het proces
verbaal dat de storm-overladen S 1 aan 
profiel 40 en S 2 aan profiel 9 niet wer
den uitgevoerd zoals voorzien in het plan 
en dat de kasseiverharding ter hoogte 
van profiel 7 en van profielen 27/28, niet 
voltooid was; - op 28 september 1976 
werd het proces-verbaal van inbreuk nr. 
15 opgesteld ten laste van de P.V.B.A. 
Verhaeren; - op 28 september 1976 
werd het proces-verbaal van inbreuk nr. 
16 opgesteld ten laste van de P.V.B.A. 

Verhaeren. Hierin werd vastgesteld dat 
de termijn, voorzien voor de werken tot 
verbeteren van de Nederstraat en de 
Zeypestraat, verstreken was;- op 14 ok
tober 1976 vraagt de P.V.B.A. Verhaeren 
opnieuw de voorlopige oplevering aan; -
op 21 oktober 1976 werd het proces-ver
baal van inbreuk nr. 18 opgesteld ten 
laste van de P.V.B.A. Verhaeren; - op 25 
november 1976 vraagt de P.V.B.A. Verha
eren opnieuw de voorlopige oplevering 
aan; - bij schrijven van 26 januari 1977 
wordt de P.V.B.A. Verhaeren door het 
Studiebureau Clerckx uitgenodigd met 
het oog op de afhandeling van de voorlo
pige oplevering van de werken; - op 2 
maart 1977 wordt vastgesteld dat de aan
nemer de werken volledig beiHndigd 
heeft; hieruit duidelijk blijkt dat de wer
kelijke voltooiing der werken slechts kon 
worden vastgesteld in maart 1977 en de 
werken ook slechts op dat ogenblik 
daadwerkelijk voltooid waren; artikel 43, 
§ 5, laatste lid, van het ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aanne
mingsvoorwaarden van de overheidsop
drachten van werken, leveringen en 
diensten trouwens stelt dat de werken 
slechts als voltooid beschouwd worden 
nadat de aannemer ieder depot, iedere 
belemmering of iedere wijziging van de 
plaatsgesteldheid, aangebracht voor de 
uitvoering van de opdracht, heeft doen 
verdwijnen; dit pas in 1977 gebeurde; 
daar de werkelijke voltooiing van de 
werken slechts geschiedde begin 1977, ei
seres terecht oordeelde dat de verhaalbe
lastingreglementen van 24 maart 1977 
wei van toepassing waren op deze wer
ken, vermits het proces-verbaal van voor
lopige oplevering werd opgesteld op 2 
maart 1977 en ondertekend op 4 maart 
1977, terwijl de voltooiing werd vastge
steld bij besluit van 24 november 1977 
van het schepencollege, zoals wordt voor
geschreven in diverse onderrichtingen 
van het ministerie van Binnenlandse Za
ken; deze argumentatie ook gestaafd 
wordt door het antwoord van de minister 
van Binnenlandse Zaken op de parle
mentaire vraag van mevrouw D'Haese
leer van 10 november 1977; vraag: 
« Naar verluidt zouden de verordeningen 
inzake verhaalbelastingen per 1 januari 
1978 voor gans het grondgebied van een 
fusiegemeente gelijkgeschakeld worden. 
Graag had ik van de achtbare heer mi
nister vernomen of het mogelijk is de 
werken, die werden aangevangen v66r 1 
januari 1977, maar voltooid na vermelde 
datum, in (deel)gemeenten waar geen 
verordening over verhaalbelasting be-
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stond, niet in aanmerking te nemen voor 
het verhalen op de aangelanden? »; ant
woord : « Volgens de geldende jurispru
dentie hangt het begin van de heffing 
van verhaalbelastingen af van de datum 
waarop de voltooiing van de wer ken 
waarvan de kosten verhaald worden, 
door het college van burgemeester en 
schepenen vastgesteld wordt. De aan
vang van de werken is daaromtrent van 
geen enkel belang, noch de omstandig
heid of in een vroegere gemeente al dan 
niet verhaalbelastingen ontstonden. In 
de belastingverordening moet een bepa
ling voorkomen waarin gesteld wordt dat 
de eerste belasting geheven wordt in het 
jaar zelf van de voltooiing van de wer
ken ofwel in het jaar dat op de voltooi
ing volgt »; de stelling van eiseres ander
maal duidelijk werd bevestigd door de 
gemeenschapsminister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, in zijn brief van 3 au
gustus 1984 ref. FB 272/5-7-8-9 G.B. (zie 
bijlage), waarin in alinea 2 uitdrukkelijk 
gesteld wordt : « De uitgevoerde werken 
in de deelgemeente Vlezenbeek, waarvan 
de voltooiing werd vastgesteld op 24 no
vember 1977, zijn derhalve onderworpen 
aan het hoger genoemde raadsbesluit »; 
in zijn brief van 19 september 1984 (ref. 
21/961/62884) aan de heer minister van 
de Vlaamse Gemeenschap, waarvan aan 
eiseres een afschrift overgemaakt werd 
met zijn schrijven van 7 januari 1985 
(ref. 21/961/62884/65015), de gouverneur 
van Brabant eveneens deze zienswij ze 
onderschrijft met de volgende bewoor
dingen (alinea 2, 2de zin): « Wel dien ik 
hieraan toe te voegen dat ik in verband 
met de eisbaarheid van de belasting 
thans geneigd ben uw standpunt te delen 
zoals u aan de gemeente hebt meege
deeld in uw schrijven van 3 augustus. 
1984 »; het slechts begin maart 1977 is 
dat op officitHe wijze de werkelijke vol
tooiing der werken kon worden vastge
steld door het proces-verbaal van voorlo
pige keuring, zodat het verhaalbelasting
reglement van 24 maart 1977 wel dege
lijk van toepassing is, en bijgevolg de 
beslissing van de bestendige deputatie 
dient te worden verbroken : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1, § 1, van de verhaalbelastingre
glementen van 24 maart 1977 van ei
seres, onderworpen worden aan een 
jaarlijkse directe belasting, waarbij 
de door de gemeente gedane kosten 
worden teruggevorderd, de al dan 
niet aangelande eigendommen die 
gelegen zijn langs openbare wegen 

of gedeelten van openbare wegen 
die moeten worden aangelegd, ver
breed, rechtgetrokken of verlengd, 
waarin grondwerken en wegbedek
kingen worden uitgevoerd, trottoir
banden geplaatst of een welkdanige 
wegenuitrusting wordt aangebracht 
waarlangs trottoirs worden aange
legd, vernieuwd of verbreed en 
waarin riolen worden gelegd; 

Overwegende dat, volgens artikel 
12 van die reglementen, de eerste 
jaarlijkse belasting verschuldigd is 
op de eerste januari volgend op de 
voltooiing der werken, vastgesteld 
door een besluit van het college van 
burgemeester en schepenen; 

Dat, krachtens artikel 15, de re
glementen toepasselijk zijn op de 
erin bedoelde werken « waarvan de 
voltooiing gelegen is tijdens de ja
ren 1977 tot 1981 »; 

Overwegende dat uit de context 
van de artikelen 12 en 15 volgt : 
1. dat in die reglementen met het 
woord « voltooiing » de feitelijke ma
terii:\le voltooiing van de werken 
wordt bedoeld; 2. dat de kosten 
slechts verhaalbaar zijn voor zover 
zij betrekking hebben op werken 
waarvan de feitelijke materi{He vol
tooiing tijdens de jaren 1977 tot 1981 
plaatshad; 3. dat die kosten opvor
derbaar zijn, nadat het college van 
burgemeester en schepenen een be
sluit heeft genomen dat de datum 
van de voltooiing van de werken 
vaststelt; 4. dat niet de datum van 
dit besluit, maar de datum van de 
feitelijke materii:He voltooiing van de 
werken voor de verhaalbaarheid van 
de kosten determinerend is; 5. dat 
de verhaalbelastingreglementen van 
24 maart 1977 niet van toepassing 
zijn op werken die v66r 1 januari 
1977 volledig uitgevoerd waren; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie oordeelt : 1. dat artikel 15 
van de reglementen << naar de wer
kelijke voltooiing van de werken 
verwijst »; 2. dat << het besluit van 
het college van burgemeester en 
schepenen van 24 november 1977 
houdende voltooiing der werken en
kel de administratieve daad bete-
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kent nodig om de eisbaarheid van 
de belasting op 1 januari hierop vol
gend te kunnen verwezenlijken »; 
3. dat, nu onder meer uit het proces
verbaal van voorlopige keuring van 
de werken, dat op 4 maart 1977 
werd opgemaakt, blijkt dat de wer
ken, waarvan de kosten worden te
ruggevorderd, in het jaar 1976 wa
ren voltooid, « de onderscheidene 
verhaalbelastingreglementen van 24 
maart 1977 bijgevolg op voornoemde 
werken niet van toepassing zijn » en 
« de aanslag in de verhaalbelasting 
ten onrechte werd gevestigd »; 

Overwegende dat, in strijd met 
wat in het middel wordt gesteld, de 
bestendige deputatie door die reden
geving van het begrip « voltooiing 
der werken » geen interpretatie 
geeft die strijdig is met de toedracht 
en de opzet van de verhaalbelasting
reglementen van 24 maart 1977, en 
de artikelen 12 en 15 van die regle
menten niet schendt; 

Ov<!rwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen de vast
stelling, die in feite en derhalve on
aantastbaar is, dat al de in opdracht 
van eiseres uitgevoerde werken 
waarvan de kosten worden terugge
vorderd, voltooid waren v66r 1 ja
nuari 1977; 

Overwegende dat de verhaalbelas
tingreglementen van 24 maart 1977 
niet bepalen dat de werken slechts 
worden geacht voltooid te zijn op de 
dag van de oplevering ervan; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt : 1. dat het pro
ces-verbaal van weigering van voor
lopige oplevering van 30 juni 1976 
« opmerkingen betreffen die niets 
afdoen aan het feit dat de werken in 
(hun) geheel als voltooid dienen be
schouwd te worden »; 2. dat de be
heerder-zaakvoerder van het studie
bureau Clerckx, in het proces-ver
baal van voorlopige keuring van de 
werken, heeft verklaard: « Ik ( ... ) 
verklaar mij op 2 maart 1977, samen 
met de aannemer, op voormelde 
werken begeven te hebben en beves
tig dat ze voltooid zijn sinds 12 mei 
1976 »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, zonder de bewijskracht te 
miskennen van het proces-verbaal 
van 30 juni 1976, van de processen
verbaal van 28 september en 21 ok
tober 1976, waarin ten laste van de 
aannemer « inbreuken » werden 
vastgesteld, van de brieven van 14 
oktober en 25 november 1976, waar
in de aannemer op de oplevering 
van de werken aandrong, en van de 
brief van 26 januari 1977, waarin de 
aannemer tot de oplevering van de 
werken werd uitgenodigd, uit de 
voormelde vaststellingen wettig 
heeft kunnen afleiden « dat de wer
ken aan de Kapellestraat, Neder
straat en Zeypestraat, werken ten 
laste van de gemeente, voltooid wa
ren in het jaar 1976 »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat noch uit de 
vaststellingen van de beslissing 
no"h uit de regelmatig aan het Hof 
ov:...rgelegde stukken blijkt dat een 
middel van openbare orde moet wor
den opgeworpen; 

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

15 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. H. Ver
baanderd, Brussel. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF 
EATEN - EEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENEELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -

beroepswerkzaamheid, en niet uit nor
male verrichtingen van beheer van 
een uit onroerende goederen bestaand 
prive-vermogen, en als diverse inkom
sten belastbaar zijn kra.chtens art. 67, 
1°, W.I.B. (3). 

OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF (GELDHOF E.A. 
EATEN - WINSTEN UIT SPECULATIES - SPE- T. EELGISCHE STAAT - 1\!l)i. VA); Fl)IA!\CIE:'\) 
CULATIE - EEGRIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENEELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF 
EATEN - WINSTEN UIT SPECULATIE -
DRAAGWIJDTE. 

ARREST 

(A.R. nr. F 1364 N} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-

10 Het inzagerecht dat bij art. 275, derde zen; 
lid, W.I.B. wordt toegekend aan de be-
zwaarindiener die er schriftelijk om Over het eerste middel: schending van 
gevraagd heeft, slaat niet op het admi- de artikelen 267, 272, 273 en vooral 275, 
nistratief rapport van de met de be- 276 en 278 van het Wetboek van de In
handeling van het bezwaarschrift be- komstenbelastingen, en van het alge
laste inspecteur (1). meen rechtsbeginsel ter zake van het 

recht van verdediging, 
2° Art. 67 W.I.B., dat onder de sub 1o be- doordat het arrest oordeelt dat het ver-

paalde voorwaarden als diverse inkom- slag dat de inspecteur der geschillen op
sten belastbaar stelt de winsten of ba- maakt ter voorlichting van de directeur 
ten die zelfs occasioneel of toevallig uit die de beslissing moet nemen, en nadat 
enigerlei prestatie, verrichting of spe- hij (de inspecteur) het bezwaarschrift 
culatie of uit aan derden bewezen heeft onderzocht en behandeld, niet ter 
diensten voortvloeien, stelt daartoe inzage moet worden voorgelegd aan de 
niet als vereiste dat de bedoelde win- reclamant, noch dat de reclamant daar
sten voortvloeien uit gei'soleerde, af- omtrent moet worden gehoord, omdat 
zonderlijke verrichtingen. « het opstellen van een dergelijk verslag 

niet is voorgeschreven door het Wetboek 
3° De in art. 67, 1°, W.I.B. bedoelde spe- van de Inkomstenbelastingen en enkel 

culatie bestaat onder meer in het ko- stoelt op een intern administratief voor
pen van goederen met het risico van schrift ,, te meer « dat dit verslag wordt 
verlies, maar met de verwachting opgesteld als gevolg van de betwisting 
winst te maken door de stijging van van de taxatie en dan ook geen gegevens 
hun marktwaarde (2}. bijbrengt die tot de taxatie hebben ge-

leid •, zodat • het dientengevolge geen 
4° Het arrest dat vaststelt dat bouwgron- stuk is met betrekking tot de betwisting, 

den, die voordien grotendeels als land- in de zin van artikel 275 van het Wet
bouwgrond bekend waren, werden boek van de Inkomstenbelastingen, en 
aangekocht met hoofdzakelijk geleend dan ook niet aan de bezwaarindiener 
geld, door een koper die zijn be- moet worden voorgelegd », en omdat, 
roepswerkzaamheid als landbouwer trouwens, • dit verslag pas wordt opge
stopzette en na amper een jaar een steld nadat de bezwaarindiener of zijn 
verkavelingsvergunning vroeg en ver- l-----------------
kreeg, en da.t die gronden nagenoeg 
ononderbroken met grate winsten wer
den voortverkocht, leidt hieruit wettig 
af dat die winsten voortvloeien uit spe
culatie, buiten de uitoefening van een 

(1) Zie Pari. St. Kamer, 1972-1973, nr. 423/2. 

(2) Raadpl. Pari. St. Senaa~ 1961-1962, 
nr. 366, 147; Pari. Hand. Senaa~ 11 oktober 
1962, 1844. 

(3) Cass., 6 okt. 1970 (A.C., 1971, 126); 17 n\.ei 
1973 (ibid., 1973, 908); 11 jan. 1974 en 6 maart 
1974 (ibid., 1974, 527 en 742); 17 jan. 1975 
(ibid., 1975, 549); 24 okt. 1975 (ibid., 1976, 244); 
18 mei 1977 (ibid., 1977, 959); VAN HourTE J., 
« De belasting van de winsten uit occasionele 
speculatien in onroerende goederen », 

Tijdschr. voor Not., 1965, biz. 162; STEFFENS G., 
« Onroerend-goedspeculatie en normaal beheer 
van het prive-patrimonium : onderscheidings
criteria », A.F.T., 1984, biz. 3. 
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gevolmachtigde inzage heeft gekregen 
van de stukken en werd gehoord », 

terwijl, eerste onderdeel, << de behande
ling van het bezwaarschrift >>, « door een 
ambtenaar >>, « met een hogere graad 
dan die van controleur "• als bepaald bij 
artikel 275, eerste lid, van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, precies de 
inspecteur der geschillen bedoelt, die 
daartoe met bepaalde bevoegdheden 
werd bekleed (artikel 275, eerste en 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen); en artikel 275, der
de lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, dat bepaalt dat de be
zwaarindiener inzage moet krijgen « van 
de stukken met betrekking tot de betwis
ting waarvan hij geen kennis had », en 
daaromtrent moet « worden gehoord », 
indien hij althans « zulks schriftelijk 
heeft gevraagd >>, precies « de behande
ling van het bezwaarschrift >> door de in
specteur organiseert als een contradic
toir onderzoek, waarbij de reclamant 
met kennis van zaken, na de inzage van 
het fiscaal dossier, met de inspecteur 
van gedachten kan wisselen, wat dan 
ook meestal en normaal zijn weerslag 
vindt in geschreven stukken die tot het 
dossier gaan behoren en, ipso facto, be
trekking hebben op de betwisting, en al
dus een onderzoek van het be
zwaarschrift organiseert dat beantwoordt 
aan het algemeen rechtsbeginsel dat de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging voorschrijft, met het gevolg dat ook 
het verslag van de inspecteur ter inzage 
moet worden voorgelegd aan de bez
waarindiener, omdat inderdaad, net zo
als het bezwaarschrift en aanvullende 
bezwaarschriften, alsook verweerschrif
ten van de bezwaarindiener, de visie van 
« een partij » weergeven, bedoeld verslag 
het standpunt weergeeft van « de andere 
partij >>, en wel over de betwisting tussen 
beide « partijen >> : en dit des te meer 
klemt, waar de beslissing van de di
recteur een jurisdictioneel karakter heeft 
en de eerbied voor het recht van verdedi
ging daarmee onafscheidelijk is verbon
den; en des te meer dat er geen schei
ding (wel een onderscheid) kan worden 
gemaakt tussen de taxatie- en de be
zwaarfase, vermits de directeur het werk 
voltooit van de aanslagambtenaar, gezien 
hij de volheid van de aanslagbevoegd
heid heeft, wat uitsluit dat de betwisting, 
inzage en bespreking, waarvan sprake in 
artikel 275, derde lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, zou wor
den beperkt tot wat is geschied in de 
aanslagfase; 

tweede onderdeel, trouwens het ver
slag van de inspecteur, zoals nu opge
maakt, dit is als een eindverslag, na de 
bezwaarindiener desgevallend te hebben 
gehoord en inzage te hebben verleend 
van het fiscaal dossier, doch zonder de 
reclamant van het eindverslag inzage te 
hebben gegeven of hem daaromtrent te 
hebben verhoord, niet als dusdanig en in 
een bepaalde vorm, door de wet is voor
geschreven; zodat de inspecteur, die 
krachtens artikel 275, eerste en tweede 
lid, het onderzoek van het bezwaar
schrift voert, op zodanige wijze moet 
handelen (bij het opmaken van zijn ver
slag) dat dit niet als een eenzijdig eind
punt van zijn onderzoek wordt opge
maakt, maar als een geschrift dat het 
resultaat is, meteen, van de tegenspraak 
van de reclamant, ook wat betreft zijn 
eindverslag, wat inderdaad wordt voorge
schreven door artikel 275, derde lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, dat de uitdrukking is van het alge
meen rechtsbeginsel dat de eerbiediging 
van het recht van verdediging voor
schrijft; zodat uit beide onderdelen blijkt 
dat het arrest de artikelen van de wet 
schendt, hoven aangewezen, en ten on
rechte de beslissing van de directeur ver
nietigt en de zaak niet verwijst naar de 
directeur ten einde daar te herstellen 
wat daar ten onrechte is gebeurd : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 275 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, het onderzoek 
van een bezwaarschrift geschiedt 
door een ambtenaar der directe be
lastingen met een hogere graad dan 
die van controleur, dit is met de 
graad van inspecteur, die ter zake 
over de bij de wet bepaalde bewijs
en onderzoeksbevoegdheden be
schikt; 

Overwegende dat het derde lid 
van voormeld artikel 275 bepaalt: 
« W anneer de bezwaarindiener zulks 
schriftelijk heeft gevraagd, zal hij 
worden gehoord en kan hij inzage 
krijgen, zonder verplaatsing, van de 
stukken met betrekking tot de be
twisting waarvan hij geen kennis 
had. Te dien einde zal hij worden 
uitgenodigd zich binnen een termijn 
van dertig dagen aan te melden »; 

Dat uit deze tekst, toegevoegd bij 
de wet van 16 maart 1976, noch uit 
de wetsgeschiedenis volgt dat de ter-
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men « inzage ( ... ) van de stukken 
met betrekking tot de betwisting 
waarvan hij geen kennis had » ook 
slaan op het administratief rapport 
van de met de behandeling van het 
bezwaarschrift belaste inspecteur, 
dat pas wordt opgemaakt nadat de 
bezwaarindiener die erom heeft ge
vraagd, inzage heeft gehad van het 
fiscaal dossier en werd gehoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 34, § 1, 2', 67, 1', en 67, 
7', in het bijzonder littera a, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest om de toepassing 
ter zake van artikel 67, 7', a, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
om onderhavige rechtsfeiten uit te slui
ten, en artikel 67, 1', toe te passen, oor
deelt dat « artikel 67, 7', van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
slechts van toepassing is wanneer de 
verkoop van de ongebouwde goederen 
een verrichting is van beheer van een 
privaat vermogen, bestaande uit onroe
rende goederen (en geschiedt buiten de 
uitoefening van een beroepswerkzaam
heid), zodat hij niet onder de toepassing 
valt van artikel 67, 1', van het Wetboek 
van de Inko~stenbelastingen; de toepas
baarheid van artikel 67, 1', derhalve de 
toepasbaarheid van artikel 67, 7', uit
sluit », en blijkbaar uitsluit dat de onder
havige verkopen het beheer van een pri
vaat patrimonium zouden uitmaken; en 
verder aanvoert dat de interpretatierege
len dat een bijzondere tekst afbreuk doet 
aan een meer algemene, en een latere 
aan een vroegere, geen toepassing vin
den, 

terwijl het criterium, ter zake aange
voerd om het onderscheid te maken tus
sen artikel 67, 1', en artikel 67, 7', met 
name het beheer van een privaat vermo
gen bestaande uit onroerende goederen, 
in de zin dat dit geschiedt buiten de uit
oefening van een beroepswerkzaamheid, 
niet kan gelden, omdat het op dit punt 
geen onderscheid maakt in de beide ge
vallen, vermits zowel artikel 67, 1', als 
artikel 67, 7', de afwezigheid van een be
drijfs- of beroepsactiviteit insluiten, en 
de stelling dat de toepasbaarheid van ar
tikel 67, 1', de toepasbaarheid van artikel 
67, 7', van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen uitsluit, evenmin Iicht 
brengt, vermits de gestelde vraag is welk 
van beide artikelen toepasselijk is, 

terwijl, subsidiair, artikel 67, 7', van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen blijkbaar tach niet de uitoefening 
van een beroepswerkzaamheid uitsluit, 
vermits artikel 34, § 1, 2', als gewijzigd 
door artikel 4, § 1, van de wet van 15 juli 
1966, toepasselijk vanaf 1 november 
1966, artikel 67, 7', toch toepasselijk acht 
op vrijgestelde bedrijfsmeerwaarden ge
realiseerd op ongebouwde goederen en 
verwezenlijkt door belastingplichtigen 
wier bedrijfsactiviteit niet bestaat in het 
aankopen of bouwen en het verkopen of 
verhuren van onroerende goederen; zo
dat het arrest van de aangewezen wet
teksten een interpretatie geeft die in het 
eerste geval het niet mogelijk maakt uit 
te maken of artikel 67, 1', van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen toe
passelijk zou zijn eerder dan artikel 67, 
7', van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, en die, subsidiair, in het twee
de geval niet strookt met de tekst van 
artikel 67, 7', van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, zeals blijkt uit arti
kel 34, § 1, 2', van hetzelfde wetboek : 

Overwegende dat artikel 67, 1°, 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen als diverse inkomsten, 
als bedoeld in artikel 6, 4°, van het 
wetboek, beschouwt « de winsten of 
baten, hoe ook genaamd, die voort
vloeien uit enigerlei prestatie, ver
richting of speculatie of uit diensten 
bewezen aan derden, zelfs occasio
neel of toevallig, buiten de uitoefe
ning van een in artikel 20 bedoelde 
beroepswerkzaamheid, met uitzon
dering van de normale verrichtingen 
van beheer van een privaat vermo
gen, bestaande uit onroerende goe
deren, waarden in portefeuille en 
roerende voorwerpen, onverminderd 
nochtans de toepassing van het 7o en 
van het 8° »; 

Overwegende dat speculeren on
der meer bestaat in het kopen van 
goederen met het risico van verlies, 
maar met de verwachting winst te 
maken door de stijging van hun 
marktwaarde; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat de litigieuze winsten, ge
realiseerd door de verkoop van 
gronden in 1976, 1977 en 1978, voort
vloeiden uit speculatie, buiten de 
uitoefening van een beroepswerk
zaamheid, en niet uit normale ver-
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richtingen van beheer van een pri
vaat vermogen, bestaande uit onroe
rende goederen, grondt op een ge
heel van omstandigheden en gege
vens en onder meer laat steunen op 
de vaststellingen dat: Jerome Geld
hof zijn beroepswerkzaamheid als 
landbouwer stopzette op 31 decem
ber 1960; hij voor 2.260.000 frank, 
waarvan twee miljoen geleend geld, 
op 22 februari 1963 tien ha gronden 
aankocht, grotendeels bekend als 
landbouwgrond; hij amper na een 
jaar een verkavelingsvergunning 
vroeg en die op 15 juli 1964 kreeg; 
hij binnen een zevental jaren, door 
de verkoop van diverse percelen, 
met een totale oppervlakte van iets 
meer dan 15 % van de aangekochte 
oppervlakte, de aankoopprijs had te
ruggewonnen en daarna de reeks 
van verkopen met zeer grote win
sten, waaronder de litigieuze, nage
noeg ononderbroken werd voortge
zet; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
dat ten deze artikel 67, 1", van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen toepasselijk is op de litigieuze 
winsten, met uitsluiting van artikel 
67, 7", van dat wetboek, naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel, in zoverre het er
van uitgaat dat het arrest ten on
rechte aanneemt dat artikel 67, 7", 
van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen slechts toepasselijk is 
op verrichtingen gedaan buiten de 
uitoefening van een beroepswerk· 
zaamheid, al was het gegrond, niet 
tot cassatie kan leiden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 67, 1", 
68, 70, § 1, 245, 246 en 251 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

1. doordat het arrest : a) geen rekening 
houdt met de volgende redenen en feiten 
door de eisers aangevoerd: - het bewijs 
dat de pachter Vanpoucke, Jerome Geld
hof aanzette om de hofstede te kopen (22 
februari 1963) (zie conclusie bladzijde 13, 
laatste zinsnede, en bladzijde 14, eerste 
zinsnede, met verwijzing naar A.6 en n. 
st. 45, en A.3 in de conclusie bladzijde 2, 

en n. st. m, dit is attest van 16 november 
1985); - dat de aankoop per 18 april 
1967 van nog een ander hofstedeke, be
wijst dat Jerome Geldhof, ook na de 
stopzetting van zijn landbouwactiviteit, 
zijn hofstede wilde handhaven, kennelijk 
voor zijn zoon (zie conclusie bladzijde 14, 
tweede gedachtenstreepje, met verwij
zing naar besluiten A.5.2); - dat Van
poucke bleef op de hofstede tot in 1968, 
dit is tot na zijn huurtermijn, die in ok
tober 1967 verstreek, wat wijst op de niet 
speculatieve instelling van Jerome Geld
hof (conclusie bladzijde 14, vijfde ge
dachtenstreepje); - dat de ontvanger 
der registratie slechts 1/10 van de aan
koop als bouwgrond schatte, en Jerome 
Geldhof noch de notaris dat wisten, en 
dat ook hebben aangevochten (conclusie 
bladzijde 14, zesde gedachtenstreepje); -
dat de eerste verkopen inderdaad wer
den gedaan en dus de eerste verkave
lingsvergunning werd aangevraagd, om 
de ontleende som af te lossen (2.000.000 
frank), maar dit niet is gebeurd, omdat 
de opbrengst ging naar de zoon ( oprich
ting bedrijf), wat blijkt uit het feit dat de 
verwijlrente niet verminderde (zie con
clusie bladzijde 15, eerste gedachten
streepje, met verwijzing naar verschil
lende cijfers B in de besluiten, onder 
meer B.1, dat verwijst naar de n. st. 44 
en g/1 t/m g/ll), zodat de volgende verko
pen, na maart 1965, zeker werden uitge
lokt door de financiele behoeften van de 
zoon; - dat de verkavelingsvergunnin-· 
gen herhaaldelijk werden afgewezen, we
gens het feit dat ze in de landbouwzone 
lagen, wat wijst op het niet speculatief 
karakter van de aankoop (conclusie blad
zijde 15, tweede gedachtenstreepje, met 
verwijzing B.2); - dat de verkavelings
vergunningen gingen om kleine perceel
tjes (zie besluiten bladzijde 15, derde ge
dachtenstreepje, met verwijzing B.9), 
wat wijst op gewoon beheer; - dat een 
groot dee! van de verkopen in 1967-1968. 
ging naar een gebuur (Vanhalst), die een 
parking en uitbreiding van zijn zaak no
dig had, en wat het arrest van 24 juni 
1977 eerder als een niet speculatief feit 
beschouwde (zie stuk 68, laatste gedach
tenstreepje) en bovendien op 3 juli 1965 
voor 9 a 05 ca werd verkocht aan zijn 
zoon, en eveneens per 2 mei 1968, 10 a 
69 ca voor een geringe prijs, wat neer
komt op schenking (zie conclusie bladzij
de 15, vierde gedachtenstreepje) en wat 
niet ligt in de gewoonten van speculan
ten; - dat in de eerste drie jaren slechts 
21 a 33 ca werd verkocht op de 10 ha 
71 a 63 ca, dit « de eerste verkopen » 
zijnde, die volgens het arrest van 24 juni 
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1977 een speculatief karakter zouden 
vertonen, dit is ongeveer 1/8 van het 
deel dat als bouwgrond werd beschouwd 
door de ontvanger der registratie (21 a 
33 ca op 1 ha 66 a 24 ca), terwijl na 1978 
nog de kleine helft overbleef, wat wijst 
op het gewoon beheer (zie conclusie 
bladzijde 15, vijfde gedachtenstreepje); 
- dat tussen 27 september 1968 en 19 
september 1970 en tussen 5 maart 1974 
en 16 november 1976 niets werd ver
kocht, omdat het bedrijf van de zoon 
zich kon bedruipen, of de tussenkomst 
van vader nog niet urgent werd geacht, 
wat wijst op gewoon beheer; - dat het 
feit dat de opbrengsten van de verkopen 
in 1976 tot 1978 hebben gediend om de 
schuldeisers van de zoon Dirk te betalen, 
eveneens blijkt uit de conclusie van 14 
november 1985, bladzijde 16, punt 2, wel
ke verwijst naar C vooral, en in het bij
zonder C.3, C.4, C.7 en C.8 en waar in C.3 
verwezen wordt naar de n. st. 12, 13 en 
14, terwijl in C.7 het n. st. 34 verder 
wordt gestaafd, door een bewijsvoering 
steunend op bewijsstukken, die ook af
zonderlijk gelden, met name dat de cij
fers opgegeven in n. st. 34 kloppen met 
de opbrengsten der verkopen, jaar voor 
jaar, en vooral dat een fiche (n. st. k) 
voor de jaren 1977 en 1978, ongeveer de
zelfde cijfers weergeeft, en deze bestem
pelt als een schenking aan de zoon Dirk, 
als voorschot op erfenis; b) de meeste re
denen beantwoordt met simpele ontken
ningen, die zodoende « een omstandig of 
met redenen omkleed verweer enkel te
genspreken zonder een antwoord te ver
strekken op de gronden of de redenen 
waarmee de conclusienemer het ver
weermiddel verantwoordt » (proc.-gen. F. 
Dumon, « De motivering van de vonnis
sen en arresten en de bewijskracht van 
de akten », R. W., 30 september 1978, kol. 
261); - het feit dat de aangekochte gran
den als landbouwgronden waren gekend, 
sluit vlugge verkoop uit en de verkave
lingsvergunning werd dan ook twee keer 
om deze reden geweigerd (zie conclusie, 
bladzijde 14, derde gedachtenstreepje, 
met verwijzing A.4, en bladzijde 15, 
tweede gedachtenstreepje, met verwij
zing B.2); - dat vrij vlug gehypothe
keerd werd (half 1965), belette dat vlug 
kon worden verkocht, vermits de hypo
theeknemer de grond of het geld niet zal 
lossen, indien de financii:He toestand van 
het bedrijf van de zoon niet gezond is, 
wat het geval is geweest (zie conclusie, 
bladzijde 14, zesde gedachtenstreepje, 
met verwijzing A.8); - dat slechts gelei
delijk werd verkocht, en dat in zeven 
jaar tijd slechts 15% van de aankoop 

werd verkocht, bevestigt het gewoon be
heer, vrij van het speciale speculatief in
zicht (conclusie bladzijde 15, vijfde ge
dachtenstreepje); - dat indien tot in 
1978 het aangekocht stuk grond nog 
steeds wordt bewerkt, dit is vijftien jaar 
na de aankoop, dit wijst op het vergroten 
van de hofstede, als doel bij de aankoop, 
en dit ook wordt bevestigd door de trage 
verkoop; - het verstrijken van meerdere 
jaren gedurende dewelke wordt ver
kocht, ter zake vijftien jaar, sluit het 
speculatief inzicht dat vlugge verkoop tot 
gevolg heeft, uit; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 97 van 
de Grondwet voorschrijft te antwoorden 
op de conclusie voor zover ze geen sim
pele bewering maar een redenering of 
verweer inhouden, wat ter zake het ge
val is; zodat het arrest artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

2. en doordat het arrest verschillende 
redenen door de eisers aangevoerd, ver
keerd of half heeft begrepen, en dan ook 
niet pertinent be<.mtwoordt, inzonderheid 
door te verklaren: - 2.l.a.2. dat het ar
gument dat in 1963 werd gekocht op het 
aanzetten tot kopen vanwege de pachter 
Vanpoucke, geen steek houdt, omdat ook 
een andere nieuwe eigenaar geen opzeg 
zou kunnen geven, vermits het gaat om 
landbouwgronden (pachtwet) (arrest 
bladzijde 4, eerste considerans, onder 
2.1); - 2.1.a.3. dat het akkoord tussen 
pachter en Geldhof om enkele percelen 
te verkopen eerder wijst op speculatief 
inzicht (arrest bladzijde 4, eerste consi
derans, onder 2.1); - 2.1.b. dat Geldhof 
zijn landbouwactiviteit had stopgezet, zo
dat de vergroting van de hofstede geen 
reden kon zijn geweest tot de aankoop 
in 1963 (arrest bladzijde 4, voorlaatste 
considerans); - 2.2.b.5. « dat de aanwen
ding van de verworven gelden niet door
slaggevend is, zodat het ter zake niet 
dienend is nate gaan of de gelden heb
ben gediend om schulden van de zoon 
Dirk te betalen of voor andere doelein
den » (arrest bladzijde 6, tweede conside
rans); - 2.2.b.6. « dat het nieuw stuk 34, 
waarop de beweerde betalingen van 
Geldhof Jerome zijn vermeld, geen enke
le bewijswaarde heeft, nu het noch door 
deze, noch door de zoon Dirk werd on
dertekend » (arrest bladzijde 6, derde 
considerans ); 

terwijl, tweede onderdeel, de conclu
sies volgende betekenis hadden : -
2.1.a.2. dat de vraag niet zozeer is of een 
andere eigenaar ook Vanpoucke had 
moeten laten beschikken over de hofste
de, maar wel dat dit feit belet dat vlug 
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kon worden verkaveld of verkocht, ver
mits Vanpoucke zijn toelating moest ge
ven, wat hij niet zou hebben gedaan als 
er teveel grond afging van « zijn » hof
stede, en welke toelating bovendien nooit 
vooraf vaststaat, en dat dit ook aantoont 
dat Jerome Geldhof niet op zoek was om 
een zaak te doen (zie conclusie bladzijde 
14, vierde gedachtenstreepje, met verwij
zing naar A.2); - 2.1.a.3. zelfde antwoord 
als boven; - 2.1.b. dat de vergroting van 
de hofstede ten goede kwam aan de zoon 
Dirk, die de hofstede overigens bleef be
werken tot 1978, zodat het geen belang 
had of de vader zijn landbouwactiviteit 
had stopgezet (zie conclusie bladzijde 13, 
laatste zinsnede, en bladzijde 14, eerste 
zinsnede, met verwijzing naar A.6, en 
bladzijde 14, tweede gedachtenstreepje, 
met verwijzing naar A.2); - 2.2.b.5. dat 
de verkopen in 1976, 1977 en 1978 werke
lijk werden « uitgelokt » of « veroor
zaakt » door de wil van vader Jerome 
Geldhof, om door verkoop van enkele 
percelen, de gelden bijeen te brengen, 
die zouden toelaten de schuldeisers van 
de zoon Dirk te betalen, en aldus het 
faillissement af te wenden, zodat het 
niet gaat om de aanwending van winsten 
of baten, die om een andere reden en 
met een andere bedoeling zouden zijn 
verwezenlijkt, met name speculatief in
zicht (zie conclusie 14 november 1985, 
bladzijden 16-17, onder 2) en wat ge
staafd werd door de verwijzingen in ge
noemde passus naar C. vooral, en in het 
bijzonder C.3, C.4, C.7 en C.8, dit is con
creet, de conclusie van 14 november 
1985, bladzijde 7, vierde alinea: « Van 
belang is wei dat de ouders van Dirk 
Geldhof zich in de loop van de vooraf
gaande jaren volkomen hadden "vastge
zet" door al hun eigendommen, ook on
derhavige hofstede gekocht per 1 februa
ri of 22 februari 1963, te hypothekeren 
ten voordele van hun zoon, en door zich 
borg te stellen en avalist (zie A.8 en 
B.7) » A.8 op bladzijde 4 der zelfde con
clusie, B.7 op bladzijde 6 van zelfde con
clusie; de bewijsvoering onder C.1 en C.2, 
op bladzijde 7 der conclusie en C.5 en 6 
op bladzijde 8 der conclusie, waaruit 
blijkt dat Dirk Geldhof vanaf 1976 en ze
ker in 1977 in financii:He moeilijkheden 
geraakte, en de voornaamste schuldei
sers, zoals de H.S.A. en de Kredietbank, 
hun kredieten opzegden en betaling eis
ten, wat de verkoop van 16 november 
1976 uitlokte, terwijl sinds 5 maart 1974 
niets meer was verkocht, en verder deze 
van 1977; de bewijsvoering onder C.3, 
waaruit blijkt dat de R.S.Z., zoals meer 
gebeurt, de eerste dagvaarding in faillis-

sement per 21 maart 1977 (n. st. 14) uit
stuurde; ten gevolge waarvan de recht
bank van koophandel optrad en per 17 
november 1977 een plaatsbezoek beval, 
dat per 21 november 1977 plaatshad (n. 
st. 12 en 13), en uit welk proces-verbaal 
van plaatsbezoek blijkt dat de vader Je
rome Geldhof de oprichting van de 
tapijtweverij had gefinancierd, en hij nu 
ook de schulden van de zoon zal betalen, 
waarop dan per 12 januari 1978 het eind
vonnis volgde (C.3, bladzijde 8 der con
clusie), waarbij Dirk Geldhof niet werd 
gefailleerd « vanzelfsprekend onder het 
voorbehoud dat de vader van de verweer
der zijn waarborgverbintenis te gepasten 
tijde nakomt en ere aandoet » (n. st. 14); 
C.4 en C.6 in de conclusie bladzijde 8, 
waaruit blijkt dat na het vonnis van 12 
januari 1978 de R.S.Z. doorzet, gevolgd 
door de anderen, en per 12 december 
1978 een som van 1.000.000 frank werd 
gestort, welke deel uitmaakt van de ver
kopen per 9 december 1978; zodat uit het 
bovenstaande wei degelijk blijkt dat de 
verkopen in 1976 en 1977, en althans in 
1978, werden uitgelokt door de waarborg
verbintenis die de vader voor zijn zoon 
Dirk had aangegaan; - 2.2.b.6. dat de 
zoon als medeiHser, en dus concluant, in 
n. st. 34 het volledig detail opgaf van de 
sommen die hij globaal vermeldt in C.7, 
op bladzijde 8 der conclusie, zodat het 
gaat om een deel der conclusie, en de 
handtekening der conclusie volstaat en 
de ondertekening van n. st. 34 overbodig 
maakt; en dat die cijfers overigens ook 
op een andere wijze worden gestaafd, 
met name door het feit dat in n. st. 34 de 
som van 1.000.000 frank voorkomt, waar
van sprake in C.6, en door het feit dat de 
gekende verkopen kloppen met de cijfers 
door n. st. 34 opgegeven (zie C.7 en be
slissing bladzijde 3); door het feit dat een 
fiche van 18 april 1980 (n. st. k), welke 
door de eisers werd gefotokopieerd bij 
de inzage van het dossier, ingevolge arti
kel 275 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, en welke cijfers opgeeft 
die overeenkomen met deze opgegeven 
in n. st. 34, en met de verkopen gedaan 
in 1977 en 1978, en waarvan gezegd 
wordt dat het gaat om schenkingen door 
de ouders gedaan « als voorschot op erfe
nis », wat duidelijk bevestigt dat zijn va
der hem van het faillissement heeft ge
red door de verkopen gedaan in 1978, 
maar ook in 1979; zodat het arrest van 
de conclusie een verkeerd begrip blijkt 
te hebben, en wei van de passussen hier
boven opgegeven, en dientengevolge ook 
tot een verkeerd besluit komt wat betreft 
de belastbaarheid van de baten verwe-
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zenlijkt in 1976, 1977 en 1978, en aldus 
de artikelen 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

van het arrest berust op de in het 
antwoord op het tweede middel 
weergegeven vaststellingen; dat het 
arrest ook overweegt dat de diverse 
door de eisers als verweer aange
voerde feiten en beschouwingen het 
bestaan van speculatie niet uitslui
ten; 

Dat het arrest aldus, op grond van 
de bedoelde vaststellingen en over
wegingen, de door de eisers aange
voerde andere of daarmee strijdige 
feitelijke gegevens verwerpt en de 
eigen redenen geeft waarom het be
slist dat de litigieuze winsten voort
vloeiden uit speculatie; 

Dat het arrest zodoende de con
clusie van de eisers beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
erop neerkomt het arrest te verwij
ten aan .de door de eisers aange
voerde feiten geen of althans een 
andere bewij swaarde toe te kennen 
dan die welke zij in hun conclusie 
voorstonden of een andere juridi
sche betekenis eraan te geven dan 
die welke zij poneerden; 

Dat een dergelijke grief niets 
heeft uit te staan met de aangewe
zen artikelen 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk W etboek; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel niet preciseert waarin de 
artikelen 67, 1°, 68, 70, § 1, 245, 246 
en 251 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen zouden zijn ge
schonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over bet zevende middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 67, 
1°, 68, 70, § 1, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen en van de artikelen 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, in verband met de 
argumentatie van de eisers dat de onder
havige betwiste verkopen uitsluitend 
werden uitgelokt of veroorzaakt door de 
wil van Jerome Geldhof om zijn zoon 
Dirk te helpen in zijn financiio\le moei
lijkheden en ook om diens faillietverkla
ring te vermijden, aileen overweegt dat : 
1. het verstrijken van meerdere jaren, 
het speculatief karakter van de vroegere 
verkopen, voor de onderhavige betwiste 
jaren niet uitsluit; 2. « de aanwending 

. van de verworven gelden niet doorslag
gevend is, zodat het ter zake niet die
nend is na te gaan of de gelden hebben 
gediend om schulden van de zoon Dirk 
te betalen, of voor andere doeleinden »; 
3. « overigens het nieuw stuk 34, waarop 
de beweerde betalingen van Geldhof Je
rome zijn vermeld, geen enkele bewijs
waarde heeft, nu het noch door deze, 
noch door de zoon Dirk werd onderte
kend », en << dat derhalve moet worden 
aangenomen dat ook de verkopen ge
daan in 1976, 1977 en 1978 een specula
tie£ karakter hebben >>, 

terwijl de eisers in hun conclusie, blad
zijde 16, onder 2, stelden dat blijkt « uit 
de feiten (zie C, vooral, en in het bijzon
der C.3, C.4, C.7 en C.8) dat de onderha
vige verkopen in 1976 tot en met 1978 
werden uitgelokt niet door speculatie
geest, maar door de verbintenis aange
gaan door requirant (J. Geldhof) om de 
schuldeisers van zijn zoon Dirk te beta
len, indien deze laatste dit niet deed » en 
« Aldus valt de toepassing van artikel 67, 
1°, weg (zie J. Van Houtte, Tijd. Not., 
1965, bladzijde 167, in fine: " tenzij de 
wederverkoop gebeurt om beroepsrede
nen of redenen van sociale aard "; J. Wil
mart, J.P.D.F., 1966, bladzijde 317, nr. 3; 
Steffens, A.F.T., 1984, bladzijde 4, verwij
zend naar de rechtspraak, waaronder 
vooral de morele verplichting zijn kinde
ren te helpen : Gent, 21 februari 1973, 
Rev. Fisc., 1973, bladzijde 529; Brussel, 
27 maart 1973, Rev. Fisc., 1973, bladzijde 
413; Antwerpen, 26 februari 1979, A.F.T., 
1980, bladzijde 19) »; zodat het arrest: 1. 
een verkeerd begrip heeft van artikel 67, 
1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, vermits de bewijsvoering door 
de conclusies aangevoerd, ertoe strekte 
aan te tonen dat er geen speculatief ka
rakter « meer was » voor de onderhavige 
betwiste jaren, omdat dit was vervangen 
door de wil om de zoon Dirk te helpen in 
zijn financiiHe moeilijkheden, en om zijn 
faillietverklaring te vermijden, ofwel de 
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betekenis miskent van de hoven genoem
de passus der conclusie en de erin ver
melde bewijsstukken (schending van de 
artikelen 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 2.a) ofwel een verkeerd 
begrip heeft van artikel 67, 1•, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
doordat het de opzet bij de verkoop of de 
reden waarom wordt verkocht en die al 
dan niet speculatief kan zijn (ter zake de 
bedoeling om de zoon Dirk uit de finan
ciele moeilijkheden te helpen) als een 
« aanwending van verworven gelden » 
beschouwt en aldus de belastbaarheid 
niet legt in het speculatief inzicht maar 
in een rechtsfeit tevoren voltrokken, dat 
er geen ander kan zijn dan het bestaan 
van een exploitatie of een winstgevende 
bezigheid - in welk verband precies 
veelal dezelfde stelregel wordt aange
haald - en welke evenwel door artikel 
67, 1•, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen worden uitgesloten, zo
als het aangevochten arrest dat zelf zegt 
op bladzijde 5, laatste considerans, ter
wijl het speculatief inzicht wei degelijk 
bepalend is; b) ofwel de genoemde con
clusie bladzijde 16, punt 2 en verwijzin
gen naar andere plaatsen in de conclusie 
verkeerd heeft begrepen en aldus de be
tekenis ervan heeft miskend, waar deze 
wei degelijk antwoorden : - dat vader 
Jerome Geldhof, na zijn zoon te hebben 
geholpen bij de oprichting van zijn be
drijf, al zijn onroerende goederen ten 
voordele van de schuldeisers van zijn 
zoon Dirk had laten hypothekeren en 
voor hem ook als avalist optrad (zie con
clusie bladzijde 7, C, welke verwijst naar 
A.8 en naar de aldaar genoemde neerge
legde stukken, en naar B. 7 en de aldaar 
genoemde neergelegde stukken), - en 
dat in 1976 reeds financiele moeilijkhe
den ontstonden die voerden tot de ver
koop per 16 november 1976, die ten voor
dele van de kredietverlenende schuldei
sers zal zijn geschied, vermits ze alles 
hadden gehypothekeerd, en nadat vanaf 
5 maart 1974 niets meer was verkocht 
(conclusie bladzijde 7, C2); - en dat het 
mechanisme voerend tot faillissement 
werd in gang gezet, zoals meer gebeurt, 
door de R.S.Z., die per 21 maart 1977 in 
faillissement daagde (conclusie bladzijde 
7, C3, met verwijzing naar n. st. 14), -
waarop per 17 november 1977 door de 
Rechtbank van Koophandel te Kortrijk 
een tussenvonnis werd geveld tot het uit
voeren van een plaatsopneming, die per 
29 november 1977 werd gehouden, en ten 
gevolge waarvan een proces-verbaal 
werd opgemaakt waaruit blijkt dat de 
vader van Dirk Geldhof zijn zaak had 

opgericht met zijn gelden, maar ook : 
« Hij hoopt met tussenkomst van zijn va
der langzaam aan zijn schuldeisers te 
kunnen voldoen » ( C3 en n. st. 12 en 13); 
- en waarop het eindvonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Kortrijk 
volgde, per 12 januari 1978, waardoor het 
faillissement van Dirk Geldhof niet werd 
uitgesproken « vanzelfsprekend onder 
het voorbehoud dat de vader van de ver
weerder zijn waarborgverbintenis te ge
pasten tijde nakomt en ere aandoet » (n. 
st. 14), welke waarborgverbintenis per 14 
december 1977 neergeschreven, luidt als 
volgt : « dat ik voor mijn zoon Geldhof 
Dirk, wonende te Gullegem, Driemasten
straat 112, waarborg sta voor het betalen 
van zijn schulden, indien hij deze niet 
zou voldoen, op voorwaarde dat het fail
lissement niet wordt uitgesproken »(con
clusie bladzijde 8, C3, n. st. 14); - en 
dat, dientengevolge, daarop aile verko
pen volgden, vanaf 23 januari 1978 tot 9 
december 1978, die ter zake worden be
last (conclusie bladzijden 8-9, C.7, en de 
beslissing vari de directeur, bladzijde 4) 
en die kennelijk het gevolg zijn van de 
waarborgverbintenis door de vader voor 
zijn zoon aangegaan en in het vonnis 
van 12 januari 1978 aangehaald, te meer 
dat die goederen toch waren gehypothe
keerd door de schuldeisers-kredietverle
ners (conclusie bladzijde 8, C.4, C5, C.6 
en C.7, en welke drijfveer ook wordt be
vestigd door n. st. k); zodat duidelijk 
werd gesteld dat de oorzaak van de ver
koop de genoemde waarborgverbintenis 
was en de wil van de vader om zijn zoon 
te helpen, en niet een speculatief inzicht, 
wat de toepassing van artikel 67, 1•, uit
sluit, en wat insluit dat het arrest de be
tekenis der conclusie van 14 november 
1985 miskent op de boven aangeduide 
plaatsen, en eveneens de betekenis heeft 
miskend van de neergelegde stukken ho
ven aangeduid (schending van de artike
len 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 3.a) ofwel de bewijswaarde of de 
bewijskracht miskent van de conclusie 
C6 en C7, bladzijden 8 en 9, en C.8, 
bladzijde 9, en van de bewijsstukken 
waarnaar wordt verwezen (n. st. 34; n. st. 
32/K: betaling per 12 december 1978 van 
1.000.000 frank begrepen in de verkoop 
per 9 december 1978 van 3.500.000 frank, 
fiche n. st. k); - doordat n. st. 34 als 
zonder bewijswaarde wordt beschouwd 
omdat het niet is ondertekend door de 
vader of de zoon Geldhof, terwijl het een 
stuk is dat uitgaat van een der concluan
ten, zodat de handtekening onderaan de 
conclusie, waarin naar dit stuk wordt 
verwezen, geldt als onde:rtekening van 
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het n. st. 34, vermits dit in de conclusie 
was ge'integreerd, en welk onderdeel der 
conclusie ook niet werd tegengesproken 
door de tegenpartij; - en doordat de ver
wijzing naar n. st. 34 niet alleen stand, 
maar in de conclusie, bladzijden 8-9, 
nummers C.6, C.7, C.8, door andere vast
staande elementen werd bevestigd : -
wat een detail betreft: 1.000.000 frank 
per 12 december 1978 : 1.000.000 frank 
(zie C.6 en n. st. 32/k), - wat de globale 
cijfers betreft : - door de onderhavige 
verkopen, zoals deze blijken uit C.7, 
bladzijden 8 en 9, en uit de beslissing 
van de directeur, bladzijde 4, en die jaar 
voor jaar ongeveer kloppen met de cij
fers in n. st. 34; - door de fiche n. st. k, 
die uitdrukkelijk zegt dat het gaat om 
een schenking aan de zoon als voorschot 
op zijn erfenis, en waarvan de cijfers on
geveer kloppen voor 1977 en 1978 met 
deze in n. st. 34 opgegeven (conclusie, 
bladzijde 9, C.8) (schending van de arti
kelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); b) ofwel niet antwoordt op de 
conclusie, bladzijden 8 en 9, C.6, C.7 en 
C.8, en de erin vernoemde stukken, 

doordat het arrest over het hoofd ziet 
dat n. st. 34 niet alleen, en als dusdanig, 
werd ingeroepen, maar ook gestaafd 
werd door andere beschouwingen en 
neergelegde stukken, opgesomd en ge
noemd in het bovenstaande onderdeel, 
tweede gedachtenstreepje; zodat artikel 
97 van de Grondwet wordt geschonden : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat de 
aldaar weergegeven vaststellingen 
van het arrest de beslissing dat de 
litigieuze winsten voortvloeiden uit 
speculatie, wettelijk verantwoorden; 
dat het arrest, door onder de aange
nomen omstandigheden te oordelen 
dat het feit dat de te realiseren win
sten moesten dienen om de schul
den van Jerome Geldhofs zoon te 
betalen, niet wegneemt dat « ook de 
verkopen gedaan in 1976, 1977 en 
1978 een speculatief karakter heb
ben "• geen verkeerde toepassing 
maakt van artikel 67, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, het begrip speculatie in artikel 
76, 1°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen niet miskent en 
dat artikel niet schendt; 

Dat het arrest aldus evenmin van 
de conclusie van de eisers of van de 
stukken waarnaar die conclusie ver-

wijst, een uitlegging geeft die met 
de bewoordingen ervan onverenig
baar is, noch de wettelijke bewijs
waarde ervan miskent; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest niet 
meer behoefde te antwoorden op de 
aanvoering dat het bewijs dat de 
zoon Dirk werkelijk de door de ei
sers opgegeven sommen, voortko
mende van de verkopen in kwestie, 
had ontvangen, oak door andere 
stukken dan « het nieuw stuk 34 » 
en andere beschouwingen werd ge
leverd, nu die aanvoering, wegens 
de beslissing van het arrest, niet 
meer dienend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 260, 261, 264, 265, 267, 272, 
276, 278, 286 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 164, 167 van het ko
ninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uit
voering van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen, 23 tot 28 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de eer
bied voor de kracht en het gezag van het 
gewijsde van een gerechtelijke uitspraak 
inhoudt, 

doordat het arrest, althans impliciet, 
de uitspraak van het arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 24 juni 1977 wil 
uitbreiden tot de feiten door het aange
vochten arrest beoordeeld, zoals blijkt 
uit het feit dat op bladzijde 5 (einde 2.1 
en 2.2, tweede alinea) de uitspraak van 
het arrest van 24 juni 1977 wordt aange
voerd als een feit dat vaststaat en dat 
gevolgen heeft voor onderhavige betwis
te aanslagen, in de zin dat niet meer kan 
worden beweerd of bewezen dat de aan
koop in 1963 en/of de eerste verkopen 
en/of de verkopen in 1967 of 1968 geen 
speculatief karakter zouden hebben; en 
uit het feit dat, op de opwerpingen van 
de eisers, zoals boven onder « Inleidende 
opmerkingen », punt 2, uiteengezet, op 
defensieve en negatieve wijze wordt ge
antwoord, precies blijkbaar, omdat wat 
het arrest van 24 juni 1977 had uitge
sproken als definitieve waarheid, ook 
voor onderhavige betwistingen geldt, en 
al het overige moet worden afgewezen; 
en uit het feit dat weliswaar onder de 
vorm van redenering de uitspraak van 24 
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juni 1977 over onderhavige feiten wordt 
uitgebreid, met name door onder 2.2, 
bladzijde 5, opnieuw te oordelen dat het 
speculatief karakter van de eerste verko
pen vaststaat en dan te poneren dat aile 
onderhavige verkopen moeten worden 
beschouwd als een voortzetting van het 
te gelde maken van de eertijds aange
kochte gronden en dus van de eerste ver
kopen, " zoals hoger aangetoond », hoe
wei dit << zoals hoger aangetoond » niet 
de minste inhoud heeft, noch als bewijs
kracht, noch als bewijswaarde, noch als 
bewijsmiddel (vermoeden), zoals boven 
uiteengezet onder << Inleidende opmer
kingen », punt 2 (2.2, bladzijde 2, verwij
zend naar 2.1.f en 2.l.h), en aldus aileen 
maar betekenis heeft doordat aan het ge
zag van gewijsde van het arrest van 24 
juni 1977 een geldingskracht wordt gege
ven dat het niet heeft, 

terwijl, inderdaad, het gezag en de 
kracht van het gewijsde beperkt blijven 
tot de feiten die door de rechterlijke uit
spraak werden beoordeeld en waarover 
werd beslist (zelfde voorwerp, oorzaak 
en partijen) en de verkopen en winsten 
of baten verwezenlijkt in 1967 en 1968 en 
deze verwezenlijkt in 1976, 1977 en 1978 
niet dezelfde zijn, wegens aileen al het 
annaliteitsbeginsel van het belastbaar in
komen, en aldus wat betreft het specula
tie£ karakter van de aankoop in 1963 en 
de eerste verkopen en de volgende ( ook 
in 1967 en 1968), nu achteraf mag bewe
zen worden dat deze geen speculatief ka
rakter hadden, mits deze bewijsvoering 
maar wordt aangevoerd in verband met 
de meerwaarden op de ongebouwde 
gronden, die in de jaren 1976, 1977 en 
1978 werden verwezenlijkt, 

en terwijl, ten slotte en subsidiair, ook 
indien voor de feiten van 1976, 1977 en 
1978 zou moeten worden gesteld dat het 
speculatief karakter niet meer kan wor
den betwist, althans in principe, gelet op 
het gezag van gewijsde van het arrest 
van 24 juni 1977, dan nog in elk geval ge
noemd arrest geen uitspraak kan hebben 
gedaan over een uitzondering die zich 
precies in 1976, 1977 en 1978 heeft voor
gedaan, met name de verkopen uitgelokt 
door de familiale bekommernis van de 
vader om zijn zoon van het faillissement 
te redden, wat voor deze verkopen het 
speculatief karakter wegneemt, zodat het 
aangevochten arrest een verkeerd begrip 
heeft van de kracht en het gezag van ge
wijsde van het arrest van het Hof van 
Beroep te Gent van 24 juni 1977 dat uit
spraak deed over de feiten van 1965 tot 

1968, terwijl het nu gaat om feiten van 
1976 tot 1978 : 

Overwegende dat het middel op
komt tegen de overwegingen van 
het arrest dat, ingevolge de beslis
sing van het arrest van 24 juni 1977 
van het hof van beroep, vaststaat 
dat de aankoop van gronden op 22 
februari 1963 alsmede de eerste ver
kopen een speculatief karakter had
den; dat het middel voorts stelt dat 
de vaststelling van het bestreC.en ar
rest dat de verkopen van 1976, 1977 
en 1978 « dienen te worden gezien 
als een voortzetting van het te gelde 
maken van de eertijds aangekochte 
gronden », be rust op het ten deze 
ten onrechte aangenomen gezag van 
rechterlijk gewijsde van het vermel
de arrest van 24 juni 1977; 

Overwegende eensdeels dat uit 
het antwoord op het tweede middel 
blijkt dat het middel in zoverre het 
de consideransen betreffende het 
gezag van rechterlijk gewijsde van 
het arrest van het hof van beroep 
van 24 juni 1977 betreft, gericht is 
tegen ten overvloede gegeven over
wegingen, die voor de wettelijke 
verantwoording van de beslissing 
niet noodzakelijk zijn; 

Dat het middel derhalve in zover
re niet tot cassatie kan leiden en 
deswege niet ontvankelijk is; 

Overwegende anderdeels dat de 
considerans van het arrest « dat, zo
als hoger aangetoond, aile verkopen 
dienen te worden gezien als een 
voortzetting van het te gelde maken 
van de eertijds aangekochte gron
den », geen besluit is dat het arrest 
verbindt aan het gezag van rechter
lijk gewijsde van het reeds vermel
de arrest van 24 juni 1977; dat de 
bedoelde considerans verwijst naar 
de eerdere vaststelling van het ar
rest « dat de aankoopprijs werd te
ruggewonnen door verkoop van di
verse percelen binnen een zevental 
jaren, en dat de reeks verkopen met 
zeer hoge winsten daarna quasi on
onderbroken werden voortgezet; dat 
de verkopen van de thans betwiste 
jaren deel uitmaken van deze 
reeks »; 
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Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige niet preciseert waarin 
de aangewezen bepalingen van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 zouden zijn ge
schonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 67, 1°, 68 en 70, § 1, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest de verkopen gedu
rende de jaren 1976, 1977 en 1978 be
schouwt als de voortzetting van het te 
gelde maken van de eertijds aangekoch
te gronden, en dus van de eerste verko
pen in de jaren 1965, waarvan het specu
latief karakter vaststaat ingevolge het 
arrest van 24 juni 1977 (bladzijde 5, on
der 2.2), en aldus een eenheid maakt van 
alle verrichtingen van 1965 tot 1978, op 
grand van het speculatief karakter van 
de aankoop in 1963 en de eerste verko
pen in 1965, 

terwijl artikel 67, 1°, het bestaan van 
een exploitatie of van een winstgevende 
bezigheid, die precies een ~n d~ ruimte 
en tijd bestaand « agens » d1e wmsten of 
baten voortbrengt, uitmaken, uitsluit; 
wat betekent dat de winsten of baten 
waarvan sprake in artikel 67, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
« occasionele winsten of baten » zijn die 
niet de vrucht zijn van een « voortbren
gende substructuur »,en die aldus afzon
derlijke verrichtingen uitmaken die, om
dat ze ge!soleerd blijven, geen bedrijfs
karakter vertonen en aldus geen exploi
tatie of winstgevende bezigheid uitma
ken; wat impliceert dat, zeker na meer 
dan vijftien jaar na de aankoop en de 
eerste verkopen, moet worden nagegaan 
of de voorwaarden van belastbaarheid 
zijn vervuld, en niet kan worden ge
steund op de vervulling van die voor
waarden in 1963 tot 1965 of tot 1968; zo
dat die zogenaamde « voortzetting » als 
rechtvaardiging der taxatie is uitgeslo
ten, 

en doordat het arrest, om tot die be
lastbare « voortzetting » te komen, steunt 
op « zoals hoger aangetoond » (bladzijde 
5 tweede laatste considerans, van het 
a~ngevochten arrest), en aldus verwijst 
naar de redenen onder 2.1, en bepaald 
naar de derde considerans op bladzijde 5 
van hetzelfde arrest (2.1.g en 2.l.h, onder 

« Inleidende opmerkingen »), vermits er 
geen andere considerans is die een reeks 
aanduidt die kan worden voortgezet, wel
ke stelt dat de aankoopprijs werd terug
gewonnen « door de verkoop van diverse 
percelen (iets meer dan 15 % van de aan
gekochte oppervlakte) binnen een zeven
tal jaren, en dat de reeks verkopen met 
zeer hoge winsten daarna quasi ononder
broken werd voortgezet », en dan verder 
poneert « dat de verkopen in de thans 
betwiste jaren deel uitmaken van deze 
reeks », 

terwijl artikel 67, 1°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen de belast
baarheid niet legt in een « reeks » van 
verkopen of de voortzetting ervan, maar 
slechts de « occasionele » winsten of ba
ten belast, zonder dat welke eenheid dan 
ook tussen verkopen, in de tijd of in de 
ruimte, als een element der belastbaar
heid belang zou hebben, 

en terwijl het arrest ook niet aangeeft 
waarom het hier zou gaan om « een 
reeks » of « de voortzetting ervan » of in 
welke zin, en in welke mate dit belang 
zou hebben voor de toepasbaarheid van 
artikel 67, 1°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, te meer dat er, al
thans in de tijd, onderbrekingen waren 
waarin niets werd verkocht, met name 
tussen 27 september 1968 en 19 septem
ber 1970 (dit is twee jaar) en tussen 5 
maart 1974 en 16 november 1976 (dit is 
twee en een half jaar), die evenwel als 
« quasi ononderhroken » worden be
schouwd; zodat het arrest, door te oorde
len dat er v66r onderhavige jaren reeds 
een « reeks » verkopen plaatshad en dat 
de aankoop van de aldus verkochte 
grand, alsook de verkopen ervan, door 
het arrest van 24 juni 1977 als een be
lastbare verrichting werd beschouwd, 
vermits ze een speculatief karakter had
den, zodat ook de voortzetting ervan als 
een belastbare verrichting moet worden 
beschouwd, artikel 67, 1°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen ver
keerd interpreteert, vermits dit occasion
ele verrichtingen op het oog heeft waar
van telkens moet worden nagegaan of 
deze een speculatief karakter hebben : 

Overwegende dat artikel 67 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, onder de sub 1 o bepaalde 
voorwaarden, als diverse inkomsten 
belastbaar verklaart de winsten of 
baten die « zelfs occasioneel of toe
vallig » voortvloeien uit enigerlei 
prestatie, verrichting of speculatie 
of uit diensten bewezen aan derden; 
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dat artikel 67, 1", niet als voorwaar
de stelt dat de bedoelde winsten 
moeten voortvloeien uit gei:soleerde, 
afzonderlijke verrichtingen; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze het bedrijfskarakter van de Ii
tigieuze winsten uitdrukkelijk ant
kent; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige niet preciseert waarin 
de artikelen 68 en 70, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen zouden zijn geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over het vijfde middel: schending van 
de artikelen 67, 1", 68, 70, § 1, 245, 246 en 
251 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat het arrest, om tot de belast
baarheid ingevolge artikel 67, 1", te ko
men, naast het hierboven behandeld 
hoofdargument (in twee betekenissen : 
gewijsde en« reeks ») ook, volledigheids
halve, op negatieve wijze de argumenten 
van de eisers strekkende tot de constate
ring dat voor de onderhavige bet\I!Jiste 
verkopen geen speculatief karakter aan
wezig is, en dat deze verkopen het be
heer van een privaat vermogen uitma
ken, afwijst op grond dat: 2.1. « De 
afwezigheid van speculatief inzicht kan 
niet blijken uit het feit dat de gronden 
zouden zijn gekocht op verzoek van de 
zittende pachter » omdat dit niet is be
wezen, en een andere eigenaar ook de 
pachttermijn had moeten eerbiedigen, 
terwijl het akkoord van de pachter en 
Geldhof Jerome om enkele percelen te 
verkopen, eerder wijst op speculatie; 
Geldhof Jerome zijn bedrijfsactiviteit als 
landbouwer had stopgezet per 31 decem
ber 1960, zodat de aankoop van gronden 
per 22 februari 1963 niet als een vergro
ting van zijn hofstede kan worden be
schouwd; « het feit dat de aangekochte 
gronden gekend waren als landbouw
gronden, het speculatief inzicht geens
zins uitsluit »; ( ... ) dat de gronden vrij 
vlug werden gehypothekeerd ten voorde
le van de zoon, het speculatief karakter 
niet uitsluit; evenmin het feit dat slechts 
geleidelijk werd verkocht, dergelijk in
zicht uitsluit; ( ... ) het feit dat Geldhof Je-

rome of zijn zoon inmiddels de nog niet 
verkochte percelen bleven bewerken, als 
landbouwgrond, evenmin het speculatief 
karakter van de aankoop wegneemt »; 
2.2. « uit niets blijkt dat de eerste verka
velingsvergunning werd gevraagd en dat 
de eerste verkopen werden gedaan met 
het inzicht de zoon Dirk financieel te 
helpen bij de oprichting van een tapijt
weverij; ( ... ) het verstrijken van meerde
re jaren het speculatief karakter niet uit
sluit; de aanwending van de verworven 
gelden niet doorslaggevend is; ( ... ) het 
nieuw stuk 34, waarop de beweerC!e beta
lingen van Geldhof Jerome zijn vermeld, 
geen enkele bewijswaarde heeft, nu het 
noch door deze, noch door de zoon Dirk 
werd ondertekend »; waaruit blijkt dat 
het overgrote deel der redenen door het 
arrest aangevoerd, naast zijn hoofdargu
ment, om te concluderen tot de belast
baarheid van de onderhavige betwiste 
verkopen, bestaat in de eenvoudige nega
tie van de redenen door de eisers aange
voerd, zonder dat een positieve redene
ring daar wordt tegenover gesteld; zodat 
het bewijs der belastbaarheid en bepaald 
het speculatief karakter der onderhavige 
verkopen : a) ofwel als geleverd wordt 
beschouwd, wat niet geschiedt door de 
negatieve afwijzing, b) ofwel als berus
tend op de belastingplichtige, dit is de ei
sers, 

terwijl de bewijslast omtrent het be
staan van het speculatief inzicht bij aan
koop en verkoop, althans bij de onderha
vige verkopen, en, ipso facto, het te 
buiten gaan van het gewoon beheer van 
een privaat patrimonium, op de adminis
tratie berust; dit bewijs niet geleverd 
wordt door een argumentatie die voor 
het grootste deel bestaat uit negaties van 
de redenen aangevoerd door de eisers, 
zonder dat op positieve wijze wordt aan
getoond dat de onderhavige verkopen be
lastbaar zijn, 

en doordat overigens de enige positie
ve redenen die worden aangevoerd, zijn : 
2.1. « het akkoord tussen pachter en 
Geldhof Jerome om enkele percelen te 
verkopen, wijst eerder op speculatie, na
melijk kopen als landbouwgrond om te 
verkopen als bouwgrond; Geldhof Jero
me heeft 2.000.000 frank ontleend voor 
een aankoopsom van 2.260.000 frank; een 
deel van de aankoop (1/10) werd door de 
ontvanger der registratie als bouwgrond 
beschouwd; amper een jaar na de aan
koop had Geldhof reeds een verkave
lingsvergunning aangevraagd, welke 
aanvankelijk werd geweigerd en daarna 
op 15 juli 1964 werd toegestaan; « uit de 
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opgave van de verkopen blijkt dat de 
aankoopprij s werd teruggewonnen door 
de verkoop van diverse percelen (iets 
meer dan 15 % van de aangekochte 
oppervlakte) binnen een zevental jaren, 
en dat de reeks verkopen met zeer hoge 
winsten daarna quasi ononderbroken 
werd voortgezet », 

terwijl deze redenen onvoldoende zijn 
om het besluit der belastbaarheid van 
onderhavige betwiste verkopen te recht
vaardigen, althans voor zover een uitzon
deringstoestand wordt ingeroepen (ver
koop om faillissement van de zoon te 
vermijden), omdat : het verkopen van en
kele percelen, dit is vanaf 13 februari 
1965 tot 22 juli 1967, de tijd dat de pach
ter « erop zat », slechts 91 a 98 ca op de 
10 ha 71 a 63 ca aangekocht, niet laat 
blijken van een bijzonder speculatief in
zicht, en dus ook niet het akkoord met 
de pachter daaromtrent, en omdat, overi
gens, de pachter toch steeds zijn ak
koord moet geven, wat niet steeds vooraf 
vaststaat, en wat een speculant zal ver
mijden, en terwijl verder van die 91 a 98 
ca, er 9 a 05 ca zijn die werden geschon
ken aan de zoon voor de symbolische 
prijs van 36.210 frank (zie B.11.1, conclu
sie van 14 november 1985, bladzijde 6), 
wat een speculant evenmin zou doen, en 
omdat verder, indien Geldhof Jerome het 
akkoord van de pachter wilde bekomen, 
hij tot in 1968 verplicht was slechts een 
klein gedeelte te verkavelen en te verko
pen in die jaren, vermits anders de pach
ter bij een beduidende afbraak van 
« zijn » hofstede zich zou hebben verzet, 
wat speculatief inzicht uitsluit, en omdat, 
ten slotte, het ter zake niet gaat om de 
verkopen in de jaren 1965 tot 1967, maar 
deze in de jaren 1976 tot 1978, toen de 
pachter al lang was verdwenen, en het 
gaat om de hierboven omschreven uit
zonderingstoestand; het ontlenen niet als 
dusdanig een element is van speculatie 
(zie conclusie, bladzijde 14, laatste ge
dachtenstreepje, met rechtsleer en recht
spraak), en het arrest niet aangeeft wel
ke omstandigheden in onderhavig geval 
het mogelijk maakten daartoe te beslui
ten, te meer dat de eigenaars wilden ver
kopen en Geldhof Jerome deze gelegen
heid wilde te baat nemen om zijn 
hofstede te vergroten en deze dan te la
ten bebouwen door zijn zoon Dirk, wat 
deze laatste ook heeft gedaan tot 1978 
(zie conclusie bladzijden 13-14, met ver
wijzing naar de conclusie bladzijde 3 : 
A.6, waar ook verwezen wordt naar n. st. 
45), en welke zelfde bedoeling hem ook 
heeft aangezet om op 18 april 1967 een 

andere hofstede te kopen, ook al had hij 
persoonlijk zijn landbouwbedrijf stopge
zet (zie bladzijde 14, conclusie met ver
wijzing naar A.5.2), en omdat ten slotte 
dit feit de « uitzonderingstoestand » niet 
betreft van de onderhavige jaren; het feit 
dat de ontvanger der registratie een deel 
der hofstede als bouwgrond beschouwde, 
niet belet dat Geldhof Jerome (en de no
taris) dit niet wisten en dat ook hebben 
aangevochten (zie conclusie bladzijde 14, 
zesde gedachtenstreepje, met verwijzing 
naar A.7), en terwijl toch dit gedeelte 
bouwgrond slechts 1/10 bedroeg van het 
geheel, wat precies van de aankoop geen 
speculatieve zaak maakt, en omdat dit 
detail ten slotte niet de ingeroepen uit
zonderingstoestand van onderhavige ja
ren betreft; die verkavelingsaanvraag be
perkt was tot 25 a 74 ca, op de 10 ha 71 a 
63 ca, dit is een miniem deeltje, waar 
een speculant het geheel zo vlug als mo
gelijk zal trachten te verkopen (zie con
clusie, bladzijde 15, derde gedachten
streepje, onder 2, met verwijzing naar 
conclusie B.9), en terwijl deze verkave
lingsaanvraag tot doel had de ontlening 
af te lassen, hoewel niet lang daarna het 
financieren van de op te richten tapijt
weverij in de plaats kwam (zie conclusie, 
bladzijde 5, eerste alinea) en wat toch 
niet wijst op de speculatiegeest bedoeld 
door artikel 67, 1°, van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen, en omdat dit 
detail, ten slotte, de ingeroepen uitzonde
ringstoestand van de onderhavige jaren 
niet betreft; het verkopen van slechts 
15% in zeven jaar tijd toch niet laat blij
ken van het bijzonder speculatief inzicht 
van artikel 67, 1°, vooral waar na 1978 
nog de kleine helft overblijft van de aan
koop (zie conclusie, bladzijde 15, vijfde 
gedachtenstreepje, verwijzend ook naar 
B.l1 en B.12), terwijl in al die tijd zeer 
geleidelijk werd verkocht, en met grote 
tussenpozen van 27 september 1968 tot 
19 september 1970 en van 5 maart 1974 
tot 16 november 1976 (zie conclusie, blad
zijde 15, laatste gedachtenstreepje, met 
verwijzing naar C.2; zie ook B.13, conclu
sie bladzijde 16) en naargelang de zoon 
Dirk geld nodig had voor de oprichting 
van de tapijtenweverij of om het hoofd 
te kunnen bieden aan zijn schulden of 
om hem van het faillissement te redden 
(zie conclusie, bladzijde 15, eerste ge
dachtenstreepje onder 2, met verwijzing; 
bladzijden 16-17, onder 2, met verwijzin
gen naar C.3, C.4, C.7 en C.8 der conclu
sie en de n. st. 12, 13 en 14), wat precies 
wijst op het gewoon beheer door de pa
ter familias van zijn privaat patrimoni
um, en omdat dit ten slotte de ingeroe-
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pen uitzonderingstoestand der onderha
vige jaren niet betreft; 

en terwijl moet worden aangetoond 
dat voor de onderhavige jaren de spe
ciale speculatiegeest aanwezig is die de 
onderhavige verkopen huiten het gewoon 
heheer van een privaat patrimonium 
brengt, wat des te duidelijker moet zijn 
omdat ook de bonus pater familias de 
hoogste ophrengst tracht te hekomen bij 
de verkoop; zodat het arrest de conclusie 
der toepasselijkheid van artikel 67, 1°, 
van het Wethoek van de Inkomstenbelas
tingen niet verantwoordt door de rede
nen die het geeft, naast het hoofdargu
ment, wat neerkomt op het verkeerd 
hegrip van artikel 67, 1°, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, zoals 
hoven aangeduid : 

Overwegende dat het middel eens
deels stelt dat de redenen van het 
arrest de beslissing niet naar recht 
verantwoorden en anderdeels dat 
het arrest de bewijslast met betrek
king tot de belastbaarheid van de li
tigieuze winsten onwettig op de ei
sers legt; 

Overwegende dat uiL het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat het 
arrest de beslissing dat de litigieuze 
winsten voortkomen uit speculatie, 
en dus niet uit normaal beheer van 
een privaat vermogen bestaande uit 
onroerende goederen, laat steunen 
op eigen redenen die de beslissing 
wettel.ijk verantwoorden; 

Dat het arrest derhalve niet enkel 
de door de eisers aangevoerde rede
nen ontkent en de bewijslast niet op 
hen legt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

15 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. P. De
lafontaine, Kortrijk, en Claeys Bouuaert. 

Nr. 545 

3' KAMER - 18 mei 1987 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -
VOORRECHT - KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE 
ZAAK - SCHULDVORDERING - VOORAFBE
STAANDE ZAAK- AANNEMING VAN WERK. 

De schuldvordering van de aannemer 
van werk op de opdrachtgever wegens 
nag te bouwen kunstwerken is geen 
voorafbestaande zaak tot behoud waar
van kosten zijn gemaakt die bevoor
recht zijn op grand van art. 20, 4", Hy
potheekwet (1). 

(ONDERNEMINGEN MOENS ARTHUR N.V. T. DE 
BROL'WER - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT 
V.G.N. BAITEAUW N.V. EN BELGIAN CON
STRUCTION COMPANY N.V., KREDIETBANK N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 532.l) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1985 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op de beslissing door de eer
ste voorzitter van het Hof genomen 
op 24 maart 1987, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, 4°, van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, die titel XVIII van 
hoek III van het Burgerlijk Wethoek 
vormt, 1101, 1102 en 1134 van het Bur
gerlijk Wethoek, 

doordat het hof van heroep de opne
ming van de schuldvordering van eiseres 
in het gewoon passief van het faillisse
ment beveelt, onder meer op grond van 
de volgende redenen: « Het in artikel 20, 
4°, Hypotheekwet bepaald voorrecht, in
gegeven door billijkheidsredenen, doch 
zoals andere voorrechten strikt te inter-

(1) Zie Cass., 5 feb. 1880 (Bull. en Pas., I, 67) 
met cone!. proc.-gen. Mesdach de ter Kiele, 
toen eerste adv.-gen.; Cass., 9 maart 1972 
(A.C., 1972, 649); 12 mei 1978 (A.C., 1978, 1068) 
en 24 april 1986, A.R. nr. 7350 (A.C., 1985-86, 
nr 523). 
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preteren, betreft " de kosten tot het be
houd van de zaak gemaakt ", en heeft be
trekking op zowel lichamelijke als onli
chamelijke zaken, voor zover een af
doend en tastbaar resultaat bereikt werd 
en de zaak nog in het patrimonium van 
de gefailleerde aangetroffen werd en 
identificeerbaar was. Het voorrecht is al
dus toepasselijk wanneer de in rekening 
gebrachte kosten ertoe gestrekt hebben 
een zaak in stand te houden, in te vorde
ren of voor verlies of waardeverminde
ring te be hoed en. Welke ook de aard van 
de zaak is, ze moet bestaan en identifi
ceerbaar zijn vooraleer kosten voor haar 
behoud gemaakt kunnen worden; het 
voorrecht geldt als zodanig niet voor le
vering of vervaardiging van een zaak of 
nog voor de in het kader van een aanne
ming uit te voeren prestaties. De werken 
nu die (eiseres) in onderaanneming heeft 
uitgevoerd, hebben weliswaar, gedeelte
lijk zelfs tijdens de verdachte periode, 
een opeisbare schuldvordering doen ont
staan van zodra de werken goedgekeurd 
en gefactureerd werden, doch kunnen in 
geen geval beschouwd worden als kosten 
gemaakt voor het behoud van een voor
afbestaande zaa.k, in casu in pand gege
ven te verwerven schuldvorderingen, nu 
het ten deze de bouw betrof van drie 
nieuwe bruggen die (eiseres) contractu
eel gehouden was uit te voeren en reeds 
lang v66r het faillissement ter betaling 
had aangeboden. Vruchteloos verwijst ze 
hierbij naar het cassatiearrest van 5 fe
bruari 1880 (Pas., 1880, blz. 67), nu het al
daar niet ging om een schuldeiser van 
de gefailleerde, zoals (eiseres) thans is, 
doch om een schuldeiser van de boedel, 
minstens van bepaalde schuldeisers met 
wier toestemming de werken voltooid 
werden (cf. conclusie van eerste adv.
gen. Mesdach de ter Kiele : " ce n'est pas 
un creancier du failli, mais un creancier 
de la masse elle-meme ") », 

terwijl vanaf de gunning door het op
drachtgevend bestuur van onderhavige 
opdracht tot uitvoering van de « Con
struction de la grande ceinture de Char
leroi » aan de gefailleerde - in 1980 -
krachtens de verbindende kracht van de 
aldus tot stand gekomen overeenkomst, 
een schuldvordering in het vermogen 
van de gefailleerde voorhanden was ten 
aanzien van het opdrachtgevend bestuur 
tot betaling van de aannemingssom, wel
iswaar onder ontbindende voorwaarde 
van de degelijke en tijdige uitvoering 
van de overeenkomst, die evenwel geens
zins het bestaan ab initio van bedoelde 
schuldvordering verhindert; voor de toe-

passing van het voorrecht van de kosten, 
tot behoud van de zaak gemaakt, geens
zins is vereist dat deze schuldvordering, 
vooraleer de kosten worden gemaakt, 
opeisbaar zou zijn, noch dat de betrok
ken schuldeiser niet contractueel gehou
den zou zijn tot de prestaties die de kos
ten hebben veroorzaakt, noch schuldei
ser van de massa zou zijn of van 
bepaalde schuldeisers met wier toestem
ming die prestaties werden uitgevoerd 
en deze prestaties slechts na het faillis
sement ter betaling zou dienen aan te 
bieden; bijgevolg het voorrecht van de 
kosten tot behoud van de zaak toepasse
lijk is op de in het kader van een aanne
ming ontstane en bestaande schuldvorde
ring, waarvan het behoud in het vermo
gen van de gefailleerde werd verzekerd 
door de uitvoering van een onderaanne
mingsovereenkomst, zoals ten deze de op 
21 april 1981 tussen de gefailleerde en ei
seres gesloten overeenkomst; het hof van 
beroep derhalve, na te hebben aangeno
men dat bewust voorrecht betrekking 
heeft onder meer op « onlichamelijke za
ken voor zover een afdoend en tastbaar 
resultaat bereikt werd en de zaak nog in 
het patrimonium van de gefailleerde 
aangetroffen werd en identificeerbaar 
was », en na te hebben vastgesteld dat 
de gefailleerde in 1980 haar opdracht 
had ontvangen voor een totale aanne
mingssom van 267.283.192 frank, louter 
op grond dat de werken die eiseres in 
onderaanneming heeft uitgevoerd, een 
« opeisbare schuldvordering hebben doen 
ontstaan van zodra de werken goedge
keurd en gefactureerd werden » en in 
geen geval kunnen worden beschouwd 
als kosten gemaakt voor het behoud van 
een « voorafbestaande zaak, in casu in 
pand gegeven te verwerven schuldvorde
ringen, nu het ten deze de bouw betrof 
van drie nieuwe bruggen die (eiseres) 
contractueel gehouden was uit te voeren 
en reeds lang v66r het faillissement ter 
betaling had aangeboden », en dat eise
res slechts een (gewone) schuldeiser van 
de gefailleerde is, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerster hieruit af
geleid dat de aangevochten beslis
sing wettelijk verantwoord is door 
overwegingen waartegen in het mid
del niet wordt opgekomen : 

Overwegende dat het arrest 
steunt op een geheel van redenen 
die samenhangen en waarvan geen 
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enkele strekt om zelfstandig de be
slissing te schragen; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat de gefailleerde in 1980 van 
I.A.C. opdracht had gekregen een 
werk uit te voeren bij Charleroi, dat 
zij op 8 april 1981 haar te innen 
schuldvorderingen in pand gaf aan 
verweerster, dat zij op 21 paril 1981 
met eiseres een overeenkomst van 
onderaanneming sloot voor het bou
wen van drie bruggen en dat zij 
daarvoor volgens facturen van 12 
december 1981 en 5 februari 1982 
een tegoed had van 9.304.873 frank; 

Overwegende dat het arrest de 
aanspraken van eiseres op het voor
recht van artikel 2 van de wet van 3 
januari 1958 en op het voorrecht 
van artikel 20, 4°, van de Hypotheek
wet verwerpt; dat het middel tegen 
O.P- beslissing betreffende dit laatste 
voorrecht gericht is; 

Overwegende dat eiseres het ar
rest niet aanvecht, in zoverre het 
beslist dat het voorrecht van artikel 
20, 4°, van de Hypotheekwet slechts 
geldt voor kosten tot behoud van 
een voorafbestaande zaak; dat het 
middel neerkomt op de bewering 
dat de schuldvordering van de ge
failleerde op haar opdrachtgever 
reeds bestond voordat eiseres de 
drie bruggen bouwde; 

Overwegende dat er vanaf 1980, 
krachtens de toen met I.A.C. geslo
ten overeenkomst, voor de gefail
leerde rechten tegen I.A.C. beston
den, die uiteindelijk ten gevolge 
hadden dat de gefailleerde tegen 
I.A.C. een schuldvordering had tot 
betaling van de prijs van het door 
haar uitgevoerde werk, inzonderheid 
van de bruggen die eiseres voor 
haar in onderaanneming had ge- · 
bouwd; 

Dat die schuldvordering met be
trekking tot het bouwen van de drie 
bruggen zich echter niet van eerst 
af, dat is vanaf het sluiten van de 

overeenkomst tussen de gefailleerde 
en haar opdrachtgever, in het ver
mogen van de gefailleerde bevond; 
dat zij pas in dat vermogen ant
stand doordat eiseres in onderaan
neming een deel van de opdracht 
uitvoerde; 

Dat het arrest derhalve de artike
len 1101, 1102, 1134 van het Burger
lijk Wetboek, en 20, 4°, van de Hypo
theekwet niet schendt door de 
schuldvordering van de gefailleerde 
op haar opdrachtgever aan te mer
ken als een niet voorafbestaande 
zaak; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 mei 1987 - a· kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Biitzler en Nelissen Grade. 

Nr. 546 

a• KAMER - 18 mei 1987 

1° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE

MING VAN WERK - AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE AANNEMER - VERBORGEN GEBRE
KEN - GOEDKEURING VAN HET WERK 

2° VERBINTENIS - NIET-UITVOERING 

SCHADEVERGOEDING - OPZET - GROVE 
FOUT. 

1 o De aannemer blijft oak na de goed
keuring van het werk door de op
drachtgever aansprakelijk voor verbor
gen gebreken van zijn werk (1). 

(1) Zie Cass., 13 maart 1975 (A. C., 1975, 783) 
en 25 okt. 1985, A.R. nrs. 4758-4759 
(A.C., 1985-86, nr 128). 
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2• De schuldenaar is niet gehouden tot 
vergoeding van de niet te voorziene 
schade met toepassing van art. 1150 
B. W., wanneer het niet-uitvoeren van 
de verbintenis niet door zijn opzet, 
maar alleen door zijn grove fout is ver
oorzaakt (2). 

(VAN COILLIE T. DEWAELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5328) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1134, 1648, 1711, 1787, 
1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, om te beslissen tot 
de gegrondheid van de verweerder strek
kende tot vergoeding van de schade, wel
ke volgens het arrest gedeeltelijk werd 
veroorzaakt door de fout van eiser inge
volge de verkeerde plaatsing van de gele
verde silo's, beslist dat « (verweerder) 
nog gerechtigd is, zelfs na oplevering, 
zich nog te beroepen op de gebreken die 
zich pas later hebben gemanifesteerd, 
m.a.w. op de gebreken die ten tijde der 
oplevering onzichtbaar waren, zulks op 
voorwaarde dat er tegen de gebreken tij
dig werd geprotesteerd en ook, desgeval
lend, de rechtsvordering tijdig werd inge
steld ten einde te vermijden dat de 
verantwoordelijkheid voor de gebreken 
niet meer zou kunnen vastgesteld wor
den of nog dat uit het stilzitten van de 
bouwheer zou kunnen afgeleid worden 
dat hij van zijn reclamaties afstand 
heeft gedaan », dat « verder niet (kan) 
worden betwist dat het wel degelijk een 

(2) Zie Cass., 25 sept. 1959 (A.C., 1960, 86), 
met cone!. eerste adv.-gen. Mahaux, toen adv.
gen., in Bull. en Pas., 1960, I, 113; Cass., 16 feb. 
1987, A.R. nr. 5551 (A.C., 1986-87, nr. 357) met 
cone!. O.M.; « Bedrog en grove schuld op het 
stuk van niet-nakoming van contracten "• rede 
uitgesproken door proc.-gen. Hayoit de Termi
court, op de plechtige openingszitting van het 
Hof, de 15e september 1957, R. W., 1957-58, 65; 
DE PAGE, Traite elementaire de droit civil bei
ge, II, nr. 591bis; CORNELIS, « La faute lourde 
et la faute intentionnelle "• J. T., 1981, 513. 

verborgen gebrek betreft "• en dat « (ei
ser) wel (laat) opmerken dat de silo's als 
dusdanig niet gebrekkig waren, wat juist 
is, maar de aansprakelijkheid van de 
aannemer niet alleen (slaat) op de ge
bruikte materialen, maar evenzeer op de 
wijze van uitvoering, in casu de plaat
sing der silo's op een onvoldoende stevi
ge ondergrond >>, 

tweede onderdeel, voor zover de feiten
rechters wettig konden oordelen dat ten 
deze sprake kan zijn van een verborgen 
gebrek, het arrest voordien nochtans had 
gesteld dat « de overeenkomst van 6 no
vember 1973 derhalve wel degelijk een 
aannemingsovereenkomst betreft », al
dus de stelling van eiser weerleggend 
dat voormelde overeenkomst diende ge
kwalificeerd te worden als een koop-ver
koopovereenkomst; de verplichting tot 
vrijwaring wegens verborgen gebreken 
een verplichting is die wordt opgelegd 
aan de verkoper door de bijzondere re
gels van het Burgerlijk Wetboek, meer 
in het bijzonder door artikel 1648, welke 
uitsluitend bij afwijking van de algeme
ne regels van het verbintenissenrecht de 
materie van de koop-verkoopovereen
komst regelen; het hof, na zijn overwe
ging dat de litigieuze overeenkomst dien
de omschreven te worden als een aanne
mingsovereenkomst, derhalve niet wettig 
kan besluiten tot het bestaan van een 
verplcihting tot vrijwaring wegens ver
borgen gebreken, zoals vastgesteld bij 
artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest eiser 
niet als verkoper maar als aanne
mer aansprakelijk stelt; 

Overwegende dat de aannemer, 
ook na de goedkeuring van het werk 
door de opdrachtgever, aansprake
lijk blijft voor verborgen gebreken 
van zijn werk; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 1150 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, om te be
slissen dat eiser diende in te staan ook 
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voor de schade aan het gebouw, << waar
van redelijkerwijze niet kon voorzien 
worden dat deze zou ontstaan ingevolge 
het ineenzakken der silo's », oordeelt dat 
het ten deze volstaat vast te stellen dat 
artikel 1150 van het Burgerlijk Wetboek 
geen toepassing vindt in geval van grove 
fout, 

terwijl artikel 1150 van het Burgerlijk 
Wetboek geenszins bepaalt dat de schul
denaar gehouden is tot vergoeding van 
de onvoorzienbare schade, indien een 
grove fout te zijnen laste wordt vastge
steld, doch voormeld artikel integendeel 
bepaalt dat de schuldenaar slechts ge
houden is tot de voorzienbare schade, 
die het onmiddellijk en rechtstreeks ge
volg is van de fout, behoudens in geval 
van opzet; de uitzonderingstoestand, be
doeld in voormeld artikel, derhalve de 
aanwezigheid van opzet veronderstelt, en 
de enkele grove fout van de schuldenaar 
niet volstaat; het hof van beroep derhal
ve, door te oordelen dat het artikel geen 
toepassing vindt in geval van grove fout, 
zonder tevens vast te stellen dat in de 
aan zijn beoordeling voorgelegde zaak 
deze fout inderdaad een opzettelijk ka
rakter vertoonde, artikel 1150 van het 
Burgelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat artikel 1150 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt: 
<< De schuldenaar is slechts gehou
den tot vergoeding van de schade 
die was voorzien of die men heeft 
kunnen voorzien ten tijde van het 
aangaan van het contract, wanneer 
het niet uitvoeren van de verbinte
nis niet door zijn opzet is veroor
zaakt »; 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie, met een beroep op die be
paling, opwierp dat hij niet had kun
nen voorzien dat het eventueel in
dringen van de silo in de slechte 
ondergrond de verwoesting van het 
gebouw zou veroorzaken en dat ook 
de verergering van de schade ten 
gevolge van het stormweer van be
gin januari 1976 niet kon worden 
voorzien; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat ten deze kan worden ont-

staan met « te stellen dat art. 1150 
B.W. geen toepassing vindt in geval 
van grove fout »; dat het de tekort
komingen van eiser als een grove 
fout aanmerkt en, zonder uit te rna
ken in hoeverre de schade al dan 
niet voorzien was of door eiser kon 
worden voorzien, oordeelt dat eiser, 
naar evenredigheid van zijn aan
sprakelijkheid, moet instaan voor ai
le schade; 

Overwegende dat voor de uitslui
ting van artikel 1150 van het Bur
gerlijk Wetboek opzet van de schul
denaar vereist is; dat een grove fout 
niet gelijkstaat met opzet als be
doeld in die wetsbepaling; dat het 
arrest derhalve, door te beslissen 
dat voor de uitsluiting van de toe
passing van artikel 1150 van het 
Burgerlijk Wetboek reeds een grove 
fout van de schuldenaar voldoende 
is, die wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de om
vang van de door verweerder gele
den schade bepaalt, met uitsluiting 
van de toepassing van artikel 1150 
van het Burgerlijk Wetboek, op 
grond daarvan eiser veroordeelt en 
uitspraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in twee derde 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

18 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Gerard. 
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Nr. 547 

3' KAMER - 18 mei 1987 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG MET OPZEGGING - BE
GRIP. 

De beschermde werknemer die met op
zegging wordt ontslagen, wordt geacht 
te zijn ontslagen op het ogenblik dat 
hem opzegging wordt gedaan en niet 
bij het verstrijken van de opzeggings
termijn (1). (Art. lbis, § 2, eerste lid en 
achtste lid, 1°, Gezondheid en Veilig
heidswet.) 

(WERKHUIZEN G. VANROY N.V. T. CRAENHALS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5624) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 1bis, § 2, inzonderheid eerste lid 
en laatste lid, 1°, en, voor zoveel nodig, 
van artikel 1bis, § 7, van de wet van 10 
juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers alsme
de de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, ingevoegd bij de wet van 
16 januari 1967, en wat § 2 betreft, inzon
derheid het eerste lid, en wat § 7 betreft, 
inzonderheid het eerste lid, vervangen 
bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 ok
tober 1978, 

doordat het arbeidshof zich volledig 
aansluit bij de beslissing van de eerste 
rechter betreffende de betekenis van de 
in de wetgeving op het statuut van de 
beschermde werknemers gebruikte term 
« ontslag », en meer bepaald oordeelt dat 
het ontslag zich situeert op het ogenblik 
waarop de werkgever de opzegging bete
kent en niet op het ogenblik waarop de 
gegeven opzegging verlopen is, vaststelt 
dat deze interpretatie ook volledig rijmt 
met de door de wet bepaalde sancties in 
geval van onwettig ontslag tijdens de be-

(1) Cass., 1 dec. 1986, A.R. nr. 7630 
(A.C., 1986-87, nr. 199). 

schermingsperiode, de stelling van eise
res over de term « ontslag » afwijst, be
sluit dat « ter zake zonder twijfel 
(verweerster) tijdens haar beschermings
periode ontslagen werd in strijd met de 
bepalingen van artikel 1bis, § 2, van de 
wet van 10 juni 1952 (zoals later gewij
zigd tot op heden) », verweerster het 
recht op de door genoemde wet bepaalde 
vergoedingen toekent en het hager be
roep als ongegrond afwijst, 

terwijl, overeenkomstig artikel 1 bis, 
§ 2, eerste lid, van de wet van 10 juni 
1952, de leden die het personeel verte
genwoordigen en de kandidaten slechts 
kunnen ontslagen worden om een vooraf 
door het arbeidsgerecht aangenomen re
den of om vooraf door het bevoegde pari
tair comite erkende economische of tech
nische redenen; het laatste lid van de
zelfde wetsbepaling preciseert wat onder 
« ontslag » moet worden verstaan, met 
name « elke bei:Hndiging van de arbeids
overeenkomst door de werkgever, ge
daan met of zonder opzeggingsvergoe
ding, zonder opzegging of met een opzeg
ging die werd betekend gedurende de 
periode bedoeld bij §§ 3 of 4 >>; de term 
ontslag in hager genoemde wetsbepaling 
derhalve, zoals door eiseres in haar ap
pelconclusie aangevoerd, dient begrepen 
te worden als de effectieve beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst; in geval 
van opzegging van de arbeidsovereen
komst van een beschermde werknemer 
er bijgevolg slechts sprake kan zijn van 
een onregelmatig ontslag, in de zin van 
de genoemde wetsbepaling, op grand 
waarvan een beschermingsvergoeding 
kan worden opgelegd, indien niet aileen 
het ontslag, dat wil zeggen de effectieve 
beeindiging van de arbeidsrelatie, plaats
vindt tijdens de beschermingsperiode, 
doch ook (zoals door artikel 1bis, § 2, 
laatste lid, 1°, in fine wordt gepreciseerd) 
de opzegging van de overeenkomst bete
kend werd tijdens de beschermingsperi
ode; ten deze het einde van de contractu
ele verbintenissen tussen partijen zich 
situeert op 31 maart 1984 - zoals vastge
steld door de eerste rechter, hierin ge
volgd door het arbeidshof -, datum 
waarop volgens eiseres - die op dit punt 
niet werd tegengesproken door het ar
beidshof de beschermingsperiode 
bei:Hndigd was; het arbeidshof derhalve 
niet zonder schending van de in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen kan oor
delen dat het ontslag van verweerster 
zich voordeed op het ogenblik van de be
tekening van de opzegging en dat ver
weerster, na afwijzing van haar rei:nte-
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gratie-aanvraag, gerechtigd was op de 
bijzondere beschermingsvergoeding : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1bis, § 2, van de wet van 10 juni 
1952, de leden van bet comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraai
ing der werkplaatsen, die het perso
neel vertegenwoordigen, en de kan
didaten in de regel niet mogen 
worden ontslagen gedurende een pe
riode die, naar gelang van het geval, 
hetzij in § 3, hetzij in § 4 van dit ar
tikel is bepaald; dat, volgens die be
paling, voor de toepassing ervan als 
ontslag wordt beschouwd elke beein
diging van de overeenkomst door de 
werkgever, gedaan met of zonder 
opzeggingsvergoeding, zonder opzeg
ging of met een opzegging die werd 
betekend tijdens voormelde periode; 

Dat, luidens artikel 1bis, § 5, van 
die wet, « wanneer de werkgever de 
overeenkomst beeindigt in overtre
ding van de bepalingen van de §§ 3 
en 4 van dit artikel, de ontslagen 
werknemer in de onderneming her
plaatst (wordt) onder de voorwaar
den van zijn arbeidsovereenkomst, 
voor zover hijzelf, of de werkne
mersorganisatie waarbij hij is aan
gesloten, bij aangetekend schrijven 
hiertoe een aanvraag heeft inge
diend binnen dertig dagen die 
volgen op : a) de datum van de bete
kening van de opzegging ( ... ) »; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 mei 1987 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Geinger en Houtekier. 

Nr. 548 

3' KAMER - 18 mei 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - AANGE
TEKENDE BRIEF DOOR GELIJKWAARDIGE AK
TE VERVANGEN - BEWIJS VAN DE KENNIS
GEVING. 

Wanneer de dringende reden, op grond 
waarvan de arbeidsovereenkomst op 
staande voet is beeindigd, niet per 
aangetekende brief maar door een ge
lijkwaardige akte ter kennis van de 
ontslagen partij is gebracht (1), is niet 
vereist dat de tijdige kennisgeving uit 
de akte zelf kan worden afgeleid, doch 
kan het bewijs van de kennisgeving 
ook worden afgeleid uit gegevens die 
buiten de vervangende akte liggen. 
(Art. 35, vierde lid, Arbeidsovereen
komstenwet (2). 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat, wanneer de werkge
ver in bedoelde gevallen de arbeids
overeenkomst met een opzegging 
betHndigt, de werknemer ontslagen 
is zodra hem opzegging is gedaan; 
dat derhalve onder het bepaalde van 1---------------
voormeld artikel 1bis, § 2, valt de 
betHndiging van de arbeidsovereen
komst met een opzegging die tijdens 
de bij § 3 of § 4 van dit artikel be
paalde periode wordt gedaan, onge
acht of de opzeggingstermijn tijdens 
of na verloop van die periode ver
strijkt; 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1969 (A.C., 1970, 365) en 
7 mei 1975 (A.C., 1975, 980). 

(2) Ingevolge de wetswijziging van 18 juli 
1985 bepaalt art. 35 van de Arbeidsovereen
komstenwet thans dat de kennisgeving, op 
straffe van nietigheid, geschiedt bij aangete
kende brief, bij gerechtsdeurwaardersexploot 
of door afgifte van een geschrift aan de andere 
partij. 
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(SWERTS T. BELGISCHE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP TOT EXPLOITATIE VAN HET LUCHTVER

KEER « SABENA ») 

ARREST 

(A.R. nr_ 5631) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1986 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 35, inzondcrheid vierde lid, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten en, voor zoveel no
dig, van de artikelen 39, § 1, en 82, §§ 2 
tot 4, van dezelfde wet, 

doordat het arbeidshof weliswaar stelt 
dat, overeenkomstig de Arbeidsovereen
komstenwet, de dringende reden ter ken
nis moet worden gebracht bij een ter 
post aangetekende brief en dat dit vorm
voorschrift ten deze niet werd nageleefd, 
aangezien de aangetekende brief van 28 
februari 1983 terugkwam wegens ver
keerde adressering, doch oordeelt dat 
een << gelijkwaardige akte >> kan volstaan 
indien vaststaat dat deze brief eiser bin
nen dezelfde termijn bereikte, en dat ei
ser daardoor geen schade heeft geleden, 
wat in de onderhavige zaak bewezen 
werd geacht, dat er ten deze een andere 
akte bestaat, te weten de gewone brief, 
eveneens van 28 februari 1983, die eiser 
in zijn brief van 8 maart 1983 uitdrukke
lijk erkent te hebben ontvangen, dat be
wezen is en vaststaat dat eiser hierdoor 
geen schade heeft geleden, aangezien de
ze brief « een dubbel » was van de aan
getekende brief en dat eiser dus even
geed zijn rechten kon verdedigen; het 
arbeidshof, wat de tijdigheid betreft, 
aanneemt en beslist dat verweerster ten 
genoegen van recht het onrechtstreeks 
bewij s ervan heeft geleverd, aangezien 
de tijdige kennisgeving met voldoende 
zekerheid kan worden afgeleid uit de 
omstandigheden dat de brief normaal op 
dezelfde dag verstuurd werd als de aan
getekende brief, dit is 28 februari 1983, 
en dat eiser, in zijn brief van 8 maart 
1983, verwijst naar het schrijven van 28 
februari 1983, zonder er gewag van te 
maken dat hij dit schrijven later dan 
normaal zou hebben ontvangen, en dat, 
aangezien eiser in zijn brief van 8 maart 
1983 te kennen geeft dat hij tegen zijn 
ontslag in beroep wenst te gaan, en 
daarbij bijgestaan te worden door een 
afgevaardigde van het A.C.V., dit doet 
veronderstellen dat hij ondertussen (i.e. 

tussen het ontvangen van de brief en 
zijn antwoord daarop) de zaak bespro
ken heeft met zijn vakbond, aldus de 
stelling van eiser verwerpend dat er ten 
deze geen sprake kon zijn van een aan 
het aangetekend schrijven gelijkwaardi
ge akte, omdat er geen feitelijke vermoe
dens in aanmerking mogen worden ge
nomen; het arbeidshof het hoger beroep 
verwerpt, 

terwijl artikel 35 van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978, zoals van 
kracht v66r de wetswijziging van 18 juli 
1985, in zijn vierde lid bepaalde dat al
leen de dringende reden, waarvan ken
nis is gegeven bij een ter post aangete
kende brief, verzonden binnen drie 
werkdagen na het ontslag, kan worden 
aangevoerd ter rechtvaardiging van het 
ontslag zonder opzegging of v66r de ter
mijn; de kennisgeving bij aangetekend 
schrijven niet aileen tot doel heeft de be
trokken partij nauwkeurig in te lichten 
omtrent de tegen hem aangevoerde grie
ven om te vermijden dat naderhand an
dere grieven zouden worden aangevoerd, 
doch er tevens toe strekt te bewijzen dat 
deze door de wet opgelegde kennisgeving 
geschiedde binnen de door de wet be
paalde terrnijn; de kennisgeving bij aan
getekend schrijven weliswaar niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
was, v66r de genoemde wetswijziging, en 
kon worden vervangen door een gelijk
waardig stuk, voor zover de rechten van 
de ontslagen partij niet geschaad wer
den, doch dit stuk slechts als gelijkwaar
dig kan worden beschouwd voor zover 
dezelfde waarborgen inzake het bewijs 
van een tijdige kennisgeving, door de 
werkgeer, inzake de als dringende reden 
ingeroepen feiten eraan verbonden zijn 
of eruit voortvloeien; aldus het als gelijk
waardig te beschouwen stuk moet doen 
blijken, niet alleen van de identiteit van 
de persoon van wie het uitgaat en van 
de reden die ten grondslag ligt aan het 
ontslag, doch ook van de tijdigheid van 
de kennisgeving; dergelijke waarborgen 
weliswaar geboden worden door het ge
dateerde en voor ontvangst getekende 
stuk dat de werkgever aan de werkne
mer overhandigt, en door het betekende 
deurwaardersexploot, doch geenszins ge
boden worden door een, zij het geda
teerd, schrijven waarvan de geadresseer
de niet erkent dat hij het binnen drie 
werkdagen na het ontslag heeft ontvan
gen; de gewone ter post verstuurde brief 
derhalve niet als gelijkwaardig aan het 
aangetekend schrijven kan worden be
schouwd, ook al zou, door een beroep te 
doen op extrinsieke elementen, bij wege 
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van onrechtstreeks bewijs, onder meer 
kunnen blijken dat de kennisgeving 
klaarblijkelijk tijdig geschiedde; het ar
beidshof derhalve niet zonder miskening 
van artikel 35 van de Arbeidsovereen
komstenwet, zoals van kracht v66r de 
wetswijziging van 18 juli 1985, kon oor
delen dat ten deze een bij gewone post 
verstuurde brief houdende kennisgeving 
van de als dringende reden tot ontslag 
aangemerkte feiten als gelijkwaardig 
aan het bij dit artikel vereiste aangete
kend schrijven kon worden beschouwd 
(schending van artikel 35 van de Ar
beidsovereenkomstenwet), en aldus niet 
wettig eiser het recht op een opzeggings
vergoeding kon ontzeggen (schending 
van de artikelen 39, § 1, en 82, §§ 2 tot 4, 
van dezelfde Arbeidsovereenkomsten
wet): 

Overwegende dat artikel 35, vier
de lid, van de Arbeidsongevallenwet, 
zoals het ten tijde van het ontslag 
van eiser luidde, bapaalde: « Aileen 
de dringende reden waarvan kennis 
is gegeven bij een ter post aangete
kende brief, verzonden binnen drie 
werkdagen na het ontslag, kan wor
den aangevoerd ter rechtvaardiging 
van het ontslag zonder opzegging of 
v66r het verstrijken van de ter
mijn »; 

Overwegende dat de in die bepa
ling bedoelde aangetekende brief 
kan worden vervangen door een ge
lijkwaardige akte; 

Dat de vervangende akte welis
waar niet als gelijkwaardig kan 
worden beschouwd, wanneer niet 
blijkt dat zij binnen de gestelde ter
mijn ter kennis van de ontslagen 
partij is gebracht; dat evenwel niet 
is v~reist dat de tijdige kennisge
ving uit de akte ·zelf kan worden af
geleid; 

Dat het arbeidshof artikel 35 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet niet 
schendt door het bewijs van de ken
nisgeving af te leiden uit gegevens 
die buiten de vervangende akte lig
gen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Dassesse. 

Nr. 549 

3• KAMER - 18 mei 1987 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGE - FOOIEN EN BEDIENINGSGELD 
- VERHAAL VAN DE WERKGEVER OP DE 
WERKNEMER. 

Wanneer de werknemer zijn sociale-ze
kerheidsbijdrage op door hem recht
streeks van de klant ontvangen fooien 
en bedieningsgeld niet vooraf aan de 
werkgever heeft betaald, mag deze de 
bijdrage op de werknemer verhalen 
(1). (Art. 26, eerste lid, Sociale-Zeker
heidswet Werknemers; art. 40, § 2, 2", 
K.B. 28 nov. 1969.) 

(VAN SCHILT. MAN TIM FOOK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5643) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1316, 1349, 
1353, 1354 van het Burgerlijk Wetboek, 
180, 2", 182, 2", van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 23, § 1, 26, eerste 
lid, van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, 40 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 

(1) Zie Cass., 20 mei 1985, A.R. nr. 4723 
(A.C., 1984-85, nr. 562). 
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tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder het bedrag van 
51.854 frank te betalen voor zijn werkne
mersbijdragen voor sociale zekerheid en 
bedrijfsvoorheffing, op grond: dat (eiser) 
als kelner bij (verweerder) in dienst was 
vanaf 6 april 1980 tot 28 december 1980, 
dag waarop er een einde kwam aan de 
arbeidsovereenkomst wegens reorganisa
tie; dat op dat ogenblik de afrekening 
werd opgesteld en (verweerder) akkoord 
was de van hem alsdan nog gevorderde 
bedragen voor verbrekingsvergoeding, 
loon en kledijvergoeding te betalen, 
maar liet opmerken dat ook (eiser) hem 
nog de werknemersbijdrage-R.S.Z. en be
drijfsvoorheffing ten bedrage van 51.854 
frank verschuldigd bleef, vermits (ver
weerder) deze som had betaald maar 
niet vooraf had bekomen vanwege (ei
ser); dat nochtans een kelner het ver
schuldigde voor werknemersbijdrage
R.S.Z. en bedrijfsvoorheffing vooraf 
dient te betalen aan zijn werkgever, die 
dan doorstort aan R.S.Z. en fiscus; dat 
vooreerst (eiser) laat gelden dat, in toe
passing van artikel 26 van de wet op de 
R.S.Z., de werkgever de niet te gepasten 
tijde ingehouden werknemersbijdragen 
niet kan verhalen op de werknemer, 
waar de fiscale wetgeving dit wel toelaat 
voor een niet afgehouden of niet over
handigd bedrag van de voorheffing; dat 
er echter, in het geval van een kelner, 
geen sprake is van inhouding of afhou
ding, maar van overhandiging bij voor
baat aan de werkgever door de kelner 
van het verschuldigde bedrag voor 
R.S.Z.-werknemersbijdragen en bedrijfs
voorheffing, opdat de werkgever deze 
zou kunnen doorstorten; dat, in de veron
derstelling dat (eiser) dus nagelaten 
heeft de wekelijkse betaling van 1.500 
frank hoofdens de R.S.Z.-werknemersbij
dragen en bedrijfsvoorheffing te doen, 
de terugvordering van het bedrag van 
51.854 frank door (verweerder) gegrond 
is, zowel voor de sociale bijdragen als 
voor de bedrijfsvoorheffing; dat op (ei
ser) alleszins de bewijslast rust om aan 
te tonen dat hij wekelijks het bedrag 
van 1.500 frank aan (verweerder) heeft 
overhandigd en het niet volstaat te bewe
ren dat, vermits (verweerder) de R.S.Z.
bijdragen en de bedrijfsvoorheffing heeft 
gestort, - wat blijkt uit het document 
C4 van de individuele rekening -, hier-

uit zou volgen dat ook (eiser) zijn beta
ling vooraf zou hebben verricht aan (ver
weerder); dat (eiser), indien hij wekelijks 
de betaling van 1.500 frank zou hebben 
verricht, zich toch gemakkelijk een kwij
ting hiervan had kunnen laten overhan
digen, wat toch aangewezen was en be
langrijk genoeg, vermits het de naleving 
van zijn sociale en fiscale verplichtingen 
betrof; dat er geen enkel schriftelijk be
wijs door hem wordt voorgebracht; dat 
(eiser) niet heeft bewezen dat het door 
hem aangeboden getuigenverhoor dat hij 
zijn wekelijkse betaling zou hebben ge
daan, vermits slechts een getuige, zijn le
vensgezellin, hierover een weinig over
tuigende en met omzichtigheid te beoor
delen verklaring heeft afgelegd en ande
re, onbevooroordeelde, getuigen niet wer
den opgeroepen; dat (eiser) dus het 
bedrag van 51.854 frank verschuldigd 
blijft aan (verweerder), en de vordering 
van (eiser) tot betaling van 5.146 frank 
beweerde niet doorgestorte bijdragen en 
15.000 frank, wegens tergende en roeke
loze tegenvordering, niet gegrond is », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, verweerder, die na

gelaten heeft zich te gepasten tijde de 
som van 51.854 frank te doen overhandi
gen uit hoofde van werknemersbijdrage 
voor sociale zekerheid en bedrijfsvoor
heffing, niet gerechtigd is de niet ontvan
gen werknemersbijdragen achteraf van 
eiser terug te vorderen; dit verbod van 
terugvordering, uitgevaardigd door arti
kel 26, eerste lid, van de wet van 27 juni 
1969, van algemene toepassing is, ook in
dien de werknemer de verschuldigde 
werknemersbijdrage vooraf aan de werk
gever moet overhandigen (schending van 
de artikelen 26, eerste lid, van de wet 
van 27 juni 1969 en 40 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 26 van 
de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de sociale 
zekerheid van de werknemers be
paalt dat de werkgever de werkne
mersbijdrage die hij nagelaten heeft 
te gepasten tij de in te houden, niet 
mag verhalen op de werknemers; 

Overwegende dat deze bepaling 
geen toepassing vindt wanneer, zo-
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als het arrest vaststelt, er geen spra
ke is van inhouding door de werkge
ver maar van overhandiging bij 
voorbaat door de werknemer, con
form artikel 40, § 2, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 28 november 
1969, opdat de werkgever het door
start; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

18 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 550 

3• KAMER - 18 mei 1987 

1° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-
GING - KOSTEN - GESCHIL TUSSEN DE 
WERKGEVER EN HET FONDS VOOR ARBEIDS
ONGEVALLEN - VORDERING TOT BETALING 
VAN BIJDRAGEN. 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - GESCHIL TUSSEN DE 
WERKGEVER EN HET FONDS VOOR ARBEIDS·· 
ONGEVALLEN - VORDERING TOT BETALING 
VAN BIJDRAGEN. 

1 o en 2o Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 
luidens hetwelk de kosten van aile vor
deringen gesteund op deze wet ten las
te van de verzekeraar vallen, behalve 
wanneer de eis roekeloos en tergend 
is, is niet toepasselijk op geschillen 
tussen de werkgevez· en het Fonds 
voor Arbeidsongevallen over de vorde-

ring van dat Fonds tot betaling van 
bijdragen (1). (Impliciete oplossing.) 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
T. DE CROOS) 

(A.R. nr. 5647) 

18 mei 1987 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 551 

2• KAMER - 19 mei 1987 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING -
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

2° STRAFVORDERING - BURGERLIJKE 

PARTIJ- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

3° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - OPDRACHT. 

1°, 2o en 3° De burgerlijke-partijstelling, 
met name om de zaak door recht
streekse dagvaarding bij het strafge
recht aanhangig te maken, vereist een 
eigen schade (1); geen enkele wette
lijke bepaling verleent aan de Orde 
van Architecten, die geen overeenkom-

Nota arrest nr. 550 : 

(1) Zie Cass., 9 april 1975 (A.C., 1975, 861), 
met cone!. O.M.; Cass., 7 sept. 1981 
(A.C., 1981-82, nr. 13) en 9 april 1984, A.R. 
nrs. 3964 en 4108 (A.C., 1983-84, nr. 457). 

Nota arrest nr. 551 : 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2237 
(A.C., 1982-83, nr. 186, en de cone!. van adv.
gen. Velu, in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 186); 13 
mei 1986, A.R. nr. 9757 (A.C., 1985-86, nr. 559) 
en 7 april 1987, A.R. nr. 254, supra, nr. 469. 
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stig de wet van 31 maart 1898 opge
richte beroepsvereniging is, het recht 
om bij wege van rechtstreekse dag
vaarding de strafvordering wegens een 
misdrijf dat het belang van haar leden 
zou schaden, op gang te brengen (2). 

(ORDE VAN ARCHITECTEN T. LEENARTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 760) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 63 van het 
Wetboek van Strafvordering, 2, 10 van de 
wet van 31 maart 1898 betreffende de be
roepsverenigingen, 2 en 19 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van de Or
de van Architecten, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing, na te hebben vastge
steld dat « de wetgever de Orde van Ar
chitecten, die de rechtspersoonlijkheid 
bezit, niet de bevoegdheid heeft verleend 
om in rechte op te treden ter bescher
ming van de doeleinden waarvoor ze is 
opgericht en ten einde vergoeding te be
komen van het nadeel dat ze ondergaat 
ingevolge inbreuken op die doeleinden » 
en « dat, integendeel, artikel 2 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling van de 
Orde van Architecten haar enkel de be
voegdheid heeft verleend om aangifte te 
doen van elke inbreuk op de wetten en 
reglementen ter bescherming van de ti
tel van architect », oordeelt « dat dit niet 
wegneemt dat de Orde van Architecten, 
zoals elke rechtspersoon en overeenkom
stig de regels van het gemeen recht, in 
rechte kan optreden, onder andere door 
rechtstreeks te dagvaarden of zich bur
gerlijke partij te stellen, ten einde de 
vergoeding te bekomen van de materi~He 
of morele schade die ze lijdt ingevolge 

(2) Een beroepsvereniging die overeenkom
stig de wet van 31 maart 1898 is opgericht kan 
zich burgerlijke partij stellen wegens een' mis
drijf dat de belangen schaadt ter bescherming 
waarvan zij is opgericht (Cass., 12 okt. 1964, 
Bull. en Pas., 1965, I, 152). Dat geldt voor een 
wettelijk erkende beroepsvereniging van de 
architecten van een provincie (Cass., 12 sept. 
1972, A.C., 1973, 47). 

een aantasting van een harer subjectieve 
rechten of van haar regelmatige patri
moniele of morele belangen; dat dit ech
ter niet betekent dat de Orde van Archi
tecten zonder meer het recht heeft om in 
eigen naam de vergoeding te vervolgen 
van de schade die voortvloeit uit inbreu
ken op de belangen die zij beoogt te be
schermen; dat, zeker op strafgebied, het 
bestaan in haar hoofde van een persoon
lijk en rechtstreeks belang (artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek) niet vol
staat, nu krachtens artikel 3 van de wet 
van 17 april 1879 (lees : 1878) houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en artikel 63 van het 
Wetboek van Strafvordering de burger
lijke vordering voor de strafrechter 
slechts kan ingesteld worden door diege
ne die persoonlijk benadeeld werd door 
een inbreuk, met andere woorden door 
diegene die aantoont in zijn persoon, 
zijn goederen of zijn eer aangetast te 
zijn; dat het belang dat de Orde van Ar
chitecten heeft bij de strafrechtelijke be
teugeling van inbreuken, zoals deze op 
artikel 4 van de wet van 20 febrauri 1939 
op de bescherming van de titel en van 
het beroep van architect, niet volstaat en 
samenvalt met het belang van de ge
meenschap waarover uitsluitend ge
waakt wordt door het openbaar ministe
rie dat de strafvordering uitoefent; dat 
toelaten dat de Orde van Architecten ter 
bescherming van een algemeen belang 
rechtstreeks dagvaardt voor de strafrech
ter en aldus de strafvordering aanhangig 
maakt en een misdrijf onderwerpt aan 
de kennisneming van de strafrechter, 
zou meebrengen dat het monopolie over 
het vervolgingsbeleid van het openbaar 
ministerie in het gedrang wordt ge
bracht », en, na te hebben gesteld dat 
« (eiseres) ten onrechte voorhoudt dat zij 
een beroepsvereniging is in de zin van 
de wet van 31 maart 1898, zodat zij zich 
evenzeer ten onrechte steunt op de 
rechtspraak die, op basis van de bepalin
gen van voornoemde wet, heeft beslist 
dat de beroepsverenigingen zich kunnen 
voorzien voor de strafrechter ten einde 
vergoeding te bekomen van de schade 
die voortspruit uit inbreuken die de be
roepsbelangen die ze behartigen, aantas
ten ten einde de individuele rechten van 
hun leden te beschermen », overweegt 
« dat (eiseres) niet aantoont dat zij inge
volge de beweerde inbreuk door (ver
weerder) op artikel 4 van de wet van 20 
febrauri 1939 persoonlijk is benadeeld, 
dit wil zeggen werd aangetast in haar 
persoon, haar goederen of haar eer, dat 
de loutere aantasting van een belang, 
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zonder te preciseren waaruit dit belang 
bestaat, niet volstaat », en besluit dat 
<< de eerste rechter dan ook terecht de 
rechtstreekse dagvaarding niet . ontvan
kelijk heeft verklaard en (verweerder) 
buiten zake heeft gesteld », 

terwijl, overeenkornstig artikel 2 van 
de wet van 31 rnaart 1898 betreffende de 
beroepsverenigingen, het doel van deze 
verenigingen besloten ligt in de studie, 
bescherrning en ontwikkeling van de be
roepsbelangen van haar !eden en, over
eenkornstig artikel 10 van dezelfde wet, 
deze beroepsverenigingen kunnen optre
den in rechte, als eiser of verweerder, 
voor de verdediging van de persoonlijke 
beroepsbelangen van hun aangesloten !e
den; eiseres, opgericht door de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
van Architecten, dient beschouwd te 
worden als een wettelijk erkende 
beroepsvereniging wier doelstellingen, 
ornschreven in artikel 2 van deze wet, 
gelijk lopen met de in artikel 2 van de 
wet van 31 rnaart 1898 omschreven ob
jectieven; artikel 2 van de genoemde wet 
van 26 juni 1963 weliswaar bepaalt dat 
de Orde van Architecten aangifte moet 
doen bij de rechterlijke overheden van 
elke inbreuk op de wetten en reglemen
ten tot bescherming van de titel en het 
beroep van architect, doch deze wetsbe
paling slechts een algemene meldings
plicht in het leven roept waaraan de Or
de van Architecten zich dient te onder
werpen, en geen afbreuk doet aan · de 
a!gemene beginselen inzake het optre
den in rechte van de beroepsverenigin
gen; de Orde van Architecten, als wette
lijk erkende beroepsvereniging, derhalve 
tot rechtstreekse daging of burgerlijke
partijstelling voor de strafrechter kan 
overgaan, zoals door eiseres in haar ap
pelconclusie (pagina's 3 tot 5) voorgehou
den, zodra zij een schade kan aantonen 
ingevolge de aantasting van de be
roepsbelangen van de Ieden van de groe
pering, ter verdediging waarvan zij werd 
opgericht, zodat het hof van beroep, door 
in de bestreden beslissing te stellen dat 
eiseres ten onrechte voorhield dat zij 
een beroepsvereniging in de zin van de 
wet van 31 maart 1898 was, het wettelijk 
begrip << beroepsvereniging », zoals gede
finieerd in artikel 2 van de wet van 31 
maart 1898, miskent (schending van dit 
artikel en, voor zoveel als nodig, van ar
tikel 2 van de wet van 26 juni 1963), en 
door de ontvankelijkheid van de recht
streekse dagvaarding voor de strafrech
ter, uitgaande van eiseres, te beoordelen, 
niet in het licht van artikel 10 van de ge-

noemde wet van 31 maart 1898, doch in 
het licht van de artikelen 3 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel op het Wetboek van Straf
vordering en 63 van het W etboek van 
Strafvordering, en derhalve de persoon
lijke benadeling door een inbreuk op de 
eer, de persoon of de goederen van de 
Orde van Architecten te eisen, onwettig 
statueert, en het vorderingsrecht van ei
seres op onwettige wijze beperkt (scherr
ding van de genoemde wetsbepalingen 
en, voor zoveel als nodig, van de artike
len 2 en 19 van de wet van 26 jun: 1963) : 

Overwegende dat het op gang 
brengen van de strafvordering in be
ginsel aan het openbaar ministerie 
behoort; dat de benadeelde evenwel 
over de mogelijkheid beschikt om 
zelf de strafvordering op gang te 
brengen door zich burgerlijke partij 
te stellen, naar gelang van het ge
val, voor de onderzoeksrechter of 
door rechtstreekse dagvaarding voor 
het strafgerecht (artikelen 63, 145 en 
182 van het Wetboek van Strafvor
dering); 

Overwegende dat de burgerlijke
partij stelling een eigen schade ver
eist; 

Overwegende dat artikel 10 van 
de wet van 31 maart 1898 op de be
roepsverenigingen bepaalt : « De 
vereniging is bevoegd om in rechte 
te staan als eiser of verweerder voor 
de verdediging van de individuele 
rechten die haar leden bezitten uit 
hoofde van hun lidmaatschap, onge
acht het recht van die leden om 
rechtstreeks een actie in te stellen 
of zich bij die actie aan te sluiten of 
in het geding tussen te komen »; 

Overwegende dat de zeer precieze 
bevoegdheden die de wetgever door 
de wet van 31 maart 1898 aan de be
roepsverenigingen heeft toegekend, 
aileen toekomen aan de beroepsver
enigingen in strikte zin, namelijk 
die welke opgericht werden overeen
komstig die wet; 

Overwegende dat de Orde van Ar
chitecten niet werd opgericht over
eenkomstig de wet van 31 maart 
1898; 

Overwegende dat de wet van 26 
juni 1963 tot instelling van een Orde 
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van Architecten niets bevat dat met 
artikel 10 van de wet van 31 maart 
1898 overeenstemt; 

Overwegende dat die wet welis
waar in haar artikel 2 bepaalt dat 
de Orde van Architecten bij de rech
terlijke overheid aangifte doet van 
elke overtreding van de wetten en 
reglementen tot bescherming van de 
titel en van het beroep van archi
tect, en in artikel 19 dat de raad van 
de Orde bij de rechterlijke overheid 
elke overtreding aanklaagt van de 
wetten en reglementen tot bescher
ming van de titel en van het beroep 
van architect; dat de Orde van Ar
chitecten uit die bepalingen niet het 
recht put om door stelling als bur
gerlijke partij bij wege van recht
streekse dagvaarding de strafvorde
ring wegens een misdrijf dat het 
belang van haar leden schaadt, op 
gang te brengen; 

Dat de appelrechters de in het 
middel aangewezen wettelijke bepa
lingen niet schenden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 552 

2' KAMER - 19 mei 1987 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- KONINKLIJKE EN MINIS'I'ERIELE BESLU!
TEN - BEKENDMAKING - BEGRIP 

2° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- KONINKLIJKE EN MINISTERIELE BESLUI
TEN - BESLUITEN DIE BELANG HEBBEN 
VOOR DE MEERDERHEID VAN DE BURGERS
BEG RIP. 

3° SPOORWEGEN - N.M.B.S.-ALGEMEEN 
REGLEMENT - ONREGELMATIGE BEKENDMA
KING - GEVOLG. 

1 o De koninklijke en ministeriele beslui
ten worden, in de regel, integraal in 
het Belgisch Staatsblad bekendge
maakt; nochtans, wanneer zij geen be
lang hebben voor de meerderheid van 
de burgers, mogen zij bij uittreksel be
kendgemaakt worden of het voorwerp 
zijn van een gewone vermelding in het 
Belgisch Staatsblad (1). (Art. 56, § 1, 
Taalwet Bestuurszaken.) 

2° Onder besluit dat belang heeft voor de 
meerderheid van de burgers, in de zin 
van art. 56, § 1, Taalwet Bestuursza
ken, moet worden verstaan een besluit 
dat een hele categorie van in dezelfde 
feitelijke omstandigheden verlrerende 
burgers betreft (2). 

3° Het algemeen reglement van de Na
tionale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, dat niet integraal is be
lrendgemaalrt in het Belgisch Staats
blad, is geen wet in de zin van art. 608 
Ger.W. (3). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. VRAMBOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 793) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 juni 1986 op ver
wijzing in hager beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 25 februari 1986 (4); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11 van het Alge-

(1) en (2) Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7377 
(A.C., 1985-86, nr 255). 

(3) Zie het arrest vermeld in de vonge noot. 
(4) Niet gepub!iceerd. 
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meen Reglement toepasselijk op de reizi
gers en de personen aanwezig in de 
instellingen van de spoorweg, genomen 
in uitvoering van de artikelen 1.3 tot 16 
van de wet van 25 augustus 1891 op de 
vervoerovereenkomsten, zeals gewijzigd 
bij de wet van 3 juli 1964, 16 van de wet 
van 23 juli 1926 houdende oprichting van 
de N.M.B.S., 1134, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet en uit de miskenning van het 
beschikkings beginsel, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben aangenomen dat het N.M.B.S.
reglement onmiskenbaar op legistiek 
rechtsgeldige wijze werd uitgevaardigd 
en gepubliceerd, zodat het volwaardige 
rechtskracht heeft, alsmede dat de fei
ten, zijnde plaatsgenomen en zelfs ge
reisd te hebben in een rijtuig der Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen zonder in het bezit te zijn van 
een regelmatig plaatsbewijs of er een te 
hebben genomen, geacht moeten worden 
bewezen te zijn en dat er derhalve in 
hoofde van verweerster principieel en 
theoretisch een vergoedingsverplichting 
aanwezig is, niettemin beslist dat eiseres 
geen aanspraak kan maken op de gevor
derde biljetprijs van 135 frank en a forti
ori evenmin op de bijkomende vergoe
dingen (vast recht en bijkomend forfai
tair bedrag van telkens 600 frank), nu 
die vergoedingsverplichting slechts aan
wezig is voor zover de feiten aan eiseres 
schade hebben berokkend en deze scha
de in casu niet genoegzaam bewezen 
werd, 

terwijl, eerste onderdeel, de vordering 
van eiseres, ertoe strekkende verweer
ster te horen veroordelen tot het betalen 
van de prijs van een biljet voor het tra
ject Antwerpen-Centraal/Brugge, het 
vast recht en het bijkomend forfaitair 
bedrag wegens niet onmiddellijke beta
ling, in de regelmatig neergelegde appel
conclusie gesteund was op artikel 11, 
§§ 1, 2 en 3, van het Algemeen Regle
ment toepasselijk op de reizigers en de 
personen aanwezig in de instellingen 
van de spoorweg; voormeld Algemeen 
Reglement, dat gepubliceerd werd in het 
Belgisch Staatsbla.d, kracht van wet 
heeft en een aanvulling uitmaakt van de 
wetten in uitvoering van de welke het 
werd genomen; artikel 11 van dat Alge
meen Reglement bepaalt :<< § 1. - De rei
ziger die geen geldig vervoerbewijs kan 
tonen aan het controlepersoneel is ver
plicht de prijs van het traject of van de 
vereiste toeslag te betalen, alsmede een 
bij de tarieven vastgesteld bijkomend 

forfaitair bedrag. Dit bijkomend bedrag 
wordt verdubbeld wanneer niet onmid
dellijk wordt betaald; § 2. - De bepalin
gen van § 1 worden toegepast op de rei
ziger die : ( ... ) d) in het bezit worden 
gevonden van een vervallen vervoerbe
wijs; ( ... ) § 3. - De onder§§ 1 en 2 voor
ziene bepalingen zijn van toepassing, on
verminderd de eventuele gerechtelijke 
vervolgingen, krachtens het koninklijk 
besluit van 4 april 1895 inzake de na te 
leven voorschriften met betrekkihg tot 
het vervoer van reizigers per spoor »; 
derhalve het enkele feit dat de teiziger 
geen geldig vervoerbewijs kan tonen aan 
het controlepersoneel hem verplicht tot 
het betalen van de prijs van het traject 
of van de vereiste toeslag, alsmede van 
een bij de tarieven vastgesteld bijko
mend forfaitair bedrag, hetwelk wordt 
verdubbeld wanneer niet onmiddellijk 
wordt betaald, zodat het bestreden von
nis, door de door eiseres gevorderde be
dragen niet toe te kennen om reden dat 
de vergoedingsverplichting slechts zou 
bestaan voor zover door laatstgenoemde 
schade werd geleden en dit in casu niet 
afdoende bewezen werd, voor de toepas
sing van bovenvermeld artikel 11, §§ 1, 2 
en 3, een voorwaarde stelt die door dat 
artikel niet is voorgeschreven en derhal
ve dat artikel schendt (schending van ar
tikel 11 van het Algemeen Reglement 
toepasselijk op de reizigers en de perso
nen aanwezig in de instellingen van de 
spoorweg); 

tweede onderdeel, het uitsluitend de 
partijen zijn die de macht hebben het 
onderwerp en de oorzaak van hun verde
ring te bepalen; eiseres op pagina 6 van 
haar regelmatig neergelegde appelcon
clusie stelde « dat deze bedragen (prijs 
van een biljet, vast recht en bijkomend 
forfaitair bedrag wegens niet onmiddel
lijke betaling) inderdaad in ieder geval 
aan (eiseres) verschuldigd zijn bij toe
passing van artikel 11, §§ 1, 2 en 3, van 
het Algemeen Reglement voor het ver
voer van reizigers en bagage; dat ( ... ) het 
bewuste reglement van de N.M.B.S., wet
telijk gepubliceerd zijnde, kracht van 
wet heeft; dat de toepassing ervan der
halve noch geheel noch gedeeltelijk door 
de rechter kan worden miskend en aldus 
noodzakelijkerwijze de vordering inte
graal dient te worden ingewilligd en de 
bewuste reglementair vastgelegde bedra
gen onverminderd en ongewijzigd dienen 
te worden toegekend », zonder dat de 
toepasselijkheid zelf van het ingeroepen 
artikel 11, §§ 1, 2 en 3, van het Algemeen 
Reglement door verweerster ooit op enig 
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ogenblik betwist werd; laatstgenoemde 
enkel aanvoerde dat de gevorderde be
dragen niet verschuldigd waren omdat 
eiseres haar schade niet bewees, hetgeen 
geen betwisting inhoudt met betrekking 
tot het in casu van toepassing zijn van 
artikel 11, zodat het bestreden vonnis, in 
de mate dat zou moeten worden be
schouwd dat het vonnis de zaak niet 
heeft beslecht op grond van het specifie
ke artikel 11, §§ 1, 2 en 3, van het Alge
meen Reglement doch op basis van het 
gemeen recht, eigenmachtig de oorzaak 
van de vordering wijzigt, hetgeen een 
miskenning uitmaakt van het beschik
kingsbeginsel en niet antwoordt op de 
door eiseres in haar regelmatig neerge
legde appelconclusie aangevoerde argu
menten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, de bepalingen van 
het, door pubikatie in het Belgisch 
Staatsblad, algemeen bekendgemaakt Al
gemeen Reglement toepasselijk op de 
reizigers en de personen aanwezig in de 
instellingen van de spoorweg een inte
grerend bestanddeel zijn van de tussen 
eiseres en verweerster gesloten vervoer
overeenkomst; deze bepalingen die, on
verminderd de strafrechtelijke vervolgin
gen vervat in het koninklijk besluit van 
4 april 1895, de burgerrechtelijke gevol
gen van die overtreding regelen, partijen 
derhalve tot wet strekken en de rechter 
verplicht is deze ongewijzigd toe te pas
sen en er de inhoud, zin en draagwijdte 
van te eerbiedigen; overeenkomstig het 
door eiseres ingeroepen artikel 11 van 
het Algemeen Reglement, het louter feit 
voor een reiziger geen geldig vervoerbe
wijs te kunnen tonen aan het controle
personeel, hem verplicht tot het betalen 
van de prijs van het traject of van de 
vereiste toeslag, alsmede van een bij de 
tarieven vastgesteld bijkomend forfaitair 
bedrag, hetwelk wordt verdubbeld in ge
val van niet onmiddellijke betaling, zo
dat het bestreden vonnis, door na te heb
ben aangenomen dat het bewezen is dat 
verweerster plaatsgenomen en gereisd 
heeft in een voertuig van de N.M.B.S. 
zonder in het bezit te zijn van een geldig 
vervoerbewijs, niettemin de door eiseres 
op grond van artikel 11 van het Alge
meen Reglement gevorderde bedragen 
niet toe te kennen om reden dat eiseres 
haar schade moet bewijzen en dit bewijs 
in casu niet werd geleverd, de bewijs
kracht (miskent) van de tekst van voor
meld artikel 11, dat kracht van wet heeft 
(schending van de artikelen 1319, 1320 

en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) als
mede de bindende kracht van de tussen 
partijen afgesloten vervoerovereenkomst, 
waarvan het Algemeen Reglement inte
graal deel uitmaakt (schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de appelrechters 
het geheel van hun redengeving !a
ten steunen op het N.M.B.S.-regle
ment; dat de vermelding in het be
streden vonnis << voor zover de 
feiten schade aan (eiseres) hebben 
berokkend ( ... ) dat eiseres evenwel 
haar schade moet bewijzen » een in
terpretatie van de appelrechters is 
van de draagwijdte van artikel 11 
van het kwestieuze N.M.B.S.-regle
ment; dat de appelrechters zodoende 
de zaak niet beslechten « op basis 
van het gemeen recht »; dat zij door 
die redengeving in verband met dE~ 
draagwijdte van artikel 11 van het 
N.M.B.S.-reglement het desbetref
fende verweer van eiseres verwer
pen en aldus haar conclusie beant
woorden; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

W at het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 13 van de wet van 25 augus
tus 1891 op de Vervoerovereenkomst 
(titel VIIbis van boek I van het Wet
hoek van Koophandel), de vervoer
overeenkomst wordt gesloten tegen 
de prijzen en tegen de voorwaarden 
van de tarieven en de reglementen 
die wettelijk bekendgemaakt zijn; 
dat, naar luid van artikel 14 van de
zelfde titel, de tarieven die de ver
voerprijzen en -voorwaarden van de 
spoorwegen bevatten, in het Bel
gisch Staatsblad worden bekendge
maakt; 

Overwegende dat het « Algemeen 
Reglement toepasselijk op de reizi
gers en de personen aanwezig in de 
instellingen van de spoorweg » en 
de latere wijzigingen daarvan steeds 
werden bekendgemaakt in de vorm 
van een gewone vermelding in het 
Belgisch Staatsdblad; 
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Overwegende dat, naar luid van 
artikel 6, eerste lid, van de wet van 
31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken, het 
opmaken, bekendmaken en inwer
kingtreden van wetten en verorde
ningen, koninklijke en ministeriele 
besluiten verbindend zijn in het ge
hele Rijk de tiende dag na die van 
hun bekendmaking, tenzij zij een 
andere termijn bepalen; 

Dat, overeenkomstig artikel 56, 
§ 1, vierde lid, van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuursza
ken, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 18 juli 1966, de koninklij
ke en ministeriele besluiten, in de 
regel, integraal in het Belgisch 
Staatsblad worden bekendgemaakt; 
dat zij nochtans, wanneer zij geen 
belang hebben voor de meerderheid 
van de burgers, bij uittreksel mogen 
worden bekendgemaakt of het voor
werp zijn van een gewone vermel
ding in het Belgisch Staatsblad; dat 
onder << besluit dat belanv heeft voor 
de meerderheid van de burgers », in 
de zin van laatstvermelde wettelijke 
bepaling, moet worden verstaan het 
besluit dat een hele categorie van in 
dezelfde feitelijke omstandigheden 
verkerende burgers betreft; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het kwestieuze N.M.B.S.-reglement, 
dat in het Belgisch Staatsblad bij 
wijze van genome vermelding is be
kendgemaakt hoewel het belang 
heeft voor de meerderheid van de 
burgers, in het Rijk geen verbinden
de kracht heeft verkregen en geen 
wet is in de zin van artikel 608 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het eerste en het derde onder
dee! van het middel mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 

Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 553 

2' KAMER - 19 mei 1987 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING 
DOOR HET VONNISGERECHT - DRAAGWIJD
TE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJ
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

3° ST~AF - STRAFMAAT - ONAANTASTBA
RE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - CONCLUSIE M.B.T. DE STRAF
MAAT. 

5° STRAF - GELDBOETE - WETTIGHEID -
OPDECIEMEN - WET 2 JULI 1981 - INWER
KINGTREDING - GELDBOETE VERHOOGD 
MET 590 DEC!EMEN. 

1" Het vonnisgerecht dient, in het licht 
van de gegevens van elke zaak, te oor
delen of de zaak binnen een redelijke 
termijn is behandeld en, zo niet, de 
mogelijke gevolgen daarvan vast te 
stellen (1). 

2" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, dat met name bepaalt 
dat een ieder recht heeft op de behan
deling van zijn zaak door een onafhan
kelijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie, is niet van toepassing op de 
correctionele rechter die, als onder
zoeksrechter, ter vervanging van een 
andere magistraat en zonder enige be-

voorziening; veroordeelt eiseres in ~--------------------------------
de kosten. 

19 me1 1987 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h Vervloet, waarnemend voorzitter -

(1) Cass., 22 okt. 1986, A.R. nr. 5114, en de 
cone!. van proc.-gen. Krings, in Bull. en 
Pas., 1986-87, I, nr. 117, en 18 nov. 1986, A.R. 
nr 878, redenen, supra, nrs. 117 en 174. 



Nr. 553 HOF VAN CASSATIE 1265 

slissing te nemen, enkel een ver
zoekschrift in ontvangst heeft gena
men strekkende tot het opheffen van 
een inbeslagneming (2). 

3• De feitenrechter bepaalt, binnen de 
door de wet gestelde perken, op onaan
tastbare wijze de strafmaat (3). 

4• De rechter behoeft niet te antwoorden 
op de door de beklaagde aangevoerde 
argumenten die, zonder daaruit een 
rechtsgevolg af te Jeiden, enkel de straf
toemeting betreffen (4). (Art. 97 Gw.) 

5• Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de geldboete, waartoe 
de beklaagde is veroordeeld, wegens 
een misdrijf dat hij heeft gepleegd 
v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 2 juli 1981, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1981, 
met 590 deciemen wordt verhoogd (5). 

(DE VIDTS, HUYGHE, DE VLAEMINCK, WITTE
VRONGEL, DE NIJS R., DE NIJS L., COCKUYT, 

WEYTENS, DE SCHRYVER, VERDEGEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 864) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 24 juni 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Willy De 
Vidts: 

A. tegen de beslissing van het 
eindarrest waarbij hij ontslagen 
wordt van elke vervolging wat het 
feit C6 betreft en waarbij de terug
gave wordt bevolen van het auto
voertuig Mercedes 300 met het 

(2) Zie Cass., 29 mei 1985, vier arresten, A.R. 
nrs. 4000, 4173, 4300 en 4301 (A.C., 1984-85, 
nr. 592), en de cone!. van adv.-gen. Piret, in 
Bull. en Pas., 1985, I, nr. 592. 

(3) Zie Cass., 26 nov. 1985, A.R. nr. 9899, en 
13 aug. 1986, A.R. nr. 674 (A.C., 1985-86, 
nrs. 209 en 695). 

(4) Cass., 14 april 1987, A.R. nr. 670, sup1·a, 
nr. 498. 

(5) Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr 8160 
(A.C., 1984-85, nr 224). 

inschrijvingsnumme1 90BP8, van 
het inschrijvingsbewijs en het verze
keringsbewijs : 

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

B. tegen de overige beslissingen 
van de twee arresten : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 130, 146, 151 
en 187 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest nr. 58013 beslist dat 
de rechters, die de vonnissen uitspraken 
van 21 november 1985 en van 19 decem
ber 1985, de wettelijke saisine hadden op 
volgende gronden : krachtens het be
velschrift van 1 oktober 1985 van de 
voorzitter der Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent werd de zaak toebedeeld 
aan de zesde kamer. Op de zitting van 2 
oktober 1985 besliste de 5e kamer deze 
zaak voor nieuw onderzoek te stellen op 
de zitting van de zesde kamer van 21 no
vember 1985. Bij gebrek aan hoger be
roep is het vonnis van 2 oktober 1985 dB
finitief. Aile beklaagden werden bij dag
vaarding opgeroepen voor de zitting van 
21 november 1985, alwaar de zaak op
nieuw volledig werd behandeld en in 
voortzetting werd gesteld op de zitting 
van 5 december 1985. Vonnis werd ver
leend op de zitting van 19 december 
1985. De samenstelling van de zetel op 
de terechtzittingen van 21 november 
1985, 5 en 19 december 1985 was steeds 
dezelfde. Ten onrechte beweert de be
klaagde Vandewalle dat de rechters die 
de vonnissen van 21 november 1985 en 
19 december 1985 uitspraken, niet de 
wettelijke saisine hadden om hem te ver
oordelen. Het feit dat het vonnis van 2 
oktober 1985 niet tegensprekelijk zou 
zijn, doet niets ter zake, vermits de be
klaagden opnieuw werden gedagvaard 
voor de zitting van 21 november 1985, 

terwijl het vonnis van 2 oktober 1985 
van de vijfde correctionele kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent 
(kaft 13, stuk nr. 45), waarbij vastgesteld 
werd dat niet alle rechters dezer kamer 
dezelfde waren als die gezeteld hadden 
in deze zaak en een dezer rechters wet
telijk verhinderd was om uitspraak te 
doen, en waarbij de zaak naar de zesde 
correctionele kamer verwezen werd, niet 
tegensprekelijk was en, bij gebrek aan 
betekening aan eiser, niet definitief, zo
dat de zesde kamer niet wettelijk van de 
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zaak gevat was; dat een latere dagvaar
ding voor dezelfde kamer aan deze nie
tigheid geen afbreuk doet; zodat bet be
streden arrest de in het middel aange
voerde bepalingen schendt : 

Overwegende dat de samenge
voegde zaken elk door verwiJzmg 
door de raadkamer regelmatig bij 
de Correctionele Rechtbank te Gent 
aanhangig werden gemaakt; dat de 
zaken aan de zesde kamer werden 
toebedeeld, niet door het vonnis van 
de vijfde kamer van 2 oktober 1985, 
maar wel door de beschikking, met 
toepassing van artikel 90 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van 1 oktober 
1985 van de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent; dat 
eiser voor de zitting van de zesde 
kamer van 21 november 1985 regel
matig werd gedaagd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
GrondwP.t en 6.1 van he1 Verdrag tot 
Bescherming van de Re< hten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijbeden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, 

doordat het arrest nr. 58013 en 24 juni 
1986 beslist dat er geen schending is van 
de bepaling van artikel 6.1 van het Euro
pees Verdrag op volgende gronden: om 
het redelijk karakter van de termijn te 
beoordelen, dient in de eerste plaats de 
in aanmerking te nemen termijn zelf be
paald te worden ( ... ) Ten deze blijkt de 
complexiteit der zaak uit het opsporings
onderzoek van deze belangrijke zwendel 
in hormonale en anti-hormonale produk
ten. Zowel bet verhoor van een groat 
aantal personen als de genomen maatre
gelen van plaatsbezoek, huiszoekingen, 
beslag op dieren, bet nemen van mon
sters en de daaropvolgende laborato
riumverrichtingen tonen aan dat het on
derzoek in deze zaak zeer uitgebreid 
was. Het aantal beklaagden (15 in totaal) 
in dezelfde zaak alsmede de aard en de 
zwaarwichtigbeid van de diverse telaste
leggingen, zoals vermeld in de dagvaar
ding, zijn van die aard dat een grondig 
en nauwgezet onderzoek noodzakelijk 
voorkwam. De vele afgeleverde aanhou
dingsmandaten alsmede de uitvoerige 
behandeling der zaak voor de onder
zoeks- en vonnisgerechten bewijzen te
vens de omvangrijkheid van de zaak. 

Met het oog op een goede rechtsbedeling 
dienden bovendien aile beklaagden ter
zelfder tijd berecht te worden. Ten on
rechte beweren de verschenen beklaag
den dat de redelijke termijn niet werd in 
acht genomen tussen de beschuldiging 
en de oproeping voor de rechtbank, 

terwijl, eerste onderdeel, bet strafrech
terlijk onderzoek in deze zaak een aan
vang nam in de loop van de maand 
maart 1981 en eerst twee jaar later, op 
29 maart 1983, kennis werd gegeven van 
de conclusies van bet gerechtelijk des
kundig verslag van professor Debacker, 
en de dagvaarding om voor de rechtbank 
te verscbijnen aan eiser betekend werd 
op 19 januari 1984, dus bijna drie jaar na 
de aanvang van de strafrechtelijke in
structie; dat de zaak gepleit werd in juni 
1984 en dat sindsdien de uitspraak ontel
bare malen verdaagd werd gedurende 
meer dan een volledig jaar; dat vervol
gens de zaak opnieuw en voor de tweede 
maal gepleit werd en uiteindelijk eind
vonnis werd verleend op 19 december 
1985; dat de complexiteit van de zaak 
geen afbreuk doet aan de onredelijke 
duur van deze termijn (schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag van 4 novem
ber 1950); 

tweede onderdeel, eiser in zijn op 8 
april 1986 neergelegde conclusie (stuk 7, 
bladzijde 2, laatste lid) uitdrukkelijk 
staande hield dat het feit dat hij zicb 
met een tussenspanne van 17 maanden 
tweemaal voor dezelfde rechtbank moest 
verdedigen, geen loyale en eerlijke be
bandeling van zijn zaak is; dat het be
streden arrest op dit verweer niet ant
woordt (scbending van artikel 97 van de 
Grondwet), zodat het bestreden arrest de 
in het middel aangevoerde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de in het tweede 
onderdeel bedoelde conclusie van 
eiser deel uitmaakt van de rubriek 
« I. Betrekkelijk artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden - Verdrag van 4 
november 1950 - 1. Redelijke ter
mijn » en het desbetreffende ver
weer dus wordt aangevoerd ten be
toge dat die redelijke termijn werd 
overschreden; 

Overwegende dat het aan de von
nisgerechten toekomt in het licht 
van de gegevens van elke zaak na 
te gaan of de zaak binnen een rede-
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lijke termijn werd behandeld en, zo 
dit niet het geval is, de hieraan te 
verbinden gevolgen vast te stellen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, op grond van hun in het onder
dee! vermelde redengeving, wettig 
beslissen dat de door artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bedoelde rede
lijke termijn niet was overschreden; 
dat zij door hun redengeving de in 
het tweede onderdeel bedoelde con
clusie van eiser beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 2 en 
292 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest nr. 58014 
eiser veroordeelt tot een hoofdgevange
nisstraf van drie maanden, uitgesteld 
voor de duur van vijf jaar, en een geld
boete van 3.000 frank, op de volgende 
gronden : eiser roept in dat hij op datum 
van 15 juli 1982 een rekwest heeft neer
gelegd in handen van de onderzoeks
rechter Robert Pieters, die op dat ogen
blik onderzoeksrechter van dienst was 
tijdens het gerechtelijk verlof in het jaar 
1982. Tevens stelt hij vast dat diezelfde 
onderzoeksrechter gezeteld heeft als 
voorzitter van de Correctionele Recht
bank te Gent bij de behandeling ten 
grande van deze zaak en meent derhalve 
dat de bepaling van artikel 6.1,§ 1, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden geschonden werd. De 
« onpartijdigheid » van de rechter wijst 
op de ontstentenis van elke vooringeno
menheid en van elk vooroordeel met be
trekking tot de oplossing van het bij 
hem hangende belangenconflict. Zij kan 
vanuit verschillende hoeken bekeken 
worden. Zo is er een subjectief of per
soonlijk aspect, gekenmerkt door het feit 
dat de rechter geen op voorhand vast
staande overtuiging of gezindheid ten 
aanzien van een of meer partijen koes
tert. Anderzijds is er een objectief of or
ganiek aspect, gekenmerkt door het feit 
dat de rechter voldoende waarborgen 
biedt om elke gewettigde vrees ter zake 

uit te sluiten. Thans wordt zonder re
strictie de objectieve benadering van het 
criterium van onpartijdigheid gehuldigd. 
Het is de (organieke) samenstelling zelf 
van de rechtbank die twijfels kan doen 
rijzen over de onpartijdigheid van de 
rechter, afgezien van enige mogelijke 
vrees van de verdachte wat betreft de 
persoonlijke vooringenomenheid of par
tijdigheid van een der rechters van de 
rechtbank. Ten deze stelt zich evenwel 
de vraag indien de heer Robert Pieters 
als onderzoeksrechter, weze het ook in 
het verlof, kennis heeft genomen van de 
huidige zaak. Uit de gegevens van het 
strafbundel blijkt niet dat de rechter Ro
bert Pieters zich met het onderzoek van 
deze zaak zou hebben beziggehouden en 
aldus een grondige kennis zou hebben 
verworven van de persoonlijkheid van ei
ser en van de zaken waarin hij betrok
ken was. Het feit dat de heer Robert Pie
ters tijdens de verlofperiode de dienst 
van onderzoeksrechter waarnam, quod 
non - en aldus het rekwest van eiser 
tot opheffing van het beslag van de auto 
Mercedes in ontvangst nam zonder enige 
stelling daaromtrent in te nemen en zon
der enige handeling te hebben gesteld, 
betekent niet dat hij kan aangezien wor
den als een onderzoeksrechter die « ken
nis » heeft genomen van de zaak in de 
zin van artikel 6, § 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

terwijl, eerste onderdeel, de motieven 
van het bestreden arrest tegenstrij dig, 
dubbelzinnig en onduidelijk zijn, waar 
enerzijds wordt aangenomen dat de heer 
Robert Pieters tijdens het verlof van 
1982 wel de dienst van onderzoeksrech
ter heeft waargenomen en kennis heeft 
gehad van het door eiser ingediend re
kwest voor opheffing van het beslag op 
zijn wagen, en anderzijds ontkend of be
twijfeld wordt dat de heer Robert Pieters 
wel die dienst zou waargenomen hebben 
of kennis zou gehad hebben van het re
kwest (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit dat de voor
zitter van de zesde kamer van de Correc
tionele Rechtbank te Gent, die over deze 
zaak uitspraak heeft gedaan, tegelijk als 
onderzoeksrechter kennis genomen heeft 
in de verlofperiode van 1982 van het re
kwest dat eiser tot opheffing van het be
slag van zijn wagen had neergelegd, tot 
gevolg heeft dat de voorzitter der recht
bank in een andere hoedanigheid van de 
zaak heeft kennis genomen (schending 
van de artikelen 2 en 292 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek) en eveneens de re
gels van de onpartijdigheid miskend 
werden; dat het feit dat de voorzitter, op
tredend als onderzoeksrechter, geen be
slissing heeft genomen aangaande het 
rekwest tot opheffing van het beslag, 
daaraan geen afbreuk doet (schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 no
vember 1950), zodat het bestreden arrest 
de in het middel aangevoerde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de appelrechters 
niet zeggen dat de onderzoeksrech
ter Pieters van het kwestieuze re
kwest « heeft kennis genomen »; dat 
zij integendeel vaststellen dat de on
derzoeksrechter Pieters « het (re
kwest) van (eiser) tot opheffing van 
het beslag van de auto Mercedes in 
ontvangst nam zonder enige stelling 
daaromtrent in te nemen en zonder 
enige handeling te hebben gesteld »; 
dat zij aldus vaststellen dat de tus
senkomst van de onderzoeksrechter 
Pieters beperkt bleef tot het mate
rieel in ontvangst nemen voor een 
andere bestemmeling van het re
kwest en « dat hij (niet) kan aange
zien worden als een onderzoeks
rechter die kennis heeft genomen 
van de zaak in de zin van het arti
kel 6.1 van het (Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den) »; dat de vermelding « quod 
non » in het arrest duidelijk de vast
stelling beoogt dat de heer Pieters 
in de verlofperiode 1982 de dienst 
van onderzoeksrechter niet waar
nam als belast met de zaak van ei
ser; dat de appelrechters aldus zon
der tegenstrijdigheid, dubbelzinnig
heid of onduidelijkheid hun beslis
sing dat artikel 6.1 van het Verdrag 
niet werd geschonden, naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel, dat deels op een 
verkeerde lezing van het arrest 
nr. 58014 berust, niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het bestreden arrest nr. 58014 
eiser veroordeelt tot een hoofdgevange
nisstraf van drie maanden, uitgesteld 

voor de duur van vijf jaar, en een geld
boete van 3.000 frank, op de volgende 
gronden : de tenlastelegging A8 in hoofde 
van eiser is bewezen gebleven zoals voor 
de eerste rechter, zonder te antwoorden 
op het verweer dat eiser in zijn op 8 
april 1986 neergelegde appelconclusie 
(stuk 7, bladzijde 4 en volgende) voerde, 
en waarbij hij staande hield dat de wei
gering van vergunning om hormonale 
stoffen te bezitten door de overheid arbi
trair geweigerd wordt, dat het vraag is of 
deze stoffen, die in verschillende landen 
toegelaten worden, gevaarlijk zijn; dat 
sommige stoffen medisch aangeprezen 
worden, zodat de zwaarwichtigheid der 
zaak daardoor zeer gerelativeerd wordt; 
dat eiser op die gronden een milde toe
passing vroeg van de strafwet, zodat het 
bestreden arrest onvoldoende gemoti
veerd is: 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze, binnen de 
maxima- en de minimagrenzen door 
de wet bepaald, de op te leggen 
strafmaat bepaalt; 

Overwegende dat de rechter daar
bij niet behoeft te antwoorden op de 
door de beklaagde aangevoerde ge
gevens die geen rechtsgevolg be
ogen en die enkel die bepaling van 
de strafmaat betreffen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. Op de voorzieningen van Etien
ne Huyghe, Laurent Weytens en Re
nild Cocquyt : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
bij de wet van 25 juni 1975 en bij artikel 
36 van de wet van 2 juli 1981 : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest nr. 58014, met bevestiging 
van het beroepen vonnis : 

1} de eiser Etienne Huyghe ver
oordeelt: 

a) wegens overtreding van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van giftstoffen, slaap-
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middelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, 
en van het koninklijk besluit van 12 
april 1974 betreffende sommige ver
richtingen in verband met stoffen 
met hormonale, anti-hormonale of 
antibiotische werking, gepleegd van
af 23 maart 1978 tot 23 maart 1981 
(telastlegging A3 van de zaak 
nr. 2916/81}, tot een gevangenisstraf 
en een geldboete van 1.000 frank 
verhoogd met 590 deciemen per 
frank, waardoor de geldboete op 
60.000 frank wordt gebracht; 

b) wegens bedrieglijke vernieti
ging of wegmaking in zijn belang 
als beslagene van voorwerpen waar
op tegen hem beslag is gedaan, ge
pleegd op verschillende tijdstippen 
tussen 10 mei 1981 en 11 juni 1981 
(telastlegging E1 van dezelfde zaak), 
tot een gevangenisstraf en een geld
boete van 500 frank verhoogd met 
590 deciemen per frank, waardoor 
de geldboete op 30.000 frank wordt 
gebracht; 

2) de eiser Laurent Weytens ver
oordeelt wegens overtreding van de 
voormelde wet van 24 februari 1921 
en van het voormelde koninklijk be
sluit van 12 april 1974, gepleegd van
af 23 maart 1979 en tot 23 maart 
1981 (telastlegging A6 van dezelfde 
zaak), tot een gevangenisstraf en 
een geldboete van 1.000 frank ver
hoogd met 590 deciemen per frank, 
waardoor de geldboete op 60.000 
frank wordt gebracht; 

3) de eiser Renil Cocquyt veroor
deelt wegens overschrijding van de 
voormelde wet van 24 februari 1921 
en van het voormelde koninklijk be
sluit van 12 april 1974, gepleegd van
af 23 december 1980 tot 23 maart 
1981 (telastlegging A7 van dezelfde 
zaak}, tot een gevangenisstraf en 
een geldboete van 1.000 frank ver
hoogd met 590 deciemen, waardoor 
de geldboete op 60.000 frank wordt 
gebracht, al die verhogingen met 
toepassing van artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1982, gewijzigd bij arti
kel 36 van de wet van 2 juli 1981; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling waarbij de strafrechtelijke geld-

boete met 590 deciemen per frank 
worden verhoogd, op 8 juli 1981 in 
werking is getreden; dat de bij deze 
wet bepaalde verhoging niet van 
toepassing is op de geldboeten die 
uitgesproken worden wegens mis
drijven gepleegd v66r die inwerking
treding; dat het arrest de verhoging 
van de voormelde geldboeten met 
590 deciemen per frank niet naar 
recht verantwoordt; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, de substanWHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissingen overeenkomstig de wet 
zijn gewezen; 

III. Op de voorzieningen van Ar
mand De Vlaeminck, Robert Witte
vrongel, Raymond De Nijs, Luc De 
Nijs, Jacques De Schryver en Mi
chel Verdegem : 

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; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest nr. 58014, in zoverre 
het de: 1) ten laste van de eiser 
Huyghe wegens de telastleggingen 
A3 en E1 van de zaak 2916/81; 2) ten 
laste van de eiser W eytens we gens 
de telastlegging A6 van dezelfde 
zaak; 3) ten laste van de eiser 
Cocquyt we gens de telastlegging A 7 
van dezelfde zaak, uitgesproken 
geldboeten verhoogt met 590 decie
men per frank; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
de eisers in de kosten van hun res
pectieve voorziening; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

19 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk-
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Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 554 

2' KAMER - 19 mei 1987 

MISDRIJF - RECHTVAARDIGINGSGROND -
ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP. 

De enkele vaststelling dat de beklaagde 
slecht werd geadviseerd, zelfs door een 
geschikt persoon, is niet voldoende om 
tot onoverkomelijke dwaling te beslui
ten; de feitenrechter moet, op grand 
van de feitelijke gegevens van de 
zaak, op onaantastbare wijze oordelen 
of dat advies de beklaagde werkelijk 
in een toestand van onoverkomelijke 
dwaling heeft gebracht (1). 

(DESOMER M., DESOMER D. T. DESOMER L.) 

ARREST 

(A.R. nr. 964) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1986 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Overwegenae dat de voorziening, 
m zoverre zij gericht is tegen de be
slissing op de strafvordering tegen 
verweerster, enkel ontvankelijk is in 
zoverre zij betrekking heeft op de 
veroordeling van de eisers, burger
lijke partijen, in de kosten van die 
strafvordering; 

. Over het middel: schending van arti
kel 71 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest verweerster vrij
spreekt voor de haar ten laste gelegde 
beschikkingen en bijgevolg de eisers ver
oordeelt tot de kosten van de strafvorde-

(1) Zie Cass., 29 nov. 1976 en 11 jan. 1977 
(A.C., 1977, 359 en 526); 20 april 1982 
(ibid., 1981-82, nr. 486) en 27 maart 1984, A.R. 
nr. 7397 (ibid., 1983-84, nr. 427). 

ring, op volgende gronden : « Ter terech
zitting van het hof, bij haar ondervra
ging, heeft de beklaagde dit bevestigd : 
enkele dagen v66r het opmaken van de 
inventaris heeft zij zich bij de notaris be
geven, heeft zij over die effektenover
dracht gesproken, zou de notaris gezegd 
hebben dat zij dit niet moest aangeven 
omdat zij niet behoorden tot de nalaten
schap en had de notaris in ieder geval 
kennis van het bestaan van die effekten. 
Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft 
de notaris dit feit niet ontkend, hij aan
vaardde de mogelijkheid ervan, maar 
herinnerde het zich niet meer. Hij sloot 
de mogelijkheid niet uit dat er omtrent 
die effekten gesproken werd en dat de 
beklaagde voorgesteld zou hebben aan 
ieder haar broers 50.000 frank af te ge
ven, zoals de beklaagde beweert voorge
steld te hebben. Gelet op die elementen 
mag de bewering van de beklaagde over 
de inhoud van haar onderhoud met de 
notaris niet afgewezen worden. In die 
omstandigheden verkeerde de beklaagde 
in een toestand van onoverwinnelijke 
dwaling wanneer zij nagelaten heeft de 
effekten aan te geven bij het opmaken 
van de inventaris waardoor haar penale 
schuld opgeheven wordt •, 

terwijl, zo een rechtsdwaling wegens 
bepaalde omstandigheden door de rech
ter als onoverkomelijk, in de zin van ar
tikel 71 Strafwetboek, kan beschouwd 
worden, zulks slechts geschiedt op voor
waarde dat uit die omstandigheden kan 
worden afgeleid dat de beklaagde heeft 
gehandeld zoals ieder redelijk en voor
zichtig persoon zou gehandeld hebben; 
dat het bestreden arrest zich in dit op
zicht echter beperkt tot de vaststelling 
dat de notaris aan verweerster heeft ver
klaard dat deze laatste de effekten niet 
diende aan te geven; dat deze enkele 
vaststelling dat aan verweerster een ver
keerd advies werd gegeven, zelfs door 
een bevoegd persoon, op zichzelf echter 
niet volstaat om de schuldopheffings
grond van onoverkomelijke dwaling op 
wettelijke wijze te rechtvaardigen; dat 
aldus niet wettelijk wordt verantwoord 
dat verweerster heeft gehandeld zoals ie
der redelijk en voorzichtig persoon dat 
zou gedaan hebben, zodat het arrest niet 
wettig beslist dat de strafrechtelijke 
schuld van verweerster opgeheven werd 
en derhalve schending inhoudt van arti
kel 71 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat verweerster 
werd vervolgd wegens valsheid in 
geschrifte en gebruik van het valse 
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stuk, valse eed en verduistering van 
acht kasbons; dat het arrest haar 
vrijspreekt, iedere eiser in de helft 
van de kosten van de strafvordering 
veroordeelt en het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vor
dering van de eisers; 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing grondt, eensdeels op de in 
het middel weergegeven verklaring 
van verweerster, naar luid waarvan 
de notaris zou gezegd hebben dat zij 
de effectenoverdracht niet moest 
aangeven omdat de effecten niet tot 
de nalatenschap behoorden, en an
derdeels op de ornstandigheid dat de 
notaris, die zich dit feit niet meer 
herinnerde, de mogelijkheid niet uit
sloot « dat er omtrent die effecten 
gesproken werd en dat de beklaagde 
voorgesteld zou hebben aan ieder 
(van) haar broers 50.000 frank af te 
geven »; dat het arrest oordeelt : 
« Gelet op die elementen mag de be
wering van de beklaagde over de in
houd van haar onderhoud met de 
notaris niet afgewezen worden; in 
die omstandigheden verkeerde de 
beklaagde in een toestand van on
overwinnelijke dwaling ( ... ) waar
door haar penale schuld opgeheven 
wordt »; 

Overwegende dat een rechtsdwa
ling, wegens bepaalde omstandighe
den, door de strafrechter als onover
komelijk kan worden beschouwd als 
uit die ornstandigheden kan worden 
afgeleid dat de beklaagde heeft ge
handeld zoals elk redelijk en voor
zichtig persoon zou hebben gehan
deld; 

Dat weliswaar de loutere vaststel
ling dat de beklaagde slecht werd 
geadviseerd, zelfs door een geschikt 
persoon, op zichzelf niet volstaat; 
dat de rechter, op grond van de ge
gevens van de zaak, oordeelt of dat 
advies de beklaagde in een toestand 
van onoverkomelijke dwaling heeft 
gebracht; 

Dat dit oordeel onaantastbaar is 
op voorwaarde dat het begrip on
overkornelijke dwaling niet wordt 
miskend; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dit begrip te miskennen, ver
weerster heeft vrijgesproken na, op 
grand van de feitelijke gegevens 
van de zaak, te hebben beslist dat 
ze zich in een toestand van onover
kornelijke kwaling bevond; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenornen; 

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

19 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Vervloet, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 555 

2' KAMER - 19 mei 1987 

CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN BE

LANG - STRAFZAKEN - MIDDEL M.B.T. DE 
HERHALING. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat aanvoert dat herha
ling ten onrechte door de rechter in 
aanmerking is genomen wanneer de 
uitgesproken straf de strafmaat voor 
een eerste misdrijf niet te boven gaat 
en wanneer de veroordelende beslis
sing geen vaststelling inhoudt waaruit 
blijkt dat de rechter de strafmaat 
heeft bepaald op grand van de herha
ling (1). 

(VAN THUYNE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1040) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1986 door 

(1) Zie Cass., 23 sept. en 6 okt. 1981 
(A.C., 1981-82, nrs. 62 en 89) en 16 april 1986, 
A.R. nr. 4840 (ibid., 1985-86, nr. 501). 



1272 HOF VAN CASSATIE Nr. 556 

het Hof van Beroep te Gent gewe- Om die redenen, verwerpt de 
zen; voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. 

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

doordat het hof (van beroep) de staat 
van wettelijke herhaling vaststelt, ter
wijl : a) een uittreksel van de beslissing 
die het hof kon toelaten zulks vast te 
stellen, slechts bij het dossier werd ge
voegd na sluiting der debatten, zodat ei
ser daar geen inzage van kon nemen en 
er zich op verweren; b) een uittreksel 
van de beslissing die het hof kon toela
ten zulks vast te stellen, slechts bij het 
dossier werd gevoegd na sluiting van de 
debatten en eiser niet uitgenodigd werd 
zich hieromtrent te verdedigen, zodat 
zijn recht van verdediging werd geschon
den: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser veroordeelt wegens het 
hem ten laste gelegde misdrijf, zijn
de het opzettelijk toebrengen van 
slagen aan Julien De Smet met ar
beidsongeschiktheid ten gevolge, tot 
een gevangenisstraf van drie maan
den en een geldboete van honderd 
frank en in kosten; 

Overwegende dat het arrest, op 
het hoger beroep van eiser en van 
het openbaar ministerie, vaststelt 
dat eiser zich in staat van wettelijke 
herhaling bevindt en, na geoordeeld 
te hebben dat « de door de eerste 
rechter tegen (eiser) uitgesproken 
straf verantwoord (is) en te bevesti
gen », het beroepen vonnis bevestigt 
« mits de hierboven vermelde vast
stelling wat de staat van wettelijke 
herhaling betreft »; 

Overwegende dat uit het arrest 
niet blijkt dat de appelrechters bij 
de strafbepaling de herhaling in 
aanmerking zouden hebben geno
men; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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; 

19 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. 
Goeminne, Gent. 

Nr. 556 

2• KAMER - 19 mei 1987 

DRONKENSCHAP 
EISTEN. 

HERHALING - VER-

Een veroordeling wegens een overtre
ding van art. 35 Wegverkeerswet, die 
volgens art. 36 van die wet in staat 
van herhaling is begaan, kan slechts 
als grondslag dienen voor een veroor
deling wegens een feit van openbare 
dronkenschap, gepleegd in staat van 
nieuwe herhaling, volgens art. 1, § 1, 
besluitwet 14 nov. 1939, indien het feit 
van de voorgaande veroordeling bin
nen een jaar na de eerste veroordeling 
werd gepleegd (1). 

(VAN CAUWENBERGH) 

ARREST 

(A.R. nr. 1064) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering wegens de telastleg
ging A: 

Overwegende dat het arrest eiser 
van die telastlegging vrijspreekt; 

(1) Zie Cass., 30 okt. 1967 (A.C., 1977, 312). 
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Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering wegens de telastleg
ging B: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
1, § 1, van de besluitwet van 14 novem
ber 1939: 

Overwegende dat het hof van be
roep eiser schuldig verklaart aan 
overtreding van artikel 1, § 1, van de 
besluitwet van 14 november 1939 ter 
zake in een openbare plaats in staat 
van dronkenschap te zijn bevonden, 
met de omstandigheid van nieuwe 
herhaling, de overtreding gepleegd 
zijnde binnen het jaar na het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis 
van de Politierechtbank te Aalst van 
21 januari 1985, waarbij hij was ver
oordeeld wegens het besturen van 
een voertuig in staat van dronken
schap, met de omstandigheid van 
wettelijke herhaling; 

Overwegende dat een veroorde
ling wegens overtreding van de arti
kelen 35 en 36 van de Wegverkeers
wet ter zake van het besturen van 
een voertuig in staat van dronken
schap, de grondslag kan zijn voor 
herhaling of nieuwe herhaling, als 
bedoeld in artikel 1, § 1, van de be
sluitwet van 14 november 1939 be
treffende de beteugeling van de 
dronkenschap, wanneer de bij die 
laatste bepaling gestelde voorwaar
den vervuld zijn; 

Overwegende dat zulks inhoudt 
dat een in kracht van gewijsde ge
gane veroordeling wegens overtre
ding van artikel 35 van de W egver
keerswet, gepleegd in staat van 
wettelijke herhaling, slechts als 
grondslag kan dienen voor een ver
oordeling wegens openbare dronken
schap, gepleegd in staat van nieuwe 
herhaling, indien het besturen van 
een voertuig in staat van dronken
schap waarop die veroordeling be
trekking heeft, gepleegd was binnen 
het j aar na een vroegere in kracht 

van gewijsde gegane veroordeling 
wegens dezelfde overtreding; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat ten deze het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis 
van de Politierechtbank te Aalst van 
21 januari 1985, op grond waarvan 
de appelrechters beslissen dat eiser 
de hem ten laste gelegde overtre
ding van artikel 1, § 1, van de be
sluitwet van 14 november 1939 
pleegde in staat van nieuwe herha
ling, betrekking heeft op een over
treding van artikel 35 van de Weg
verkeerswet, gepleegd binnen de 
drie jaar na de in kracht van gewijs
de gegane veroordeling van de Poli
tierechtbank te Sint-Niklaas van 11 
maart 1981, wegens dezelfde over
treding; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, nu het vonnis van de Politie
rechtbank te Aalst van 21 januari 
1985 eiser veroordeelde wegens het 
besturen van een voertuig in staat 
van dronkenschap, feit gepleegd bin
nen drie jaar na het bij in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van de 
Politierechtbank te Sint-Niklaas van 
11 maart 1981, zonder vast te stellen 
dat het feit gepleegd werd binnen 
het jaar van de vorige veroordeling, 
de beslissing dat eiser schuldig is 
aan openbare dronkenschap in staat 
van nieuwe herhaling, als bepaald 
bij artikel 1, § 1, van de besluitwet 
van 14 november 1939, niet naar 
recht verantwoordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens de telastlegging 
B; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten, laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 



1274 HOF VAN CASSATIE Nr. 557 

19 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : (JOOST. MR. DAUWE- CURATOR IN HET FAILLIS-
de h. Boon, waarnemend voorzitter - SEMENT INTEX N.V.) 
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge-
Jijkluidende conclusie van de h. De- ARREST 
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 557 

2' KAMER - 19 mei 1987 

1" INKOMSTENBELASTINGEN - BE
LASTINGHEFFING - SANCTIES : STRAFFEN -
ART. 100, TWEEDE LID, SW., OPGEHEVEN DOOR 
ART. 105 WET 4 AUG. 1986 - GEVOLG. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN -
BEDRIEGLIJKE BANKBREUK EN OVERTREDIN
GEN VAN ART. 339 W.I.B. - MISDRIJVEN VER
MENGD MET TOEPASSING VAN ART. 65 SW. -
TOEPASSELIJKE STRAF. 

3" CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - FISCALE GELDBOETE 
ONWETTIG TOEGEVOEGD AAN DE UITGE
SPROKEN STRAF - BEPERKTE VERNIETI
GING, ZONDER VERWIJZING. 

1" en 2" Wanneer de rechter, na de inwer
kingtreding van art. 105 van de wet 
van 4 aug. 1986 houdende opheffing 
van art. 100, tweede lid, Sw., zegt dat 
zowel het misdrijf bedrieglijke bank
breuk als de overtredingen van art. 
339 W.LB. bewezen zijn en, overeen
komstig art. 65 Sw., voor die 
vermengde misdrijven een enkele straf 
uitspreekt, met name de bij artt. 80 en 
489, derde lid, bepaalde, mag hij de 
fiscale geldboete, gesteld op de over
tredingen van art. 339, niet opleggen 
(1). 

3" Wanneer de rechter wegens het mis
drijf bedrieglijke bankbreuk en we
gens overtredingen van art. 339 W.LB. 
een enkele straf uitspreekt, met name 
die bepaald bij art. 489, derde lid, Sw., 
en bovendien een onwettige fiscale 
geldboete oplegt, blijft de vernietiging 
beperkt tot die geldboete, zonder ver
wijzing (2). 

(1) en (2) Zie Cass., 21 juni 1983, A.R. 
nr. 7889 (A.C., 1982-83, nr. 584). 

(A.R. nr. 1097) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

A. waarbij hij wordt ontslagen 
van de door de eerste rechter we
gens de telastleggingen AI, 1 en 2, 
en AII.l uitgesproken veroordelin
gen en waarbij hij, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, wegens de 
feiten van de telastlegging A.II.4 
wordt vrijgesproken : 

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

B. waarbij hij wordt veroordeeld : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 2, 65 en 100 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser veroordeelde voor de 
vermengde hem ten laste gelegde 
feiten AI, 1 en 2, AU, 1, 2 en 3, B, 
C, D en E.I tot een gevangenisstraf 
van een jaar en tot twee fiscale 
geldboeten van elk 10.000 frank of 
telkens een maand vervangende ge
vangenisstraf; 

Overwegende dat van de op die 
samengevoegde misdrijven gestelde 
straffen de zwaarste deze is gesteld 
op de feiten van de telastleggingen 
A, namelijk bedrieglijke bankbreuk; 
dat de twee aan eiser opgelegde 
geldboeten en telastleggingen D en 
E.I betreffen; dat eiser tot deze fis
cale geldboeten werd veroordeeld 
met toepassing van de uitzonde
ringsregel die was vastgelegd in het 
tweede lid van artikel 100 van het 
Strafwetboek; 
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Overwegende dat de appelrechters 
zeggen : « dat in geval van schuldig
verklaring van (eiser) aan de fiscale 
inbreuken, de eerste rechter wettig 
en bij juiste toepassing van alinea 2 
van artikel 100 Strafwetboek - ook 
bij toepassing van artikel 65 Straf
wetboek - na de bewezen verklaar
de feiten te hebben vermengd, aan 
(eiser) onder meer twee fiscale geld
boeten oplegde »; 

Overwegende dat deze redenge
ving, alhoewel juist wat het beroe
pen vonnis betreft, de bevestiging 
door de appelrechters van de veroor
deling van eiser tot fiscale geldboe
ten niet naar recht verantwoordt; 

Overwegende inderdaad dat het 
tweede lid van artikel 100 van het 
Strafwetboek werd opgeheven door 
artikel 105 van de wet van 4 augus
tus 1986 houdende fiscale bepalin
gen; dat, naar luid van artikel 116, 
tweede lid, van die wet, artikel 105 
in werking trad op de dag van de 
bekendmaking van de wet in het 
Belgisch Staatsblad, zijnde op 20 au
gustus 1986; 

Overwegende dat aldus op de da
tum van het arrest, zijnde 25 sep
tember 1986, artikel 65 van het 
Strafwetboek, ingevolge de bepaling 
van artikel 2, tweede lid, van het 
Strafwetboek, ten deze ten volle toe
passelijk was, zodat eiser voor de te
gen hem bewezen verklaarde feiten 
alleen tot de zwaarste straf, zijnde 
deze gesteld op de feiten van be
drieglijke bankbreuk, kon worden 
veroordeeld; 

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 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt tot twee fiscale 
geldboeten van elk 10.000 frank; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in vier vijfde 
van de kosten; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

19 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 558 

2• KAMER - 19 mei 1987 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE - BE

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP- STRAFZAKEN - HOF VAN ASS!SEN -
FElTEN BEWEZEN VERKLAARD ONDER HUN 
OORSPRONKELIJKJ:o; KWALIF!CATIE - VOOR
ZIENING GERICHT TEGEN HET ARREST INZA
KE DOOR DE VERDEDIGING VOORGESTELDE 
ONDERGESCHIKTE VRAGEN. 

2° HOF VAN ASSISEN - VERZOEK OM 
RECHTSBIJSTAND- AANWEZIGHEID VAN DE 
JURYLEDEN. 

3° RECHTSBIJSTAND - HOF VAN ASSI
SEN- AANWEZIGHEID VAN DE JURYLEDEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 

BELANG - STRAFZAKEN - MIDDEL AFGE
LEID U!T DE AFWEZIGHEID VAN DE BESCHUL
D!GDE BIJ DE UITSPRAAK VAN HET VEROOR
DELEND ARREST EN UIT HET FElT DAT ZIJ 
NIET WERD INGEL!CHT OMTRENT DE MOGE
LIJKHEID CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN 
- VOORZIENING INGESTELD BINNEN DE WET
TELIJKE TERMIJN. 

5° HOF VAN ASSISEN - AFWEZIGHEID 
VAN DE BESCHULD!GDE BIJ DE U!TSPRAAK 
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VAN HET VEROORDELEND ARREST - BE
SCHULDIGDE NIET INGELICHT OMTRENT DE 
MOGELIJKHEID CASSATIEBEROEP IN TE 
STELLEN - GEVOLG. 

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is de voorziening van de beschul
digde tegen het arrest van hoi van as
sisen betreffende ondergeschikte vra
gen, die de verdediging aan de jury 
wilde laten stellen, wanneer de feiten 
onder hun oorspronkelijke kwalificatie 
bewezen zouden zijn verklaard (1). 

2o en 3o Wanneer het hof van assisen, 
met toepassing van art. 673 Ger. W., 
uitspraak doet over een verzoek om 
rechtsbijstand, geschiedt de rechtsple
ging met gesloten deuren; de aanwe
zigheid van de juryleden is niet ver
eist. 

4o en 5° Het cassatiemiddel afgeleid uit 
de afwezigheid van de beschuldigde bij 
de uitspraak van het veroordelend ar
rest en uit het feit dat zij niet werd in
gelicht omtrent de mogelijk11eid cassa
tieberoep in te stellen, is bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk als de be
schuldigde binnen de wettelijke ter
mijn cassatieberoep 11eeft ingesteld. 
(Art. 366 Sv.) 

(DEPREZ) 

ARREST 

(A.R. nr. 1352) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten nrs. 1bis, 1quater en 1, 
op respectievelijk 9, 13 en 14 februa
ri 1987 door het Hof van Assisen 
van de provincie West-Vlaanderen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest nr. lbis van 
9 februari 1987, waarbij aan eiseres 
het voordeel van de kosteloze 
rechtspleging wordt verleend : 

Overwegende dat het arrest aan 
eiseres het door deze gevraagde 
voordeel van kosteloze rechtspleging 

verleent; dat de voorziening mits
dien niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest nr. 1quater 
van 13 februari 1987, waarbij het 
verzoek van eiseres nopens het stel
len van twee ondergeschikte vragen 
wordt verworpen : 

Overwegende dat de voorziening, 
nu het aan eiseres ten laste g~legde 
feit onder zijn oorspronkelijke kwa
lificatie bewezen werd verklaard, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest nr. 1 van 14 
februari 1987, waarbij eiseres wordt 
veroordeeld : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 96 van de Grondwet, 153, 
190 van het Wetboek van Strafvordering, 
681, 779 van het Gerechtelijk Wetboek en 
6.1 van het Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, 

doordat uit het zittingsblad blijkt dat 
het hof (van assisen), na de vraag van 
(eiseres) ter zitting van 9 februari 1986 
tot het bekomen van rechtsbijstand, be
slist heeft zich te verwijderen en deze 
zaak in raadkamer te behandelen, zon
der de aanwezigheid van de rechtspre
kende jury, alhoewel die alsdan reeds 
geldig was samengesteld, alwaar in die 
raadkamer de debatten daaromtrent zijn 
gevoerd en werden gehoord de raadslie
den van (eiseres), alsook het openbaar 
ministerie, waarna hieromtrent werd be
slist en waarna het tussenarrest, waarte
gen cassatieberoep werd ingesteld, in 
openbare terechtzitting werd voorgele
zen, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 681 
van het Gerechtelijk Wetboek, en in het 
algemeen d~ regels omtrent de rechtsbij
stand uit lfet Gerechtelijk Wetboek, geen 
toepassing vinden in strafzaken, behou
dens wat de burgerlijke vordering be
treft; dienvolgens de regel dat het ver
zoek tot rechtsbijstand met gesloten 
deuren dient behandeld te worden (arti
kel 681 van het Gerechtelijk Wetboek), 
hier niet van toepassing is; dat derhalve -----------------1 dit verzoek in openbare zitting had moe

(1) Zie m.b.t. de ontvankelijkheid van de 
cassatiemiddelen, Cass., 27 mei 1986, A.R. 
nr. 446 (A.C., 1985-86, nr. 599). 

ten behandeld worden en dus ook in 
aanwezigheid van de rechtsprekende ju
ry, die toen al geldig was samengesteld; 
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de openbaarheid van de terechtzitting 
verplichtend is, oak voor de hoven van 
assisen, alhoewel geen tekst het uitdruk
kelijk voorziet; men aanneemt dat de be
ginselen van artikel 96 van de Grondwet 
en de artikelen 153 en 190 van het Wet
hoek van Strafvordering ook hier van 
toepassing zijn; eveneens artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens deze openbare behandeling 
verplichtend stelt; nergens, noch in het 
zittingsblad, noch in het arrest van 9 fe
bruari 19B7 omtrent de rechtsbijstand, 
wordt gesteld dat het hof zou hebben be
slist dat het zetelen in raadkamer nood
zakelijk was voor de openbare orde of de 
goede zeden of omdat de bescherming 
van het prive-leven van partijen dit zou 
vereisen, hetgeen nochtans op straffe 
van nietigheid van het eindvonnis is 
voorgeschreven; de beschuldigde tenslot
te geacht wordt bij deze openbaarheid 
van de debatten belang te hebben, ook al 
werd in casu de gevraagde rechtsbij
stand toegekend; immers de openbaar
heid van de terechtzitting een fundamen
teel kenmerk is van de rechspleging en 
een waarborg voor de beklaagde; het feit 
dat de terechtzitting ten onrechte niet 
openbaar was bij de behandeling van 
een tussengeschil, waaraan een voor de 
beklaagde gunstige oplossing werd gege
ven door het hof, de schending van het 
fundamenteel recht op openbaarheid niet 
wegneemt; trouwens, het feit dat de be
handeling van het verzoek tot rechtsbij
stand in raadkamer gebeurde, voor de 
verdachte het nadelig effect had dat de 
jury hierbij niet aanwezig was en dus 
haar slechte financiele situatie, zowel 
v66r als na de feiten, en de bijhorende 
eerder beperkte verdedigingsmogelijk
heden niet daaruit kon kennen, wat wel 
het geval ware geweest had het verzoek 
in openbare zitting behandeld geweest; 

tweede onderdeel, subsidiair, de jury 
vanaf haar samenstelling op elk ogenblik 
van de behandeling moet aanwezig zijn, 
zelfs al gaat het bij de behandeling om 
vragen waarop alleen het hof moet be
slissen; op het moment van de behande
ling van het verzoek van de beschuldigde 
om rechtsbijstand de jury nog niet de 
eed had afgelegd, maar wel reeds was 
verkozen en had plaatsgenomen; de jury 
dient te worden geacht te zijn samenge
steld zohaast bij de uitloting de namen 
van de effectieve en plaatsvervangende 
gezworenen uit de bus zijn gekomen; ten 
onrechte het hof dan ook heeft beslist de 
behandeling van het verzoek tot rechts
bijstand te voeren in de raadkamer zon-

der de aanwezigheid van de toen reeds 
geldig samengestelde rechtsprekende ju
ry; dan ook dient te worden aangenomen 
dat het hof sensu Jato (dus met inbegrip 
van de gezworenen) onvolledig was toen 
het verzoek tot rechtsbijstand werd be
handeld; het hof dit op dat moment ze
ker niet meer zonder de jury kon behan
delen, gezien deze reeds geldig was 
samengesteld; het feit dat de debatten 
handelden over een vraagstuk waarover 
het hof sensu stricto nadien alleen dien
de te beraden, hieraan niets afdoet; de 
debatten over dergelijk punt dienen te 
gebeuren voor het hof in aanwezigheid 
van de jury, en het hof zich pas nadien 
kan afzonderen om alleen hierover te be
slissen; aldus artikel 779 Gerechtelijk 
Wetboek en de beginselen van de rech
terlijke inrichting en de rechtspleging 
worden geschonden; de beschuldigde be
lang heeft bij de naleving van deze alge
mene beginselen, gezien ze voor elkeen, 
en dus ook voor hem, een waarborg vor
men bij de behandeling van een zaak; 
het feit dat schending daarvan wordt 
begaan bij het behandelen van een tus
senprobleem waaraan een voor de be
schuldigde gunstige oplossing wordt ge
geven, hieraan niets afdoet; ten slotte 
het feit dat de jury bij het behandelen 
van het verzoek tot rechtsbijstand niet 
aanwezig was, hoewel ze reeds geldig 
was samengesteld, voor de beschuldigde 
nadelig was, gezien hierdoor de jury 
geen kennis kon nemen van haar ge
brekkige financiele situatie, zowel v66r 
(attestatie vroegere inkomsten door be
lastingdiensten) als na de feiten en van 
haar beperkte verdedigingsmogelijkhe
den, hetgeen voor de verdachte nadelig 
kan zijn; de beschuldigde dus bij dit mid
del belang heeft; 

derde onderdeel, ten zeerste subsidiair, 
zelfs voor zover men de regel van de ge
sloten deuren uit artikel 6B1 Gerechtelijk 
Wetboek tach van toepassing zou verkla
ren op het verzoek in rechtsbijstand voor 
de strafrechter, hieraan niet werd vol
daan, gezien hier de zaak in raadkamer 
werd behandeld en niet met gesloten 
deuren, zoals voorzien in artikel 6B1 Ge
rechtelijk Wetboek; het verschil tussen 
de behandeling in raadkamer en de be
handeling in de zittingszaal met gesloten 
deuren hier bestaat in het al dan niet 
aanwezig zijn van de rechtsprekende ju
ry; ten onrechte dan ook de zaak in 
raadkamer zonder de aanwezigheid van 
de jury werd behandeld; zoals hierboven 
aangehaald in het tweede onderdeel, het 
feit dat de jury omtrent de rechtsbij
stand niet mee dient te beraadslagen, 
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hier niets aan verandert; zelfs al zou 
men aannemen dat de zaak met gesloten 
deuren mocht worden behandeld, dit in 
elk geval niet in raadkamer zonder de 
jury mocht; dan ook in dergelijk geval 
artikel 681 Gerechtelijk Wetboek zou ge
schonden zijn, naast de schending van 
de wetsbepalingen en rechtsbeginselen 
hierboven in het tweede onderdeel aan
gehaald; de beschuldigde, om redenen 
hierboven in het tweede onderdeel uit
eengezet, er belang bij heeft deze schen
ding in te roepen, ook al werd ze ge
pleegd bij de behandeling van een tus
senvraag waaraan een voor hem gunsti
ge oplossing werd gegeven, 

zodat, eerste onderdeel, de regel van 
de openbaarheid van de terechtzitting en 
de artikelen 96 van de Grondwet, 153, 
190 van het Wetboek van Strafvordering 
en 6.1 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens niet zijn nage
leefd, met nietigheid van het eindarrest 
ten gevolge; 

tweede onderdeel, de beginselen van 
de rechterlijke inrichting en de rechts
pleging en artikel 779 van het Gerechte
lijk Wetboek zijn geschonden, met nietig
heid van het eindarrest ten gevolge; 

derde onderdeel, !outer subsidiair, arti
kel 681 van het Gerechtelijk Wetboek is 
geschonden, welk te zamen met artikel 
779 Gerechtelijk Wetboek en de beginse
len van de rechterlijke inrichting en de 
rechtspleging de nietigheid van het eind
arrest ten gevolge heeft : 

Overwegende dat, wanneer het 
hof van assisen aan een beschuldig
de het voordeel van de kosteloze 
rechtspleging verleent ten einde 
hem, voor handelingen betreffende 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring, ten deze het dagvaarden van 
getuigen ten ontlaste, geheel of ten 
dele te ontslaan van de betaling van 
de zegel-, registratie-, griffie- en uit
gifterechten en andere kosten of om 
hem kosteloos de tussenkomst van 
openbare en ministeriele ambtena
ren te verschaffen, die toekenning 
van rechtsbijstand overeenkomstig 
artikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek geregeld wordt door de artike
len 664 en volgende van dit wetboek; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 673 van het Gerechtelijk 
W etboek, gedurende het geding de 
« rechter » voor wie de zaak aanhan-

gig is, rechtsbijstand kan verlenen 
voor de handelingen die hij bepaalt, 
terwijl, overeenkomstig artikel 681 
van hetzelfde wetboek, de behande
ling van het verzoek om rechtsbij
stand geschiedt met gesloten deu
ren; 

Overwegende dat de behandeling 
met gesloten deuren niet noodzake
lijk in de eigenlijke zittingszaal 
plaatsheeft, maar evenzeer in raad
kamer kan gebeuren; dat het rniddel 
aanvoert dat, ten deze, eensdeels, 
niet aan de vereisten van de behan
deling met gesloten deuren zijn 
voldaan doordat bij de behandeling 
in raadkamer de reeds samengestel
de jury niet aanwezig was, ander
deels, door de afwezigheid van de 
jury de rechter voor wie de zaak 
aanhangig was, niet regelmatig aan
wezig was; 

Overwegende dat de jury is inge
steld voor de beoordeling van de 
schuldvraag en de eventuele straf
toemeting; dat de behandeling van 
het verzoek om rechtsbijstand geen 
deel uitmaakt van de rechtspleging 
betreffende de al dan niet schuldig
heid en schuldigverklaring van de 
beschuldigde aan de hem ten laste 
gelegde feiten; dat de aanwezigheid 
van de jury bij de behandeling van 
het kwestieuze verzoek niet is ver
eist; dat artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden op die procedure geen 
toepassing vindt; 

Overwegende dat uit niets blijkt 
en oak niet wordt aangevoerd dat ei
seres werd verhinderd al de voor 
haar nuttige vermeermiddelen -
deze omtrent haar financii:He toe
stand inbegrepen - tijdens de de
batten betreffende de schuldvraag te 
doen gelden; dat haar recht van ver
dediging niet werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 366 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat uit het zittingsblad blijkt dat, 
nadat eiseres naar het hospitaal was af-
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gevoerd, de zitting in het openbaar werd 
hernomen in aanwezigheid van het hof, 
het openbaar ministerie, de griffier, de 
twaalf gezworenen, evenals de raadslie
den van eiseres, dewelke zich akkoord 
hadden verklaard dat het arrest verder 
zou worden voorgelezen buiten de aan
wezigheid van hun klH~nte, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet (en dus ook niet gedeeltelijk) kan 
worden voorgelezen buiten de aanwezig
heid van de beschuldigde, die voor het 
hof van assisen persoonlijk dient aanwe
zig te zijn en zich niet kan laten verte
genwoordigen, zelfs wanneer haar raads
lieden daartoe zouden hebben ingestemd; 
eiseres zelf trouwens niet haar toestem
ming had gegeven om het arrest in haar 
afwezigheid voor te lezen en deze toe
stemming, gelet op het feitenverloop 
weergegeven in het zittingsblad, ook niet 
had kunnen geven; 

tweede onderdeel, de voorzitter de 
plicht heeft de beschuldigde persoonlijk 
in te lichten van de cassatiemogelijkheid 
en -termijn waarover hij beschikt; de 
mededeling aan de raadslieden buiten de 
aanwezigheid van de beschuldigde daar
toe onvoldoende is; sommigen aannemen 
dat de mededeling omtrent de cassatie
termijn niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven, maar zulks als resultaat 
zou hebben dat de termijn niet begint te 
lopen; zoiets niet kan aanvaard worden 
gezien het arrest aldus nooit kracht van 
gewijsde zou krijgen en niet uitvoerbaar 
zou zijn; aldus dient te worden aangeno
men dat deze mededeling wel op straffe 
van nietigheid aan de beschuldigde zelf 
dient te worden medegedeeld; zodat in 
zake het eindarrest nietig is, te wijten 
aan het feit dat, enerzij ds, het eindarrest 
werd voorgelezen, minstens voor een 
deel buiten de verplichte aanwezigheid 
van eiseres zelf en, anderzijds, doordat 
eiseres persoonlijk door de voorzitter 
niet werd ingelicht noch van de cassatie
mogelijkheid, noch van de -termijn : 

Overwegende dat de door artikel 
366 van het Wetboek van Strafvor
dering voorziene pleegvormen ten 
doel hebben de beschuldigde in ken
nis te stellen van de tegen hem/ 
haar uitgesproken veroordeling en 
in te lichten omtrent het door de 
wet voorziene rechtsmiddel; 

Overwegende dat het middel, nu 
eiseres tijdig tegen het arrest van 
veroordeling cassatieberoep heeft in
gesteld, wat kennis van die veroor-

deling veronderstelt, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

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

19 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Ph. Valcke en P. Arnou, Brugge. 

Nr. 559 

2• KAMER - 19 mei 1987 

1° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- STRAFZAKEN - BETEKENING AAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS - VEREISTEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - VEROORDELEND 
ARREST - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AAN
HOUDING - VERWERPING VAN HET CASSA
TIEBEROEP TEGEN DE VEROORDELENDE BE
SLISSING - CASSATIEBEROEP TEGEN HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. 

1o Wanneer de niet verschijnende partij 
noch in Belgie noch in bet buitenland 
een gekende woonplaats, verblijfplaats 
of gekozen woonplaats heeft, dan 
wordt de betekening van een verstek
vonnis regelmatig gedaan aan de pro
cureur des Konings, overeenkomstig 
art. 40 Ger. W. (1). 

(1) Aangezien eiser zich had vergist m.b.t. 
de draagwijdte van een betekening aan een 
niet gekende woonplaats, heeft het Hof niet 
kunnen beslissen dat art. 806 Ger.W. niet van 
toepassing is in strafzaken. 
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2° Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest, waarbij zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen, en de veroor
deling, ten gevolge van de verwerping 
van het ertegen gerichte cassatiebe
roep, in kracht van gewijsde gaat, 
heeft het cassatieberoep tegen het be
vel tot onmiddellijke aanhouding geen 
reden van bestaan meer (2). 

(DEKEERLE T. DHAESE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1390) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 maart 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing op de strafvordering tegen 
eiser: 

OVf~r het middel, door eiser als volgt 
geformuleerd : « Toepassing van artikel 
806 van het Gerechtelijk Wetboek. Het 
grieft (eiser) dat het Hof van Beroep te 
Gent van oordeel is dat het artikel 806 
van het Gerechtelijk Wetboek niet toe
passelijk zou zijn op de rechtsplegingen 
voor de strafgerechten, om reden dat het 
Wetboek van Strafvordering deze bepa
ling niet kent. Het grieft (eiser) dat het 
Hof van Beroep te Gent zonder nadere 
motivering voorbij is gegaan aan het 
door (eiser) bij besluiten van 2 maart 
1987 ontwikkelde argument dat de in het 
Gerechtelijk Wetboek gestelde regels van 
toepassing zijn op aile rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld wor
den door niet uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen of door met de bepalin
gen van dit wetboek niet verenigbare 
rechtsbeginselen (artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek). Andermaal betoogt 
(eiser) dat geen enkele wettekst of afwij
kend wetsbeginsel de verplichting oplegt 
om in de strafrechtspleging aan het ver
stekvonnis en haar betekeningstermijn 
een andere betekenis te hechten dan in 
het Gerechtelijk Wetboek, nu dient vast
gesteld dat het Gerechtelijk Wetboek al-

(2) Cass., 4 feb. en 30 april 1986, A.R. 
nrs. 131-157 en 4999 (A.C., 1985-86, nrs. 359 en 
535), 17 sept. 1986, A.R. nrs. 5044-5153, supra, 
nr 30 

gemeen geldende regels van strafrechts
pleging bevat die toepasselijk zullen zijn 
op aile rechtsplegingen. Samen met au
teur Walter Brosens, eerste substituut 
van de procureur des Koning te Antwer
pen, welke over dit onderwerp een zeer 
gewaardeerd en hoogstaand artikel heeft 
geschreven in het Rechtskundig Week
blad van 30 november 1969, bladzijden 
593-608, stelt (eiser) zich de vraag waar
om artikel 806 van het Gerechtelijk Wet
hoek voortaan niet overeenkomstig arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek als 
algemeen aanvaardbare regel voor aile 
rechtspleging zou kunnen gelden. Val
gens auteur W. Brosens zou vroeger 
reeds aan deze mogelijkheid zijn ge
dacht, doch verworpen omdat het gevolg 
van een vertraagde betekening van een 
verstekvonnis reeds zou zijn geregeld 
door de thans opgeheven artikelen 637 
en 638 van het Wetboek van Strafvorde
ring, zodat er geen reden was aan de 
burgerlijke rechtspleging te ontlenen. 
Derhalve blijft (eiser) bij zijn stelling 
dat, door de opheffing van de artikelen 
637 en 638 van het Wetboek van Straf
vordering, het artikel 2 van het Gerech
telijk Wetboek zijn voile uitwerking in 
casu verleent. Vermits het verstekvonnis 
van 6 maart 1985 pas aan (eiser) bete
kend werd op 18 december 1986, hetzij 
een jaar en negen maanden na veroorde
ling bij verstek, dient het verstekvonnis, 
overeenkomstig de artikelen 2 en 806 
van het Gerechtelijk Wetboek als niet 
bestaande te worden beschouwd en dient 
de strafvordering ingevolge vonnisverval 
als verjaard te worden aangezien »: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het vonnis dat op 6 
maart 1985 ten aanzien van eiser bij 
verstek werd gewezen, op 28 mei 
1985 werd betekend aan de procu
reur des Konings overeenkomstig 
artikel 40, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek daar eiser zon
der gekende woon- of verblijfplaats 
was in Belgie en in de vreemde; 

Dat het middel 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; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
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de onmiddellijke aanhouding van 
eiser wordt bevolen : 

Overwegende dat de veroordelen
de beslissing ten gevolge van de ver
werping van de voorziening die te
gen deze beslissing is ingesteld, in 
kracht van gewijsde gaat; dat de 
voorziening derhalve geen belang 
meer oplevert en dus niet ontvanke
lijk is; 

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

Overwegende dat het bestreden 
arrest geen veroordeling uitspreekt 
ten laste van eiser ten voordele van 
verweerder; 

Dat de voorziening mitsdien, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

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

19 mei 1967 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
De Wildeman, Gent. 

Nr. 560 

2' KAMER - 19 mei 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST WAARBIJ 
ENKEL UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER 
EEN VERZOEK TOT WRAKING - CASSATIEBE
ROEP V66R DE EINDBESLISSING. 

(DESCHAMPS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1399) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest zich 
ertoe beperkt de door eiser voorge
dragen wraking van de « heer voor
zitter Guffens en de raadsheren Ma
rinus en Puissant, die de kamer van 
inbeschuldigingstelling (van het Hof 
van Beroep te Antwerpen) samen
stellen » te verwerpen; 

Overwegende dat die beslissing 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid, geen einde 
maakt aan de vervolgingen en der
halve geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering; 

Dat de voorziening voor de eind
beslissing ingesteld, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie, die geen 
betrekking heeft op de ontvankelijk
heid van de voorziening, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

19 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
De Kock, Brussel. 

Niet ontvankelijk in strafzaken is het Nr. 561 
cassatieberoep v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een arrest dat enkel 
een verzoek tot wraking verwerpt (1). 2' KAMER _ 20 mei 1987 
(Art. 416 Sv.) 

(1) Cass., 30 juni 1975 (A.C., 1975, 1169) en 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
16 maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 419). PRINCIPAAL BEROEP - GEVOLGEN - AAN-
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HAXGIG MAKE!'/ VAN DE ZAAK BIJ DE APPEL
RECHTER - WIJZE. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VOR::v.l - AKTE VAN HOGER BEROEP 
DRAAGWIJDTE. 

1 o In strafzaken wordt, onder voorbe
houd van het geval van art. 205 Sv., de 
zaak bij de appelrechter aanhangig ge
maakt door de verklaring van hager 
beroep en niet door de dagvaarding 
om voor die rechter te verschijnen (1). 

2o Wanneer de beklaagde tegen alle 
strafrechtelijke beschikkingen van het 
vonnis hager beroep heeft ingesteld, 
wordt de draagwijdte van het hager 
beroep niet verminderd door de onjuis
te vermelding « beklaagde op recht
streekse dagvaarding » in de akte van 
beroep, en evenmin door de onjuiste 
vermelding « rechtstreeks dagende 
partij » in de dagvaarding die hem op 
verzoek van het O.M. was betekend. 

(DI DUCA, CRF.UTZ T. HEXRARD, •'1ARION M.-F., 
MARIU:\1 P., LANSIVAL, DEBAIX, LEBRT:::II, HEY-

1\'E!'/, GT..'LPE:\') 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 5337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Di Duca, 
beklaagde: 

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

Over het eerste middel: hieruit afge
leid dat, eerste onderdeel, eiser op de 
strafvordering is veroordeeld, ofschoon 
hij niet als beklaagde was gedagvaard in 
de zaak maar, zoals uit de ten verzoeke 
van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep betekende dagvaarding 
blijkt, enkel als vertegenwoordiger van 
de naamloze vennootschap Dico te za
men met de twee andere bestuurders 

(1) Cass., 26 maart 1985, A.R. nr. 9212 
(A.C, 1984-85, nr 453), 17 maart 1987, A.R. 
nr 925, supra, nr 424 

« in hun hoedanigheid van rechtstreeks 
dagende partijen »; de correctionele 
rechtbank trouwens de naamloze ven
nootschap Dico en haar drie bestuurders 
in haar vonnis « verzoekers » en « recht
streeks dagende partijen » noemt; eiser 
a! evenmin voor de correctionele recht
bank was gedagvaard als beklaagde ten 
verzoeke van de procureur des Konings; 
hoewel er in de loop van de rechtsple
ging verschillende rechtstreekse dag
vaardingen werden uitgebracht, geen en
kele daarvan gericht was tegen eiser in 
zijn hoedanigheid van beklaagde; zo ei
ser, blijkens de vermeldingen in het pro
ces-verbaal van de door de correctionele 
rechtbank op 7 februari 1985 gehouden 
terechtzitting, verklaard heeft vrijwillig 
te verschijnen om zich te verdedigen be
treffende het aan de overige beklaagden 
ten laste gelegde onopzettelijk doden, en 
verklaard heeft tevens te verschijnen 
voor de naamloze vennootschap Dico, 
burgerlijk aansprakelijke partij, de op 12 
september 1985 op naam van eiser opge
maakte akte van hoger beroep verkeer
delijk aangeeft dat eiser « beklaagde is 
op rechtstreekse dagvaarding » en dat de 
door eiser vertegenwoordigde naamloze 
vennoe;tschap Dico « burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij is op rechtstreekse 
dagvaarding », wat a! evenmin correct is; 
de op 20 september 1985 door de procu
reur des Konings opgemaakte akte van 
hoger beroep eiser eveneens verkeerde
lijk << beklaagde op rechtstreekse dag
vaarding » noemt; het hoger beroep van 
de procureur des Konings weliswaar, zo
als het hof van beroep in het bestreden 
arrest heeft verklaard, de zaak regelma
tig bij het hof aanhangig maakt « aange
zien de dagvaarding door de procureur
generaal enkel een uitnodiging is om 
voor het appelgerecht te verschijnen », 
maar zulks niet het geval kan zijn bij 
onjuiste opgave van de hoedanigheid 
waarin een justitiabele opgeroepen 
wordt om te verschijnen; de zaak niet re
gelmatig bij het hof van beroep aanhan
gig wordt gemaakt als de akte van hoger 
beroep van de procureur des Konings 
een verkeerde hoedanigheid van de be
trokkene opgeeft; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
geen acht slaat op de door eiser inge
diende conclusie, inzonderheid op de 
door hem ondertekende « aanvullende 
nota », die geldt als conclusie, en waarin 
hij had gevraagd dat hem akte zou wor
den verleend van zijn voorbehoud wat de 
regelmatigheid van de tegen hem gevoer
de rechtspleging betreft; het hof van be-
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roep derhalve niet op die conclusie ant
woordt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals uit het 

niet van valsheid betichte proces
verbaal van de door de correctionele 
rechtbank op 7 februari 1985 gehou
den terechtzitting blijkt, eiser bereid 
was vrijwillig te verschijnen en zich 
te verdedigen ter zake van de over
treding van de artikelen 418 en 419 
van het Strafwetboek, die hem ten 
laste gelegd was wegens onopzette
lijk doden van Gregory Henrard; dat 
de correctionele rechtbank hem uit 
dien hoofde bij het beroepen vonnis 
van 5 september 1985 veroordeeld 
heeft tot een gevangenisstraf en een 
geldboete; dat eiser en de procureur 
des Konings regelmatig hoger be
roep hebben ingesteld tegen die be
slissing; dat krachtens artikel 203, 
§ 1, van het W etboek van Strafvorde
ring door die hogere beroepen de 
zaak aanhangig is bij het appelge
recht en het beroepen vonnis aan de 
kennisneming van dat gerecht is on
derworpen; 

Dat weliswaar de akte van hoger 
beroep van eiser en die van de pro
cureur des Konings verkeerdelijk 
aangeven dat eiser « beklaagde op 
rechtstreekse dagvaarding » was, 
maar dat die vergissing geen in
vloed had op de devolutieve werking 
van die hogere beroepen, aangezien 
eiser in die akte uitdrukkelijk had 
aangegeven dat zijn hoger beroep 
met name gericht was tegen alle 
strafrechtelijke beschikkingen van 
het vonnis, dus met inbegrip van die 
welke op hem betrekking hadden, 
en het hoger beroep van de procu
reur des Konings ten aanzien van 
eiser dezelfde draagwijdte had; 

Overwegende dat het. hof van be
roep, nu het beslist << dat de hogere 
beroepen ( ... ) ontvankelijk (waren), 
met uitzondering van de hogere be
roepen van de rechtstreeks dagvaar
dende partijen tegen de strafrechte
lijke beschikkingen », de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat in zoverre dit onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het middel, in zoverre het tegen 
de bestreden beslissing aanvoert dat 
ze eiser op de strafvordering veroor
deelt ofschoon hij in de ten verzoe
ke van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep betekende dagvaar
ding niet met de hoedanigheid << be
klaagde » aangeduid was, niet ont
vankelijk is, nu die dagvaarding niet 
ertoe strekte de grenzen van het bij 
de appelrechter aanhangig gemaak
te geding vast te stellen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het, zoals uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het mid
del blijkt, wettig vaststelt dat de te
gen eiser gevoerde rechtspleging re
gelmatig was, niet meer hoefde te 
antwoorden op de nota waarin eiser 
akte vroeg van zijn voorbehoud wat 
de regelmatigheid van die rechtsple
ging betreft; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

20 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Clercq, advocaat-gene
raal- Advocaten; mrs. E.-E. Jeunehom
me, Luik; Kirkpatrick en Draps. 

Nr. 562 

2' KAMER - 20 mei 1987 

WEGVERKEER - vERKEERSBORDEN 
VERPLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS 
DE VERKEERSBORDEN IN ACHT TE NEMEN -
DRAAGWIJDTE. 
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De bij art. 5 Wegverkeersreglement 1 
dec. 1975 aan de weggebruikers opge
Jegde verplichting om de verkeersbor
den in acht te nemen wanneer die re
gelmatig zijn naar de vorm en vol
doende zichtbaar en overeenkomstig 
de voorschriften van het genoemde 
reglement zijn aangebracht, is niet 
afhankelijk van de vraag of de 
verkeersborden door de bevoegde over
heid geplaatst zijn (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS 
T. DEMARTEAU) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5825) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 februari 1987 in ha
ger beroep gewezen door de Correc-
tionele Rechtbank te Verviers; 

Over het middel: schending van arti
kel 5 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat aan verweerder ten laste werd 
gelegd dat hij artikel 25.1.2" van het Weg-
verkeersreglement overtrad door een 
voertuig te parkeren op minder dan vijf
tien meter van een bord dat een autobus
halte aanwijst; dat de correctionele 
rechtbank deze telastlegging niet bewe
zen verklaart op grond dat, « ook al is 
het bord dat de autobushalte aanwijst, 
goed zichtbaar en regelmatig naar de 
vorm », beklaagde de wettigheid ervan 
betwist en dat de vervolgende partij het 
bewijs niet !evert dat « het verbodsbord 
door een naar behoren gemachtigde 
overheid is aangebracht », 

terwijl artikel 5 van het Wegverkeers
reglement de weggebruikers verplicht de 
zichtbare en regelmatige verkeersborden 
in acht te nemen, ook als de borden niet 
door een daartoe bevoegde overheid zijn 
aangebracht: 

door een daartoe bevoegde overheid 
zijn aangebracht; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 

20 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 563 

2" KAMER - 20 mei 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJN - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VERSTEKAR
REST. 

Tardief en derhalve niet ontvankelijk is 
het cassatieberoep dat de beklaagde 
tegen een verstekarrest heeft ingesteld 
meer dan vijftien vrije dagen na het 
verstrijken van de gewone verzetter
mijn (1). (Art. 373 Sv.) 

(STERCKX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5861) 

Overwegende dat de door artikel 5 HET HOF; _ Gelet op het bestre-
van het W egverkeersreglement aan 
de weggebruikers opgelegde ver- den arrest, op 8 januari 1987 door 
plichting om de verkeersborden in het Hof van Beroep te Brussel ge-
acht te nemen, niet onderworpen is ,_w_e_z_e_n_; ------------
aan de voorwaarde dat die borden 

Nota arrest nr. 562 : 

(1) Cass., 18 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 190). 

Nota arrest nr. 563 : 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 520), 
21 maart 1979 (ibid., 1978-79, 847), 13 jan. 1987, 
A.R. nr. 665, supra, nr. 277. 
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Overwegende dat het arrest op 8 
januari 1987 bij verstek gewezen is 
en aan eiser op 2 februari 1987 is 
betekend overeenkomstig artikel 37 
van het Gerechtelijk W etboek; 

Overwegende dat de gewone ter
mijn om tegen dat arrest verzet te 
doen, verstreek op 17 februari 1987; 

Dat de termijn om zich in cassatie 
te voorzien, inging op 18 februari 
1987 en verstreek op donderdag 5 
maart 1987; 

Overwegende dat eiser zijn ver
klaring van voorziening heeft ge
daan op 7 maart 1987, dus buiten de 
wettelijke termijn; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

20 mei 1987 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Screvens, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 564 

1' KAMER - 21 mei 1987 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
OPENBARE OVERHEID - GEMEENTE - WE
GEN - RIJKSWEG - VEILIGHEID VAN DE 
WEGGEBRUIKERS. 

1°, 2° en 3° De gemeenteoverheid moet, 
tenzij een vreemde oorzaak die haar 
niet kan worden aangerekend, haar 
belet haar beveiligingsverplichting na 
te komen, op haar grondgebied de vei
ligheid van het verkeer in de straten 
handhaven, zelfs op aan de Staat toe
behorende wegvakken, en de nodige 
maatregelen bevelen om het verkeer 
opnieuw mogelijk te maken wanneer 
de veiligheid van de weggebruikers er 
niet meer verzekerd is (1). (Artt. 1382, 
1383 B.W.) 

(GEMEENTE ELSENE T. DE RIJCKE, BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN, BRUSSEL

SE INTERCOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7610) 

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

3. In zoverre de voorziening tegen 
de eerste verweerder is gericht : 

Over het middel: schending van de ar·· 
tikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 50 van het decreet van 14 de
cember 1789, 2 van het decreet van 22 
december 1789, 3, 1°, van hoofdstuk XI 
van het decreet van 16-24 augustus 1790, 
en 90, 12°, van de Gemeentewet van 30 
maart 1836, 

doordat het hof van beroep, nu het 
heeft beslist dat de oneffenheid van on
geveer vier centimeter een oorzakelijk 
verband met de schade vertoonde, op 
grond: « ... dat het hof (van beroep) ver
wijst naar het omstandig verslag van de 
eerste rechter van de omstandigheden 
van het ongeval, en naar de respectieve 
stellingen van de partijen; ... dat de ge
tuigen P. de Radigues en R. Branders, 
die het ongeval hebben gezien, beiden 
van mening waren dat de motorfiets van 

2° WEGEN- RIJKSWEG- VEILIGHEID VAN 

DE WEGGEBRUIKERS - BEVEILIGINGSVER
PLICHTING - VERPLICHTING VAN DE GE- 1----------------
MEENTE. 

3° GEMEENTE - WEGEN - RIJKSWEG -
VEILIGHEID VAN DE WEGGEBRUIKERS - BE
VEILIGINGSVERPLICHTING. 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1980, A.R. nr. 6187 
(A.C., 1980-81, nr. 192) en de verwijzingen ver
meld in de noten (1 ), (2) en (3), biz. 344; 12 
april 1984, A.R. nr. 7054 (ibid., 1983-84, nr. 470) 
en 18 okt. 1984, A.R. nr. 7119 (ibid., 1984-85, 
nr. 130). 
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P. De Rijcke (thans eerste verweerder) 
over een gat is gereden; dat de eerste 
zegt dat hij de motorfiets v66r de val 
heeft zien opspringen en dat de tweede 
uitdrukkelijk zegt : " lk meen te zien dat 
hij in een gat in het wegdek is gere
den ... "; dat De Rijcke, gelet op de door 
hem gevolgde richting, normalerwijze 
naar de linkerzijde van de weg uitweek 
en op 1 m 80 van de stoeprand reed, aan
gezien de Kerckxstraat, op de plaats van 
het ongeval, overgaat in en het verleng
de vormt van de Graystraat die naar 
links afbuigt; dat de metalen plaat, reke
ning houdend met de door P. De Rijcke 
gevolgde richting, zich op het traject van 
zijn motorfiets bevindt; ... dat die om
standigheid, samen met de voormelde 
getuigenissen, er geen twijfel laat over 
bestaan dat de oneffenheid van ongeveer 
4 centimeter van de metalen plaat de 
motorfiets mede uit evenwicht heeft ge
bracht en derhalve een van de oorzaken 
van het ongeval is », de tweede verweer
der aansprakelijk heeft gesteld als be
waarder van een gebrekkige zaak (arti
kel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek) en de eerste verweerder we
gens zijn overdreven snelheid, en dan 
heeft beslist dat ook eiseres aansprake
lijk was, op grond : « ••. dat de gemeente 
Elsene (thans eiseres) aansprakelijk is 
wegens haar beveiligingsverplichting op 
het geheel van de openbare wegen op 
haar grondgebied, ook die waarvan zij 
geen eigenaar is; dat de gemeente Else
ne ten onrechte aanvoert dat de wet van 
15 juni 1964 de toepassing van de deere
ten op de gemeenten slechts handhaaft 
voor de regeling van uitzonderlijke toe
standen, dat wil zeggen plotse, toevallige 
en onvoorzienbare gebeurtenissen waar
bij onverwijld en dringend moet worden 
opgetreden, welke thesis als paradoxaal 
gevolg heeft dat geen enkele maatregel 
zou moeten worden genomen om een 
blijvende gevaarlijke toestand te verhel
pen; dat in werkelijkheid het feit dat, in
gevolge artikel 10 van de gecoordineerde 
wetten op de politie van het wegverkeer, 
die politie aan de bepalingen van de de
creten van 14 en 22 december 1789, 16-24 
augustus 1790 is onttrokken, in zoverre 
zij toepasselijk zijn op blijvende en pe
riodieke toestanden, de gemeenteover
heid niet ontslaat van haar verplichting 
te zorgen voor de veiligheid van het ver
keer en de maatregelen te nemen om de 
veiligheid van het verkeer op haar 
grondgebied te herstellen; ... dat de ge
meente de materialiteit van haar tekort
koming niet betwist, nu zij enkel betoogt 
dat zij niet de nodige maatregelen hoef-

de te nemen om de veiligheid te waar
borgen van het verkeer op wegen in de 
gemeente die haar niet toebehoorden; 
dat ten deze haar tekortkoming foutief is 
aangezien zij moest waken over de vei
ligheid van het verkeer », 

tweede onderdeel, de gemeente, over
eenkomstig de artikelen 50 van het de
creet van 14 december 1789, 2 van het 
decreet van 22 december 1789, 3, 1", van 
hoofdstuk XI van het decreet van 16-24 
augustus 1790, 90, 12", van de Gemeente
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, haar wettelijke verplichting te 
waken over de veiligheid van het ver
keer op de wegen die over de gemeente 
!open, niet enkel miskent als zij het ab
normaal gevaar dat die weg opleverde, 
kent of had moeten kennen en toch na
laat op te treden; daaruit volgt dat het 
hof van beroep de artikelen 50 van het 
decreet van 14 december 1789, 2 van het 
decreet van 22 december 1789, 3, 1", van 
hoofdstuk XI van het decreet van 16-24 
augustus 1790, 90, 12", van de Gemeente
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden, door te be
slissen dat de « tekortkoming » van eise
res foutief was, nu zij wettelijk verplicht 
was te waken over de veiligheid van het 
verkeer, zonder in feite na te gaan - zo
als eiseres in haar appelconclusie aan 
het hof van beroep had gevraagd - of 
zij het abnormaal gevaar van de weg 
kende of had moeten kennen : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat in dit onderdeel 
wordt gezegd dat de decreten van 14 
december 1789 (artikel 50), 22 de
cember 1789 ( artikel 2 van afdeling 
II) en 16-24 augustus 1790 (artikel 3, 
1°, van hoofdstuk XI) enkel van toe
passing kunnen zijn als de gemeen
teoverheid de gebrekkige staat van 
de weg die een abnormaal gevaar 
voor de weggebruikers opleverde, 
kende of althans moest kennen, en 
de appelrechters derhalve verwijt 
dat zij niet hebben nagegaan of die 
voorwaarde ten deze was vervuld; 

Overwegende dat de gemeente
overheid, tenzij een vreemde oor
zaak die haar niet kan worden toe
gerekend, haar belet haar beveili
gingsverplichting na te komen, op 
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haar grondgebied moet waken over 
het handhaven van de veiligheid 
van het verkeer in de straten, zelfs 
op de gedeelten van de wegen die 
aan de Staat toebehoren, en de nodi
ge maatregelen moet treffen om het 
verkeer opnieuw mogelijk te maken 
wanneer de veiligheid van de weg
gebruikers niet is verzekerd; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat een oneffenheid 
van ongeveer 4 centimeter in het ge
asfalteerde wegdek van de rijbaan 
<< een abnormaal kenmerk van die 
rijbaan is, dat wil zeggen een ge
brek », en dat eiseres geen enkele 
aangepaste maatregel had genomen 
om dat abnormaal gevaar te onder
vangen, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt op grond van de vo
renvermelde decreten en van artikel 
90, 12", van de Gemeentewet; 

Dat het middel, op grond van bo
venvermelde overwegingen, even
min kan worden aangenomen in zo
verre het de schending aanvoert van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

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

21 mei 1987 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Adiro
caten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 565 

1" KAMER - 21 mei 1987 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOL
STRF.KTE MATERIELE BEVOEGDHEID - ART. 

5B4, EERSTE LID, GER.W.- VOORZITTER VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BE
VOEGDHEID IN SPOEDEISENDE GEVALLEN -
SPOEDEISEND KARAKTER - BEGRIP. 

2° KORT GEDING- ART. 5B4, EERSTE LID, 
GER.W. - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEID IN 
SPOEDEISENDE GEVALLEN - SPOEDEISEND 
KARAKTER - BEGRIP. 

1 • en 2" Art. 584, eerste lid, Ger. W. be
paalt dat de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg, in gevallen die 
hij spoedeisend 8cht, bij voorraad uit
spraak doet; in de zin van die wetsbe
paling is er sprake van spoedeisend 
geval wanneer een onmiddellijke be
slissing wenselijk is om schade van 
een bepaalde omvang of ernstige onge
ma.kken te voorkomen; men kan der
halve zijn toevlucht nemen tot het kart 
geding wanneer met de gewone rechts
pleging het geschil niet tijdig zou zijn 
op te lassen, wa.a.rdoor de rechter in 
kart geding over een ruime feitelijke 
beoordelingsmacht beschikt en, in juis
te mate, over de grootste vrijheid (1). 

(• AFFICHAGE HERMIA» N.V. 
T. GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7613) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 9, eer
ste lid, 584, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek en 67 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, gewijzigd bij artikel 23 van de wet 
van 22 december 1970, 

doordat het hof van beroep heeft ge
oordeeld « dat ingevolge de artikelen 9 
en 584 van het Gerechtelijk Wetboek het 
spoedeisend karakter een van de twee 
voorwaarden is voor de bevoegdheid van 
de rechter in kort geding; dat ten deze 
het spoedeisend karakter blijkt uit het 
feit dat de gemeenteoverheid de plicht 
heeft zo snel mogelijk een einde te rna-

(1) Zie het verslag van de koninklijk com
missaris voor de gerechtelijke hervorming, 
1967, biz. 235. 
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ken aan de miskenning van haar veror- 1 
deningen die de veiligheid en de schoon
heid van de wegen, hun toegangen en 
hun omgeving beogen, en, inzonderheid, 
van de verordeningen die het aanbren
gen van vaste installaties, zoals reclame
borden, afhankelijk stellen van een ver
gunning; ( ... ) dat de artikelen 67 en 68 
van de wet van 29 maart 1963 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en de stedebouw, waarbij bijzondere 
rechtsplegingen worden ingevoerd voor 
bepaalde feiten, aanmaningen en geschil
len inzake stedebouw, niets. afdoen aan 
de bevoegdheid van de rechter in kort 
geding, op grond van artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek, met betrekking 
tot het voorwerp van dit geschil; ( ... ) dat 
de vaststelling dat (eiseres) de vergun
ning voorgeschreven bij artikel 2, 2°, van 
titell van de( ... ) algemene bouwverorde
ning van de Brussebe agglomeratie niet 
heeft aangevraagd en niet heeft gekre
gen, moet worden afgeleid dat het aan
brengen van de litigieuze borden ( ... ) een 
feit is dat hinder heeft veroorzaakt waar
van (verweerster) de opheffing kan ei
sen », 

terwijl, derde onderdeel, het spoedei
send karakter niet kan worden afgeleid 
uit de enkele omstandigheid, die eigen is 
aan aile dergelijke misdrijven, dat de ge
meenteoverheid zo spoedig mogelijk een 
einde moet maken aan de miskenning 
van haar verordeningen die het aanbren
gen van vaste installaties, zoals reclame
borden, afhankelijk stellen van een ver
gunning, maar onderstelt dat de minste 
vertraging een onherstelbare schade ver
oorzaakt, of dat het volgen van de gewo
ne rechtspleging tot zware schade of on
herstelbare gevolgen leidt (schending 
van de artikelen 9, eerste lid, en 584, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek); 
die omstandigheid geenszins verant
woordt dat het college van burgemeester 
en schepenen van verweerster niet de 
gewone procedure tot herstel van de 
plaatsen heeft gevolgd; daaruit volgt dat 
het hof van beroep, door de bovenver
melde motieven, zijn beslissing geens
zins naar recht verantwoordt (schending 
van artikel 67 van de wet van 29 maart 
1962, gewijzigd bij artikel 23 van de wet 
van 22 december 1970): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat er, in de zin van 

artikel 584, eerste lid, van het Ge-

rechtelijk Wetboek, sprake is van 
spoedeisende gevallen wanneer een 
onmiddellijke beslissing wenselijk is 
om schade van een bepaalde om
vang dan wei ernstige ongemakken 
te voorkomen; dat men derhalve 
zijn toevlucht kan nemen tot het 
kort geding wanneer de gewone 
rechtspleging niet bij machte is het 
geschil tijdig op te lossen, wat 
maakt dat de rechter in kort geding 
over een ruime feitelijke beoorde
lingsmacht beschikt en, binnen de 
juiste maat, over de grootste vrij
heid; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat, ten deze, het spoedeisend ka
rakter blijkt uit de omstandigheid 
dat de gemeenteoverheid zo spoedig 
mogelijk een einde moet maken aan 
de miskenning van haar verordenin
gen die de veiligheid en de schoon
heid van de wegen, hun toegangen 
en hun omgeving beogen, en, inzon
derheid, van de verordeningen die 
het aanbrengen van vaste installa
ties, zoals reclameborden, afhanke
lijk stellen van een vergunning » en 
« dat de vaststelling dat (eiseres} de 
vergunning voorgeschreven bij arti
kel 2, 2°, van titel 1 ... van de alge
mene bouwverordening van de Brus
selse agglomeratie niet heeft aange
vraagd en niet heeft gekregen, moet 
worden afgeleid dat het aanbrengen 
van de litigieuze borden ( ... ) een feit 
is dat hinder heeft veroorzaakt 
waarvan (verweerster) de opheffing 
kan eisen, zonder afbreuk te doen 
aan het recht (van eiseres} om haar 
geschil, inzake het ongeoorloofd ka
rakter van het verbod opgelegd door 
de gemeente Watermaal-Bosvoorde 
en haar eis de geplaatste litigieuze 
borden weg te nemen, bij het be
voegd rechtscollege aanhangig te 
maken »; 

Dat het arrest door die beschou
wingen overweegt dat er sprake is 
van een feitelijkheid die hinder ver
oorzaakt, te weten het plaatsen van 
de litigieuze borden door eiseres die 
de vergunning voorgeschreven bij 
artikel 2, 2°, van titel 1 van de bouw
verordening van de Brusselse agglo-
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meratie niet heeft aangevraagd 
noch verkregen, en dat de gemeen
teoverheid zo spoedig mogelijk een 
einde moet maken aan de misken
ning van de verordeningen die met 
name de veiligheid en de schoon
heid van de wegen, hun toegangen 
en hun omgeving beogen; dat het al
dus zijn beslissing naar recht ver
antwoordt volgens welke de rechter 
in kart geding ter zake bevoegd was 
wegens het spoedeisend karakter, 
overeenkomstig artikel 584, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het derde onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

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

21 mei 1987 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 566 

1• KAMER- 21 mei 1987 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GESCHILLEN INZAKE BE
VOEGDHEID - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
- VOORLOPIGE MAATREGELEN - MAATRE
GELEN BETREFFENDE EEN KIND - GESCHIL 
OVER DE AFSTAMMING VAN DAT KIND -
RESPECTIEVE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG EN VAN DE 
VOORZITTER VAN DIE RECHTBANK, IN KORT 
GEDING. 

2° KORT GEDING - ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN 
- MAATREGELEN BETREFFENDE EEN KIND 
- GESCHIL OVER DE AFSTAMMING VAN DAT 

KIND- RESPECTIEVE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG EN VAN 
DE VOORZITTER VAN DIE RECHTBANK, 
RECHTSPREKEND IN KORT GED!NG. 

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGS
PROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN 
- MAATREGELEN BETREFFENDE EEN KIND 
- GESCHIL OVER DE AFSTAMMING VAN DAT 
KIND- RESPECTIEVE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG EN VAN 
DE VOORZITTER VAN DIE RECHTBANK, 
RECHTSPREKEND IN KORT GEDING. 

4° AFSTAMMING- ECHTSCHEIDINGSPRO
CEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN -
MAATREGELEN BETREFFENDE EEN KIND -
GESCHIL OVER DE AFSTAMMING VAN DAT 
KIND- RESPECTIEVE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG EN VAN 
DE VOORZITTER VAN DIE RECHTBANK, 
RECHTSPREKEND IN KORT GEDING. 

1°, 2°, 3° en 4° De voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg, die overeen
komstig art. 1280 Ger. W. in kort ge
ding kennis neemt van een vordering 
tot het verkrijgen van voorlopige maat
regelen inzake, met name, een kind, 
en die vaststelt dat de afstamming van 
dat kind wordt betwist, kan op grand 
dat die betwisting in de loop van de bij 
hem aanhangig gemaakte vordering is 
opgeworpen, geen uitspraak doen over 
de afstamming zonder inbreuk te ma
ken op de bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg, die, ingevolge 
artikel 569, 1", van hetzelfde wetboek, 
alleen bevoegd is om kennis te nemen 
van de geschillen betreffende de staat 
van de personen (1). 

(1) De voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg, die op grond van art. 1280 Ger.W. 
kennis neemt van een vordering tot het ver
krijgen van voorlopige maatregelen betreffen
de een kind, moet uitspraak doen over de vor
dering; hij is daartoe bevoegd en onderhavig 
arrest ontzegt hem die bevoegdheid niet. 

Wanneer de verweerder zijn vaderschap be
twist mag de voorzitter die betwisting niet ne
geren; hij moet ze onderzoeken, maar dat on
derzoek en de gevolgtrekkingen zullen beperkt 
zijn omdat de bevoegdheid zelf van de voorzit
ter beperkt is. Het rechtscollege in kort geding 
doet enkel uitspraak bij voorraad (art. 584 
Ger.W.); het mag geen nadeel toebrengen aan 
de zaak zelf (art. 1039 zelfde wetboek); het 
moet voorbehoud maken voor de beslissing 
van de feitenrechter (zie Cass., 21 okt. 1982, 
A.R. nr. 6636, A.C., 1982-83, nr. 127) en enkel 

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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(H ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7761) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 oktober 1985 en 
17 april 1986 door het Hof van Be
roep te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 569, inzonderheid 1°, 584 en 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 23 oktober 1985, 
na te hebben vastgesteld : dat de beroe
pen beschikking van 18 juni 1982 van de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi voorlopige maatrege
len heeft genomen tijdens het echt
scheidingsgeding tussen de partijen dat 
op 12 november 1982 is beeindigd door 
de overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van het beschikkende 
gedeelte van het vonnis dat de echtschei
ding toestaat, dat verweerster kritiek oe
fende op die beschikking, in zoverre 
daarin de uitspraak over het voorlopig 
bestuur over de persoon en de goederen 
van het kind Radu Muntuan en ook over 
eisers bijdrage in de kosten van onder
houd en opvoeding van dat kind wordt 
uitgesteld, dat eiser betwistte dat hij de 
vader was van verweersters zoon en dat 
de eerste rechter, wegens die betwisting, 
had beslist dat hij thans geen uitspraak 
kon doen over de genoemde punten van 
de vordering, aangezien hij niet bevoegd 
was om het probleem van de betwiste af
stamming te beslechten, zegt dat de 
rechter van de rechtsvordering aldus be
voegd is om uitspraak te doen over aile 
vragen die in de loop van het geding 
w:orden opg~worpen, ook over die vragen 
d1e, als ze m hoofdorde zouden zijn ge
steld, buiten zijn bevoegdheid zouden 
zijn gevallen, dat de bij de eerste rechter 
aanhangig gemaakte rechtsvordering en
kel het verkrijgen van het bestuur over 
de persoon en de goederen van dat kind 
voor verweerster en de betaling door ei
ser van een bijdrage in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van het kind 
beoogde, dat de vraag naar de afstam-

(Vervolg nota van vo1·ige biz.) 
nagaan of het bestaan van een recht voldoen
de waarschijnlijk is om het nemen van een 
voorlopige maatregel te verantwoorden (zie 
Cass., 29 sept. 1983, A.R. nr. 6679, A.C., 1983-84 
nr. 54). ' 

ming derhalve slechts incidenteel aan de 
orde was en de eerste rechter zich der
halve ten onrechte onbevoegd had ver
klaard, verder zegt dat eisers betwisting 
van de afstamming langs vaderszijde 
niet gegrond is, en, alvorens uitspraak te 
doen over het voorlopig bestuur over de 
persoon en de goederen van het kind en 
over eisers bijdrage in de kosten van on
derhoud en opvoeding van het kind de 
heropening van de de batten beveelt' om 
de partijen de mogelijkheid te bieden te 
concluderen over hun respectieve inkom
sten en lasten; 

en doordat het arrest van 17 april 
1986, na te hebben gezegd dat het arrest 
van 23 oktober 1985 uitspraak had ge
daan over de voorafgaande vraag inzake 
de betwiste afstamming, bijgevolg eiser 
veroordeelt om elke maand een bedrag 
van 4.000 frank te betalen als bijdrage in 
de kosten van onderhoud en opvoeding 
van het kind, en zulks vanaf 15 augustus 
1981, 

terwijl artikel 569, 1°, van het Gerech
. telijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank 
van eerste aanleg kennis neemt van de 
vorderingen betreffende de staat van de 
personen, die vorderingen uitsluitend tot 
de bevoegdheid van dat rechtscollege be
horen, ook al zijn ze incidenteel inge
steld; de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, rechtsprekend in kort ge
ding overeenkomstig de artikelen 584 en 
1280 van het Burgerlijk Wetboek, overi
gens enkel bij voorraad uitspraak kan 
doen en het arrest van 23 oktober 1985 
derhalve met schending van de boven
vermelde wetsbepalingen zegt dat de 
rechter in kort geding bevoegd was om 
het geschil over de afstamming van het 
kind Radu Muntean te beslechten, en de 
arresten bijgevolg over de grond van de 
zaak uitspraak hebben gedaan, en met 
name, het eerste, over de betwiste af
stamming en, het tweede, over eisers bij
drag~ in de kosten van onderhoud en op
voedmg van voornoemd kind : 

Overwegende dat de bestreden ar
resten uitspraak doen over het ho
ger beroep tegen een beschikking 
waarbij de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Charle
roi, rechtsprekend in kort geding 
kennis heeft genomen van een vor~ 
dering tot het verkrijgen van voorlo
pige maatregelen, die verweerster 
op grond van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft inge
steld en die, met name, ertoe strekt, 
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enerzijds, het bestuur over de per
soon en de goederen van het kind 
Radu Muntuan aan haar toe te ver
trouwen, en, anderzijds, eiser te ver
oordelen tot betaling van een bijdra
ge voor het onderhoud en de opvoe
ding van dat kind; 

Overwegende dat het arrest van 
23 oktober 1985, na te hebben vast
gesteld dat eiser zijn vaderschap 
ontkende, op gtond van het inciden
teel karakter van de betwisting, zegt 
« dat de eerste rechter ... zich ten 
onrechte onbevoegd heeft verklaard 
om uitspraak te doen over het pro
bleem van de betwiste afstam
ming »; dat dit arrest, met wijziging 
van de beroepen beschikking, zegt 
dat het rechtscollege in kort geding 
bevoegd is en, op grond van de ge
gevens die het opsomt, onder meer 
een vrijwillige erkenning van vader
schap dis door eiser zou zijn ge
daan, beslist dat « (zijn) betwisting 
van Radus afstamming langs va
derszijde niet gegrond is »; 

Overwegende dat het rechtscolle
ge in kort geding aldus in de be
voegdheid is getreden van de recht
bank van eerste aanleg die, ingevol
ge artikel 569, 1°, van het Gerechte
lijk W etboek, aileen bevoegd is om 
kennis te nemen van de geschillen 
betreffende de staat van de perso
nen; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

En overwegende dat de vernieti
ging van het arrest van 23 oktober 
1985 leidt tot vernietiging van het 
arrest van 17 april 1986, dat daarvan 
het gevolg 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 Hof van Beroep te Brussel. 

21 mei 1987 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 567 

1 • KAMER - 21 mei 1987 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - TUCHT
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING -
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP
GEWETTIGDE VERDENKING. 

3° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN EEN INTER
NATIONALE VERDRAGSNORM EN EEN NORM 
VAN INTERN RECHT. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- TUCHTZAKEN- TEGENSTRIJDIGHEID TUS
SEN DAT ART. 6.1 EN EEN INTERNE RECHTS
NORM- OPDRACHT VAN HET HOF VAN CAS
SATIE. 

1 o en 2" Niet ontvankelijk is het ver
zoekschrift tot onttrekking van de 
zaak, wegens gewettigde verdenking, 
aan een raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren (1). 

3" en 4" Hoewel art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens, dat van 

(1) Het verzoekschrift strekkende tot verwij
zing van een rechtbank naar een andere is 
niet ontvankelijk telkens als die verwijzing 
wettelijk onmogelijk is omdat het rechtscolle
ge, waaraan men de zaak wil onttrekken, enig 
in zijn soort is. M.b.t. de niet-ontvankelijkheid 
van een verzoekschrift tot onttrekking van de 
zaak aan het Hof van Cassatie, zie Cass., 2.1 
dec. 1972. (A.C., 1973, 443) en 13 nov. 1986, A.R. 
nr. 5484, niet gepubliceerd. In Frankrijk, zie 
Conseil d'Etat, 3 mei 1957, Recueil des dtki
sions du Conseil d'Etat, 1957, biz. 2.79, en 8 jan. 
1959, Dalloz hebdomadaire, 1960, Jurispruden
ce, biz. 42, en de noot onder dat arrest, gete
kend Charles Debasch. 
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toepassing is op de tuchtrechtsplegin
gen wanneer het rechtscollege dat ken
nis neemt van de zaak, met name over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, 
uitspraak moet doen, als internatio
nale rechtsnorm voorrang heeft op de 
intel'Ile rechtsnorm, heeft die voorrang 
niet tot gevolg dat het Hoi van Cassa
tie, dat krachtens de artt. 608 en 612 
Ger. W. toezicht heeft op de toepassing 
van de wet; bevoegd is om de wet te 
wijzigen. 

(D ... ) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7836) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift, op 3 november 1986 ter 
griffie van het Hof ingediend door 
mr. Draps, advocaat bij het Hof, in 
naam van G... D ... , waarbij 
verzoeker de onttrekking vraagt aan 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren van de 
tuchtvervolging tegen hem; 

Overwegende dat het Hof, als het 
dat verzoek inwilligt, overeenkom
stig artikel 658 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de zaak moet verwijzen 
naar de rechter die het aanwijst; 

Overwegende dat uit artikel 12, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende 
de Orde van Geneesheren volgt dat 
er in die orde slechts een franstalige 
raad van beroep bestaat; 

Dat de verwijzing naar een ande
re franstalige raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren derhalve 
wettelijk onmogelijk is en dat de 
onttrekking zonder verwijzing met 
rechtsweigering gelijk zou staan; 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, dat bepaalt dat 
een ieder recht heeft op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie, weliswaar van toe
passing is op de tuchtrechtsplegin-

gen, wanneer het rechtscollege dat 
kennis neemt van de zaak, met na
me uitspraak moet doen over bur
gerlijke rechten en verplichtingen, 
en dat de Verdragsluitende Staten 
hun rechtsstelsel in die mate moe
ten aanpassen dat het aan de vereis
ten van dat artikel 6 voldoet; dat 
zulks evenwel niet tot de opdracht 
van het Hof behoort, dat krachtens 
de artikelen 608 en 612 van het Ge
rechtelijk Wetboek toezicht heeft op 
de toepassing van de wet en derhal
ve niet bevoegd is om die wet te wij
zigen; 

Dat het Hof, niettegenstaande de 
voorrang van de internationale ver
dragsnorm op de interne rechts
norm, niet bevoegd is om de bepa
lingen te wijzigen van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 dat, in zijn artikel 12, een en
kele franstalige raad van beroep op
richt; 

Dat uit die overwegingen volgt dat 
het verzoekschrift niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt verzoeker in 
de kosten. 

21 mei 1987 - 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 568 

2• KAMER - 22 mei 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING - EENSTEMMIGHEID -
VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS 
- VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE 
BEKLAAGDE. 
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De in art. 211bis Sv. vastgestelde regel 
van de eenstemmigheid is van toepas
sing telkens wanneer de toestand van 
de beklaagde in hoger beroep wordt 
verzwaard, zelfs als de recl1ter in 
hoger beroep, overeenkomstig art. 215 
Sv., het hem overgebrachte vonnis 
tenietdoet en uitspraak doet bij wege 
van een nieuwe beschikking (1). 

(MASIA T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN, PHILTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1164) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel op 
verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 17 juni 1986; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van arti.kel 
211bis van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser had veroordeeld tot een 
enkele geldboete van vijftig frank 
ter zake van opzettelijke slagen of 
verwondingen en van opzettelijke 
slagen of verwondingen die een 
ziekte of ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat het arrest, na 
het beroepen vonnis nietig te heb
ben verklaard, met toepassing van 
artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering de zaak aan zich 
trekt en bij een nieuwe beslissing 
eiser veroordeelt wegens de hierbo
ven genoemde overtredingen tot een 
gevangenisstraf van drie maanden, 
met uitstel gedurende een termijn 
van vijf jaar, en een geldboete van 
tweehonderd frank; 

(1) Cass., 9 jan. 1980 (A.C, 1979-80, nr. 273) 
en 6 nov. 1985, A.R. nr. 4455 (ibid., 1985-86, 
nr. 148). 

Overwegende dat een rechtscolle
ge in hoger beroep, wanneer het na 
een vrijsprekend vonnis de beklaag
de veroordeelt of wanneer het de 
straffen door de eerste rechter uit
gesproken, verzwaart, krachtens ar
tikel 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering die beslissing slechts 
kan nemen met eenparige stemmen 
van zijn leden; 

Overwegende dat die regel ook 
van toepassing is wanneer het 
rechtscollege in hoger beroep, met 
toepassing van artikel 215 van het 
W etboek van Strafvordering, het be
roepen vonnis dat de beklaagde had 
vrijgesproken of een straf had opge
legd, vernietigt en de beklaagde ver
oordeelt of een zwaardere straf uit
spreekt; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het ten deze eiser veroor
deelt tot een zwaardere straf dan 
die welke was uitgesproken door 
het vernietigde vonnis zonder vast 
te stellen dat die beslissing geno
men werd met eenparige stemmen 
van zijn leden, artikel 21lbis van 
het W etboek van Strafvordering 
schendt; 

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

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging, op de niet be
perkte voorziening van eiser, be
klaagde, van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging mee
brengt van de definitieve en de niet
definitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
deringen die het gevolg zijn van 
eerstgenoemde beslissing, zelfs in
dien de vernietiging op een ambts
halve middel is uitgesproken; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die niet tot cassatie zon
der verwijzing kunnen leiden, ver-
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nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

22 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Driessen, Tongeren. 

Nr. 569 

2" KAMER - 22 mei 1937 

1° AANMATIGING VAN AMBTEN, 
TITELS OF NAAM - AANMATIGING 
VAN TITELS OF GRADEN VAN PERSONEN DIE 
DEELNEMEN AAN DE UITOEFENING VAN HET 
OPENBAAR GEZAG OF DIE EEN BURGERLIJK 
OF MILITAIR AMBT UITOEFENEN - BEGRIP. 

2° AANMATIGING VAN AMBTEN, 
TITELS OF NAAM - AANMATIGING 
VAN TITELS OF GRADEN VAN PERSONEN DIE 
DEELNEMEN AAN DE UITOEFENING VAN HET 
OPENBAAR GEZAG OF DIE EEN BURGERLIJK 
OF MILITAIR AMBT UITOEFENEN - ZEDELIJK 
BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF. 

1" Aan het in art. 277bis, § 1, Sw. om
schreven misdrijf maakt zich schuldig 
hij die wederrechtelijk in het openbaar 
een titel of graad aanneemt van perso
nen die deelnemen aan de uitoefening 
van het openbaar gezag of die een bur
gerlijk of militair ambt uitoefenen; 
daarbij is het van geen belang of de 
dader voordien al dan niet het recht 
had die titel of graad te voeren. 

2" Voor het in art. 227bis, § 1, Sw. om
schreven wanbedrijf aanmatiging van 
titels of graden is geen bijzonder opzet 
vereist (1). 

(1) Zie Cass., 12 mei 1981, A.R. nr. 6124 
(A.C., 1980-81, nr. 516) en noot 1, get. A.T. 

(DE KEE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1199) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1986 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep stelt dat 
beklaagde sedert 1 december 1981, da
tum van zijn ontslag uit de rijkswacht, 
niet meer gerechtigd was op bet aanne
men in bet openbaar van een titel of 
graad van onderluitenant of van (!niger
lei andere graad bij de rijkswacht, en 
verder dat al de beschouwingen van de 
beklaagde omtrent het onderscheid tus
sen, enerzijds, de graad of de titel, an
derzijds, de functie of de hoedanigheid, 
ter zake niet dienend zijn, bovendien 
niet toelaten uit te maken wat juist met 
die beschouwingen beoogd wordt, 

terwijl in de besluiten van beklaagde, 
neergelegd door diens raadsman, waarbij 
woordelijk verwezen wordt naar de in de 
eerste aanleg neergelegde pleitnota, dui
delijk gesteld wordt dat beklaagde op re
gelmatige wijze - en met onderschei
ding - het diploma van rijkswachtoffi
cier heeft behaald, en hem dienvolgens 
ook de graad van luitenant werd toege
kend, alhoewel parallel, doch onafhanke
lijk daarvan, aan betrokkene de functie 
of de hoedanigheid van officier van ge
rechtelijke politie wordt toegekend, van 
welke laatste functie of hoedanigheid be
klaagde na zijn ontslag nooit gebruik of 
misbruik heeft gemaakt; bet hof van be
roep, door op dat middel niet te antwoor
den, artikel 97 van de Grondwet schendt, 
te meer daar die stelling van eiser in be
sluiten voor het hof van beroep duidelijk 
weergeeft dat beklaagde bij wettelijk be
zit van graad of titel geenszins hiervan 
misbruik kan maken en de telastleggin
gen geenszins kunnen weerhouden wor
den: 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie aanvoerde dat hij het diploma 
van rijkswachtofficier heeft verwor
ven, daardoor de graad van onder
luitenant van de rijkswacht kreeg 
en, onafhankelijk daarvan, de hoe
danigheid bezat van officier van ge
rechtelijke politie, hulpofficier van 
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de procureur des Konings, functie 
waarvan hij ten deze geen gebruik 
of misbruik heeft gemaakt; dat hij 
hiermee betoogde dat hij gerechtigd 
was de titel van rijkswachtofficier, 
die hij verworven had ingevolge het 
hem afgeleverde diploma, aan te ne
men; 

Overwegende dat het arrest aan
stipt dat eiser, nu de titel van offi
cier van de rijkswacht hem was ant
nomen, zodat hij die titel wettelijk 
niet meer bezat, er ook in het open
baar geen gebruik mocht van rna
ken en dat zijn betoog omtrent het 
onderscheid tussen de graad van on
derluitenant van de rijkswacht en 
de functie van officier van gerechte
lijke politie ter zake, dit is met be
trekking tot het hem ten laste geleg
de feit, irrelevant is; 

Dat het arrest aldus eisers conclu
sie beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 277 bis, § 1, van het Strafwet
boek; 

eerste onderdeel, doordat het hof van 
beroep de in de dagvaarding voormelde 
incriminatie weerhoudt, stellende dat de 
telastlegging voor bewezen gebleken is 
op grond van de inhoud van het zeer dui
delijk opgesteld proces-verbaal, 

terwijl artikel 227 bis, § 1, van het 
Strafwetboek niet werd overtreden door 
beklaagde, gezien laatstgenoemde op het 
ogenblik van de feiten niet langer zijn 
taak van officier van de gerechtelijke po
litie (functie) uitoefende, dat dit artikel 
immers niet van toepassing is op ex-offi
cieren die geen recht hebben op de titel 
van gepensioneerd officier, noch titularis 
van een eregraad en die in het openbaar 
een oude titel of graad aannemen, voor 
zover die graad oorspronkelijk wettelijk 
werd verleend; uit de limitatieve inter
pretatie van artikel 277 bis, § 1, van het 
Strafwetboek blijkt dat dit artikel niet 
op de feiten kan toegepast worden; een 
en ander wordt nog bekrachtigd door het 
invoegen van de woorden « als titularis 
of opvolger » langs de kant van de be
doelde titels, om uitdrukkelijk ook deze 
aanmatigingen te kunnen bestraffen; 

tweede onderdeel, doordat het bestre
den arrest stelt : « Van dan af was hij 

niet meer gerechtigd in het openbaar de 
titel of de graad aan te nemen van on
derluitenant of van enigerlei andere 
graad bij de rijkswacht », 

terwijl een graad of titel verkregen 
wordt ingevolge een officieel diploma of 
een officii:He aanstelling aan welke de 
uitoefening van een bepaald beroep on
derworpen is, welke titel of graad in con
creto dus niets te maken heeft met een 
bepaalde concrete functie; dat het ter za
ke duidelijk is dat beklaagde ingevolge 
het diploma van « Rijkswacht-Officier » 
de graad van « onderluitenant bij de 
rijkswacht » verwierf; dat zijn ontslag als 
officier van de gerechtelijke politie hier
aan geen afbreuk doet en hij deze titel 
en graad mocht blijven hanteren, daar 
waar ze louter het gevolg zijn van een 
opleiding en examen en niet het gevolg 
van een aanstelling in functie; 

derde onderdeel, doordat het arrest 
vermeldt : « Van dan af was hij niet 
meer gerechtigd in het openbaar de titel 
of de graad aan te nemen van onderlui
tenant of enigerlei andere graad bij de 
rijkswacht », 

terv.rijl de incriminatie van artikel 
227 bis, § 1, slechts zou vaststaan nadat 
het openbaar gebruik van de titel of de 
graad zou zijn gebleken, welke open
baarheid slechts vaststaat wanneer ze 
blijkt uit een conglomeraat van feiten, 
waarbij de eenvoudige vermelding op de 
identiteitskaart duidelijk niet voldoende 
is. (In die zin: " L'element de publicite 
est pleinement realise quand le prevenu 
utilise le titre dans des actes de la vie 
sociale, commerciale ou mondaine en le 
faisant figurer sur l'annuaire des tele
phones, sur les contrats passes ou sur la 
correspondance ''• 

vierde onderdeel, doordat, gezien de 
veroordeling van beklaagde, het arrest 
impliceert dat het voor de incriminatie 
vereiste bijzonder opzet in hoofde van 
beklaagde aanwezig was, 

terwijl dit bijzonder opzet vereist dat 
de dader moet doen of laten geloven dat 
hij de onrechtmatige titel werkelijk 
heeft; dat het hierbij wenselijk is te ver
wijzen naar de verklaringen van Erwin 
Eeckhout, die stelt: " Voor het opmaken 
van de faktuur werd hem zijn identiteits
kaart gevraagd, waarop ik zag dat als 
beroep van De Kee rijkswachtofficier 
staat vermeld »,en verder « ik wil wel de 
nadruk leggen op het feit dat De Kee 
geen gebruik heeft gemaakt van een 
graad of functie om een voordelige koop 
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te kunnen afsluiten »; dat duidelijk blijkt 
dat het bijzonder opzet niet is voldaan : 

W at het eerste en het tweede on
derdel betreft : 

Overwegende dat de titel van offi
cier van de rijkswacht en de graad 
die er aan beantwoordt, niet worden 
verkregen door het verwerven van 
het daartoe vereiste bekwaamheids
diploma, maar door een benoeming 
of een aanstelling als officier in een 
bepaalde graad door de daartoe be
voegde overheid; 

Overwegende dat eiser, in strijd 
met wat hij aanvoert, niet ontslagen 
werd als officier van gerechtelijke 
politie, doch dat hem zijn titel en 
graad als officier van de rijkswacht 
werden ontnomen en dat als gevolg 
daarvan hij zijn hoedanigheid van 
offlcier van gerechtelijke politie 
heeft verloren; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 227 his, § 1, van het Strafwet
boek, strafbaar is degent: die weder
rechtelijk in het openb<car een titel 
of een graad aanneemt van perso
nen die deelnemen aan de uitoefe
ning van de openbare macht of die 
een burgerlijk of militair ambt uit
oefenen; 

Overwegende dat het aannemen 
van een titel of graad, in de zin van 
artikel 227 his, § 1, van het Strafwet
boek, wederrechtelijk is wanneer 
die titel of die graad in het open
baar wordt aangenomen door ie
mand die ze niet bezit of niet meer 
be zit; 

Overwegende dat eiser, nude titel 
en de graad van officier van de 
rijkswacht hem ontnomen was, 
krachtens artikel 227 his, § 1, van het 
Strafwetboek die titel of die graad 
die hij niet meer bezat, niet meer in 
het openbaar mocht aannemen; dat 
de omstandigheid dat hij sedert zijn 
ontslag uit de rijkswacht de functie 
van officier van gerechtelijke politie 
niet heeft uitgeoefend, daaraan geen 
afbreuk doet; 

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

veert dat « blijkt dat (eiser) ( ... ) gei'n-

terpeleerd bij een snelheidscontrole 
verklaard heeft dat hij een collega 
was van de verbalisant, ( ... ) (hij) zijn 
identiteitskaart overhandigd heeft 
waarop als beroep vermeld stond 
dat hij rijkswachtofficier was en 
dat, gevraagd naar zijn graad, hij 
geantwoord heeft dat hij " lieute
nant" was »; 

Overwegende dat het arrest der
halve de beslissing dat eiser schul
dig is aan overtreding van artikel 
227 his, § 1, van het Strafwetboek, 
niet laat steunen op de loutere ver
melding op de identiteitskaart; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, in strijd met 

wat in het onderdeel wordt aange
voerd, de overtreding bepaald bij ar
tikel 227 his, § 1, van het Strafwet
boek geen bijzonder opzet vereist, 
maar dat algemeen opzet volstaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

22 mei 1987 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. M. Aps, Dendermonde. 

Nr. 570 

2" KAMER - 22 mei 1987 

WEGVERKEER- VERVAL VAN HET RECHT 
TOT STUREN - VERVAL VOORGOED UITGE
SPROKEN WEGENS LICHAMELIJKE ONGE
SCHIKTHEID - VEREISTE VASTSTELLINGEN. 
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Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing, waarbij het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig voor
goed wordt uitgesproken wegens licha
melijke ongeschiktheid, zonder dat 
wordt vastgesteld dat de ongeschikt
heid blijvend blijkt te zijn (1). (Art. 42 
W egverkeerswet.) 

(VANDEVELDE T. ROBYNS, DE SCHELDE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1208) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 december 1986 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, waarbij eiser : 

A. vrijgesproken wordt van de te
lastlegging A : 

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

B. veroordeeld wordt wegens de 
telastleggingen B en C : 

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; 

C. wegens lichamelijke onge
schiktheid levenslang vervallen 
wordt verklaard van het recht tot 
het besturen van een voertuig of 
een luchtschip of tot het geleiden 
van een rijdier : 

Over bet ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 42 van de 
Wegverkeerswet: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser schuldig ver
klaart aan vluchtmisdrijf en aan 

(1) Cass., 20 nov. 1985, A.R. nr. 4489 
(A.C., 1985-86, nr. 193). 

overtreding van het Wegverkeersre
glement, hem wegens die telastleg
gingen tot straffen veroordeelt en 
hem bovendien, met toepassing van 
artikel 42 van de Wegverkeerswet, 
voorgoed vervallen verklaart van 
het recht een voertuig of een lucht
schip te besturen of een rijdier te 
geleiden wegens lichamelijke onge
schiktheid; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 42 van de Wegverkeerswet, 
verval van het recht tot sturen moet 
uitgesproken worden wanneer, naar 
aanleiding van een veroordeling we
gens overtreding van de politie over 
het wegverkeer of wegens een ver
keersongeval te wijten aan het per
soonlijk toedoen van de dader, de 
schuldige lichamelijk ongeschikt 
wordt bevonden tot het besturen 
van een voertuig of een luchtschip 
of tot het geleiden van een rijdier, 
in welk geval het verval wordt uitge
sproken, hetzij voorgoed, hetzij voor 
een termijn gelijk aan de waar
schijnlijke duur van de ongeschikt
heid, al naar gelang deze blijvend of 
voorlopig blijkt te zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met overneming van de be
weegredenen van de eerste rechter, 
eiser voorgoed vervallen verklaart 
van het recht een voertuig of een 
luchtschip te besturen of een rijdier 
te geleiden, op grond dat « kan wor
den aangenomen dat (eiser) niet 
meer bekwae.m is om nog veilig aan 
het verkeer deel te nemen »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het niet vaststelt dat de 
lichamelijke ongeschiktheid van ei
ser blijvend blijkt te zijn, het tegen 
hem definitief verval van het recht 
een voertuig of een luchtschip te be
sturen of een I'ijdier te geleiden, 
niet naar recht verantwoordt; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrech'telijke vordering van ver
weerder tegen eiser en tegen de 
beslissing waarbij die beslissing te-
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genstelbaar wordt verklaard aan 
verweerster : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de civielrechtelijke vordering 
van verweerder ongegrond verklaar
de en die beslissing tegenstelbaar 
verklaarde aan verweerster, vrijwil
lig tussengekomen partij; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eisers hager beroep tegen die 
beslissingen niet ontvankelijk ver
klaart; 

Dat de voorziening mitsdien bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die niet tot ruimere cassa
tie kunnen leiden, vernietigt het be
streden vonnis, doch enkel in zover
re het eiser voorgoed vE>rvallen ver
klaart. va.n het recht een voertuig of 
een luchtschip te besturen of een 
rijdier te geleiden wegens lichame
lijke ongeschiktheid; 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 eiser in de helft van de kosten 
en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Tongeren, zitting hou
dende in hager beroep. 

22 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. B. Beelen, Leuven. 

Nr. 571 

2' KAMER - 22 mei 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - EEN
STEMMIGHEID - BURGERLIJKE RECHTSVOR-

DERING - HOGER BEROEP VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ - TOEKENNING DOOR HET 
APPELGERECHT VAN EEN HOGERE SCHADE
VERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

De beslissing waarbij het appelgerecht, 
op het hager beroep van de burgerlijke 
partij, het bedrag van de aan die partij 
toegekende schadevergoeding ver
hoogt, behoeft niet met eenparige 
stemmen te worden uitgesproken (1). 

(RENDERS T. GEYSEMANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1221) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders tegen eiser : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het hof van beroep, dat, op het 
hager beroep door de burgerlijke partij
en, aan die partijen een hogere schade
loosstelling toekent ingevolge een wijzi
ging van de aansprakelijkheid, niet vast
stelt dat de verzwaring van de veroorde
ling van eiser met eenparigheid van 
stemmen is genomen : 

Overwegende dat de rechters in 
hager beroep, wanneer zij op het ha
ger beroep van de burgerlijke partij 
het bedrag van de schadevergoeding 
vermeerderen of, zoals ten deze, 
oordelen dat aileen de beklaagde 
aansprakelijk is, niet hoeven vast te 
stellen dat die beslissing met eenpa
rige stemmen is genomen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep aanvaardt 
dat uit de gegevens van het strafdossier 

{1) Cass., 25 sept. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 
96); zie Cass., 25 april 1977 (A. C., 1977, 876) en 
25 okt. 1983, A.R. nr. 8191 {ibid., 1983-84, 
nr. 113). 
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en de elementen verzameld onmiddellijk 
na het ongeval, niet blijkt dat wijlen 
Geysemans Daniel, die achteraan links 
in het voertuig zat, de bestuurder derma
te zou gehinderd hebben dat deze hier
door de controle over zijn stuur zou heb
ben verloren; dat evenwel de verweer
ders de materialiteit van het feit niet 
hebben betwist, zoals uitdrukkelijk in 
conclusies werd toegegeven : het enkele 
feit van dit « overklauteren » wordt door 
de verweerders niet betwist : doordat het 
hof van beroep, rekening houdend met 
de bekentenissen van de verweerders, 
nagelaten heeft het oorzakelijk verband 
te onderzoeken tussen het materieel feit, 
dat als vaststaande moest worden aan
vaard, en de gevolgen van het ongeval; 
doordat het arrest zich uitsluitend heeft 
gesteund op de verklaringen voorkomen
de in en de gegevens van het strafdos
sier om te besluiten dat niet met zeker
heid kan afgeleid worden dat het gedrag 
van Geysemans dermate hinderlijk zou 
geweest zijn voor de bestuurder dat dit 
mede de oorzaak zou zijn geweest van 
het feit dat deze de controle over het 
stuur verloor; het arrest geen rekening 
heeft gehouden met het feit dat door de 
verweerders de materiele feiten, die door 
het hof van beroep niet worden aan
vaard, niet werden betwist, doch alleen
lijk het causaliteitsverband tussen de fei
ten en de veroorzaakte schade : 

Overwegende dat het arrest, in 
strijd met wat in het middel wordt 
aangevoerd, niet zegt dat de verkla
ring van eiser, volgens welke het 
slachtoffer, Daniel Geysemans, « in 
de wagen aan het spelen was en op 
zeker ogenblik over de voorzetels 
wilde kruipen », onjuist zou zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
integendeel, ingaande op de conclu
sie van eiser, onderzoeken of die fei
telijke omstandigheid in oorzakelijk 
verband kan worden gebracht met 
het ongeval en de eruit ontstane 
schade; dat zij, om de redenen die 
het arrest vermeldt, oordelen dat 
het niet bewezen is dat het gedrag 
van het slachtoffer mede het onge
val heeft veroorzaakt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

22 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. B. Beelen, Leuven. 

Nr. 572 

2' KAMER - 22 mei 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
AKTE VAN HOGER BEROEP- TAAL. 

2° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN 
AKTE VAN HOGER BEROEP. 

1° en 2° Terwijl de beklaagde in strafza
ken zijn verklaring van hager beroep 
mag doen in de taal van zijn keuze, 
moet de ambtenaar die deze verkla
ring ontvangt, daarvan, op straffe van 
nietigheid, akte opmaken in de taal 
van de beroepen beslissing, met dien 
verstande dat hij in de akte de verkla
ring zelf weergeeft in de taal waarin 
deze is geschied (1). (Artt. 24, 31 en 40 
wet 15 juni 1935.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE 
T. PELISSOU) 

ARREST 

(A.R. nr. 1381) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermon
de; 

(1) LINDEMANS, « Taalgebruik in gerechtsza
ken », A.P.R., uitg. 1973, nr. 235; zie Cass., 21 
juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1152) en 29 
april 1987, A.R. nr. 5775 (AC., 1986-87, nr 506). 
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Over het middel: schending van arti-~ 
kel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 

doordat het bestreden vonnis de akte 
van hager beroep nietig verklaart en 
dienvolgens het hager beroep, door ver
weerder ingesteld door verklaring afge
legd aan de directeur van de strafinrich
ting op 20 februari 1987, niet ontvanke
lijk verklaart omdat, eensdeels, de alde 
de vaststellingen van deze ambtenaar in 
het Nederlands weergeeft, anderdeels, de 
verklaring van beroeper, zijnde een es
sentiEHe passus van de akte, in het Frans 
weergeeft, 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Gent, zit
ting houdende in hoger beroep. 

22 mei 1987 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. 

terwijl uit de tekst van de akte zelf 
blijkt dat de vaststellingen van deze 
ambtenaar in een taal zijn gesteld met 
weergave van de verklaring van de ap-
pellant in de taal van zijn keuze en ter- Nr. 573 
wijl, krachtens artikel 31 van de ;..,et van 
15 juni 1935, de partijen hun verklarin-
gen mogen afleggen in de taal van hun 1' KAMER - 22 mei 1987 
keuze: 

Overwegende dat in strafzaken, 
krachtens artikel 31, eerste lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, de 
beklaagde voor al zijn verklaringen 1 
de taal van zijn keuze gebruikt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de beklaagde, die mondeling hoger 
beroep instelt voor zijn verklaring 
van hoger beroep, de taal van zijn 
keuze gebruikt; dat enkel is vereist 
dat de akte van hoger beroep wordt 
gesteld in de taal van het beroepen 
vonnis, met de vermelding van de 
taal waarin de appellant zijn verkla
ring heeft afgelegd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat ten deze de akte 
van hoger beroep door de afgevaar
digde van de directeur van de straf
inrichting te Dendermonde werd op
gesteld in het Nederlands, taal van 
het beroepen vonnis, en dat daarbij 
melding werd gemaakt van de om
standigheid dat appellant zijn ver
klaring van hoger beroep in het 
Frans heeft afgelegd; 

Dat het middel gegrond is; 

1° VENNOOTSCHAP HANDELSVEN-

NOOTSCHAPPEN - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP - KAPITAALVERMINDERING - RECH
TEN VAN DE AANDEELHOUDERS- OPSCHOR
TENDE VOORWAARDE - VERZET VAN DE 
SCHULDEISERS - GEVOLG. 

2° CASSATIE - TAAK VAN HET HOF - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING 
WAARVAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE IS 
GEGROND OP EEN DOOR HET CASSATIEBE
ROEP GEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGD
HEID VAN HET HOF OM EEN RECHTSGROND 
IN DE PLAATS TE STELLEN WAARDOOR HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT VERANT
WOORD. 

1" Uit art. 72 Vennootschappenwet volgt 
dat, wanneer de algemene vergadering 
van een naamloze vennootschap op 
geldige wijze tot kapitaalvermindering 
heeft beslist, de aandeelhouders welis
waar schuldeisers worden van de som 
die aan de terugbetaling zal worden 
besteed, maar hun recht afhankelijk is 
van de opschortende voorwaarde dat 
geen enkele schuldeiser zich tegen de 
terugbetaling verzet binnen de bij het 
derde lid van artikel 72 bepaalde ter
mijn van zes maanden (1). 

(1) RESTEAU, Societes anonymes, uitg. 1985, 
nrs. 1411 en 1416; Rep. prat. dr. beige, v' soc. 
anon., nrs. 1727 en vlg. 
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2° Wanneer het beschikkende gedeelte 
van een bestreden beslissing gegrond 
is op een door het cassatieberoep ge
kritiseerde reden, kan het Hof die re
den vervangen door een rechtsgrond 
waardoor het beschikkende gedeelte 
van de beslissing wordt verantwoord 
(2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. « SINITEX » N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1363 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1168, 1181 van het Burgerlijk 
Wetboek, 111 van de Grondwet, 265 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 164, b, van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van even 
vermeld wetboek, 112 van de Grondwet, 
20, 1°, 21, 2°, 96, 40, § 1, 2°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en 10 
van het koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvoering van dat wetboek, 

doordat het arrest vaststelt dat het uit
eindelijk resultaat van de opeenvolging 
van de rechtshandelingen, die worden 
aangewezen en gekwalificeerd als kunst
grepen, hierin bestaat dat verweerster 
voor haar inbreng van een tak van werk
zaamheid in de N.V. Hamotex uitsluitend 
vergoed werd in aandelen van laatstver
melde vennootschap, derwijze dat de 
voorwaarde gesteld in artikel 10 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
vervuld is en de bij die inbreng in ven
nootschap gerealiseerde meerwaarde 
vrijgesteld is van belasting, 

terwijl, uit de samenlezing van de in 
het arrest aangewezen akten en rechts
handelingen, inzonderheid de akten hou
dende de beslissingen tot kapitaalverho
ging en kapitaalvermindering bij de N.V. 
Hamotex van 14 en 16 december 1976, de 
creditering op 16 december 1976 in de 
boekhouding van verweerster van de re
kening « Deelnemingen , met een be-

(2) Vgl. Cass., 23 Jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
581). 

drag van 39.949.224 frank, waardoor in 
haar balans van 31 december 1976 de ka
pitaalvermindering, zonder voorbehoud, 
als zijnde gerealiseerd werd opgenomen, 
en ten slotte de akte houdende vaststel
ling van niet-verwezenlijking van de ka
pitaalvermindering van 16 oktober 1980, 
moet worden afgeleid dat even vermelde 
kapitaalvermindering geenszins onder 
opschortende voorwaarde werd beslist, 
doch dadelijk, ten voordele van verweer
ster, aanleiding gaf tot het ontstaan van 
een zekere en vaststaande vordering, 
nog bestaande op 31 december 1976, die 
gold als gedeeltelijke vergoeding voor de 
inbreng van een tak van werkzaamheid 
in de N.V. Hamotex en die niet met te
rugwerkende kracht teniet kon worden 
gedaan door een latere beslissing « tot 
niet-uitvoering van de kapitaalverminde
ring >>, derwijze dat moet worden beslo
ten dat per 31 december 1976, de voor
melde inbreng niet uitsluitend vergoed 
zijnde door aandelen, de bij die inbreng 
gerealiseerde meerwaarde, krachtens de 
artikelen 20, 1°, 21, 2°, en 96 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen, aan 
de belasting moet worden onderworpen, 
nu de vrijstellingsvoorwaarde gesteld in 
artikel 40, § 1, a, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen en artikel 10 van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van 
dat wetboek niet is vervuld; zodat het ar
rest, door de voorwaardelijkheid van de 
beslissing tot kapitaalvermindering van 
16 december 1976 te erkennen, de noties 
van « voorwaarde >> in het algemeen en 
van « opschortende voorwaarde >> in het 
bijzonder miskent (schending van de ar
tikelen 1168 en 1181 van het Burgerlijk 
Wetboek), het principe van de jaarlijks
heid van de belasting negeert door de te
rugwerkende kracht van de beslissing 
van 16 oktober 1980 te erkennen (schen
ding van de artikelen 111 van de Grand
wet, 265 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en 164, b, van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van dat 
wetboek) en, ten slotte, aldus een vrij
stelling van belastingen verleent zonder 
dat de wettelijke voorwaarden daartoe 
zijn vervuld (schending van de artikelen 
112 van de Grondwet, 20, 1°, 21, 2°, 96, 40, 
§ 1, 2°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en 10 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van even vermeld 
wetboek): 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel door ver
weerster opgeworpen en hieruit af
geleid : dat het arrest uit de akte 
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van kapitaalvermindering en uit de 
feitelijke omstandigheden afleidt dat 
de kapitaalvermindering van de 
N.V. Hamotex onder opschortende 
voorwaarde gebeurde; dat het mid
del het Hof verplicht de feitelijke 
gegevens na te gaan en te onderzoe
ken of op grond van de feitelijke ge
gevens kan worden besloten dat ver
weerster, voor haar inbreng in de 
N.V. Hamotex, is vergoed door mid
del van een zekere en vaststaande 
vordering; dat het middel derhalve 
feiten en recht vermengt : 

Overwegende dat verweerster niet 
stelt dat het onderzoek van het mid
del het Hof zou verplichten tot het 
onderzoek van feiten die niet blij
ken uit de vaststellingen van het ar
rest of er niet noodzakelijk uit vol
gen; 

Dat het middel, dat aanvoert dat 
de feitenrechter, door op de door 
hem vastgestelde feiten te steunen, 
de aangevochten beslissing niet 
naar recht verantwoordt, feiten en 
recht niet vermengt; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, hieruit afge
leid : dat het arrest steunt op de mo
gelijkheid om in een akte van 
kapitaalvermindering een voorwaar
de van effectieve terugbetaling op te 
nemen; dat het middel evenwel geen 
bepaling van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen 
aanwijst waarin regels ter zake van 
de geldigheid van kapitaalverminde
ringen zijn vervat; dat de aangedui
de wetsbepalingen derhalve geen 
verband houden met de aangevoer
de grief: 

Overwegende dat het arrest de be
slissing mede laat steunen op de 
considerans dat de beslissing tot ka
pitaalvermindering van de N.V. Ha
motex genomen werd onder een op
schortende voorwaarde die niet 
werd gerealiseerd; dat een van de 
grieven die het middel aanvoert, 
hierin bestaat dat het arrest ter za
ke de wettelijke bepaling van het 
begrip opschortende voorwaarde 
miskent; 

Dat die grief verband houdt met 
de door eiser aangewezen artikelen 
1168 en 1181 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, hieruit afge
leid dat het middel zonder belang is, 
vermits het hof van beroep vast
stelt : « dat (verweerster) op 14 de
cember 1976 een tak van haar werk
zaamheid (grond, gebouwen en ma
chines) inbracht in de N.V. Hamotex 
en in ruil 4.000 nieuw gecreeerde 
aandelen met een nominale waarde 
van 10.000 frank van de N.V. Hamo
tex ontving », en die vaststelling de 
beslissing wettelijk verantwoordt : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan gebeuren zonder het 
onderzoek van het middel; 

Overwegende dat de gronden van 
niet-ontvankelijkheid moeten wor
den verworpen; 

Over het middel zelf: 
Overwegende dat het middel hier

op is gefundeerd dat, door de enkele 
beslissing van 16 december 1976 van 
de algemene vergadering van de 
N.V. Hamotex tot vermindering van 
het maatschappelijk kapitaal door 
terugbetaling aan de aandeelhou
ders, verweerster, als houdster van 
4.744 aandelen, op 31 december 1976 
niet een voorwaardelijke maar een 
zekere en vaststaande schuldvorde
ring op voormelde vennootschap be
zat, zodat die schuldvordering in het 
aanslagjaar 1977 belastbaar was; 

Overwegende dat uit de ten deze 
toepasselijke tekst van artikel 72 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen volgt dat, 
wanneer de algemene vergadering 
van een naamloze vennootschap op 
geldige wijze tot kapitaalverminde
ring heeft beslist, de aandeelhou
ders weliswaar schuldeisers worden 
van de som die aan de terugbetaling 
zal worden besteed, maar dat hun 
recht afhankelijk is van de voor
waarde dat geen enkele schuldeiser 
zich tegen de terugbetaling verzet 
binnen de bij het derde lid van arti-
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kel 72 bepaalde termijn van zes 
maanden; 

Dat uit het voorgaande volgt dat 
verweerster op 31 december 1976 
slechts een voorwaardelijke schuld
vordering op de N.V. Hamotex be
zat, nu de beslissing tot verminde
ring van het maatschappelijk kapi
taal door terugbetaling aan de aan
deelhouders in die vennootschap pas 
op 16 december 1976 was genomen; 

Dat de beslissing van het arrest 
op de door het Hof ingevulde rechts
grond niet onwettig is; 

Dat het middel dat, al was het ge
grond, niet tot cassatie kan leiden, 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is, zoals verweerster stelt; 

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

22 mei 1987 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Tournicourt, Brussel. 

Nr. 574 

1 e KAMER - 22 mei 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
AFTREKBARE LASTEN EN UITGAVEN - BE
WIJSVOERING. 

2° BEWIJS - VERMOEDENS - FEITELIJKE 
VERMOEDENS - BEOORDELING - ONAAN
TASTBAARHEID - GRENZEN. 

is van toepassing op de bezoldiging 
van werknemers, behalve wanneer de 
belastingschuldige werknemer, met 
toepassing van art. 51, § 1, W.I.B., een 
forfaitaire aftrek voor bedrijfslasten of 
-uitgaven verkiest. 

2° De rechter stelt op onaantastbare wij
ze de feiten vast die hij als feitelijke 
vermoedens beschouwt, en de ge
volgtrekking daaruit dat zij gewichtige 
en bepaalde met elkaar overeenstem
mende vermoedens vormen, wordt aan 
zijn oordeel en beleid overgelaten, 
mits hij het rechtsbegrip « feitelijke 
vermoedens » niet miskent (1). 

(DIELS 
T. BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1373 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel op 
verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 8 januari 1980 (2); 

Over het middel, luidend als volgt : 
schending van de artikelen 44 en 51 van 
het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, 

doordat: 1. Het hof van beroep het ou
de artikel 51 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen toepasselijk ver
klaart, waarin sprake is van « bij gebrek 
aan bewijskrachtige gegevens »; 2. Het 
hof van beroep artikel 44 schendt door te 
oordelen dat het van algemene strekking 
is; 3. Het hof van beroep artikel 97 van 
de Grondwet schendt door te oordelen 
dat eiser geen bewijskrachtige gegevens 
verstrekt en dus geen onmogelijkheid 
bewijst; 4. Het hof van beroep artikel 44 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen schendt door te oordelen dat eiser 
weliswaar gegevens verstrekt, maar het 
koninklijk besluit van 18 januari 1965 
geen toereikend vermoeden vormt; 1° Art. 44 W.LB. bepaalt, met het oog op I----------------

de vaststelling van het nettobedrag 
van de bedrijfsinkomsten dat de 
grondslag van de personenbelasting 
vormt, wat aftrekbare bedrijfsuitgaven 
of bedrijfslasten zijn; voormeld artikel 

(1) Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 164); 
10 feb. 1983, A.R. nr. 6775 (AC., 1982-83, 
nr. 334). 

(2) A.C., 1979-80, nr. 272. 
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5. Het hof van beroep artikel 44 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
schendt door te oordelen dat de adminis
tratie gerechtigd is voor representatie
kosten een gedetailleerde en nauwkeuri
ge verantwoording te eisen; 6. Het hof 
van beroep artikel 221 van het Burger
lijk Wetboek (lees Wetboek van de In
komstenbelastingen) schendt door niet te 
oordelen dat aile stukken dienen voorge
bracht zonder verplaatsing, 

terwijl: 1. Het nieuwe artikel 51 van 
het W etboek van de Inkomstenbelastin
gen van toepassing is voor het aanslag
jaar 1975, waarin de term « bewijskrach
tige gegevens » vervangen is door « de in 
artikel 44 vermelde bewijzen »; 2. Artikel 
44 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen enkel van toepassing is op 
« winsten » en niet op « bezoldigingen » 
en « baten »; 3. Eiser wel degelijk stuk
ken en gegevens verstrekte, zoals het 
hof van beroep zelf vaststelde; 4. Het ko
ninklijk besluit van 18 januari 1965 een 
vermoeden is, zeker omdat eiser stukken 
en gegevens verstrekte aan de adminis
tratie, waardoor bewezen was dat uitga
ven gedaan waren; 5. Representatiekos
ten uitgaven zijn die niet noodzakelijk 
door bewijsstukken dienen bewezen te 
worden, omdat de belastingplichtige zich 
hiervoor in de onmogelijkheid bevindt; 
6. De administratie nooit ter plaatse de 
stukken kwam inzien : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de bestreden aanslag vast
gesteld werd voor het aanslagj aar 
1975, onder artikel 546.023, en dat 
de betwisting enkel de door eiser 
als prive-werknemer aftrekbare be
drijfslasten betreft in verband met 
de door hem gedragen reiskosten en 
representatiekosten; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 97 van 

de Grondwet niets te maken heeft 
met de in het derde onderdeel aan
gevoerde grief; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 44 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, met het oog op de vast
stelling van het nettobedrag van de 
bedrijfsinkomsten dat de grondslag 

van de personenbelasting vormt, be
paalt wat aftrekbare bedrijfsuitga
ven of bedrijfslasten zijn; dat, nu 
de bezoldigingen van werknemers, 
krachtens artikel 20, 2°, a, van het 
wetboek, bedrijfsinkomsten uitma
ken, het bepaalde in artikel 44 daar
op toepassing vindt, behalve wan
neer de belastingplichtige werkne
mer, met toepassing van artikel 51, 
§ 1, van het wetboek, een forfaitaire 
aftrek voor bedrijfslasten of -uitga
ven verldest; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat in artikel 51, § 1, 

van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen de termen « bij gebreke 
van bewijskrachtige gegevens »door 
artikel 19 van de wet van 25 juni 
1973, vanaf het aanslagjaar 1974, 
werden vervangen door de woorden 
« bij gebreke van de in artikel 44 
vermelde bewijzen »; dat de aldus 
gewijzigde tekst van artikel 51, § 1, 
ook gold voor het aanslagjaar 1975; 

Overwegende dat het arrest welis
waar aan die wijziging voorbijgaat, 
maar desondanks toch oordeelt dat 
eiser de vereiste bewijskrachtige ge
gevens moet verschaffen « overeen
komstig de bepalingen van artikel 
44 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen »; 

Dat het arrest zodoende de ten de
ze vigerende bepaling van artikel 51, 
§ 1, niet schendt; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter de 

feiten die hij als feitelijke vermoe
dens beschouwt, op onaantastbare 
wijze vaststelt en dat de gevolgtrek
king daaruit dat zij gewichtige en 
bepaalde met elkaar overeenstem
mende vermoedens vormen, aan 
zijn oordeel en beleid wordt overge
laten, voor zover hij het rechtsbe
grip « feitelijke vermoedens » niet 
miskent of denatureert; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat : « de loutere verwijzing 
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naar de regeling van de vergoeding 
uitbetaald voor dienstreizen aan 
staatsambtenaren niet toereikend is 
(wat de reiskosten van eiser als 
prive-werknemer betreft); die rege
ling werd opgesteld voor heel precie
ze doeleinden en betrekking heeft 
op dienstreizen die door de overheid 
nauwkeurig worden gecontroleerd; 
er geen reden is om dergelijke ra
ming te aanvaarden als bewijs van 
reeel gedane kosten; dergelijke ra
ming aldus zelfs als vermoeden on
toereikend is »; 

Dat het arrest aldus de in het on~ 
derdeel bedoelde beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid tegen het onderdeel door 
verweerder opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat het onderdeel geen be
lang vertoont, omdat het enkel de 
representatiekosten betreft, die 
slechts een klein deel van de ver
worpen uitgaven uitmaken, en een 
aftrek van specifiek verantwoorde 
kosten niet met de in artikel 51 van 
het wetboek bedoelde forfaitaire af
trek kan worden gecumuleerd : 

Overwegende dat de opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid er
van uitgaat dat het onderdeel berust 
op de stelling dat de door verweer
der bedoelde cumulatie wei geoor
loofd is; 

Dat het onderdeel die stelling niet 
inhoudt; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Overwegende dat het arrest zegt : 
« dat (eiser) voor representatiekos
ten evenmin nuttig achtte enig be
wijs voor te leggen; dat de adminis
tratie, in weerwil van wat (eiser) 
beweert, gerechtigd was een gede
tailleerde en nauwkeurige verant
woording te eisen nopens dit be
drag; dat de globale ramingen die 
worden vooropgesteld, te verwerpen 
waren »; 

Dat het arrest aldus niet oordeelt 
dat alle representatiekosten uitga
ven zijn die noodzakelijk door be
wijsstukken moeten worden bewe
zen; 

Dat het onderdeel op een verkeer
de lezing van het arrest berust; 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat eiser in het bezit 
is van bewijsstukken betreffende de 
litigieuze reiskosten en representa
tiekosten; 

Dat het onderzoek van het onder
dee! het Hof zou verplichten tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

22 mei 1987 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Ve1·slaggever : de h. Rauws, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Beckers, Turnhout, en Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 575 

1 • KAMER - 22 mei 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - BELAS

TINGZAKEN - VORMEN - GEMEENTE- EN 
PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE BELAS
TINGEN - VOORZIENING INGESTELD DOOR 
EEN GEVOLMACHTIGDE - VOLMACHT -
OVERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET HOF 
VAN CASSATIE- TERMIJN. 

Naar luid van art. 4 wet van 22 jan. 1849, 
dat toepasselijk is ter zake van directe 
provincie- en gemeentebelastingen in
gevolge de artt. 2 wet van 22 juni 1865, 
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13 wet van 5 juli 1871 en 16 wet van 22 
juni 1877, wordt de verklaring van be
roep in cassatie in persoon of door een 
gevolmachtigde gedaan; de gevolmach
tigde moet van zijn volmacht doen blij
ken en, indien zij aan de akte van cas
satieberoep niet is gehecht, moet ze 
ter griffie van het Hoi van Cassatie 
worden neergelegd binnen de bij arti
kel 420bis, tweede lid, Sv., bepaalde 
termijn (1). 

(DE GROOT T. STAD ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1374 N) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 mei 1986 door 
de bestendige deputatie van de Pro
vincieraad van Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat de verklaring 
van voorziening in cassatie namens 
eiser werd gedaan ter griffie van de 
Provincieraad van Antwerpen door 
mr. K. De Ruytter, advocaat te Ant
werpen, die verklaard heeft gevol
machtigde te zijn; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849, dat toepasselijk is in zaken 
van directe provincie- en gemeente
belastingen ingevolge de artikelen 2 
van de wet van 22 juni 1865, 13 van 
de wet van 5 juli 1871 en 16 van de 
wet van 22 juni 1877, de verklaring 
van beroep in cassatie gedaan wordt 
« in persoon of door een gevolmach
tigde »; 

Overwegende dat de gevolmach
tigde van zijn volmacht moet doen 
blijken en te dien einde, indien zij 
niet aan de akte van cassatieberoep 
is gehecht, de volmacht ter griffie 
van het Hof moet worden neerge
legd binnen de bij artikel 420 bis, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn; 

Nota arrest nr. 575 : 

(1) Vgl. Cass., 28 feb. 1986, A.R. nr. F 1292 N 
(A.C., 1985-86, nr. 419). 

Overwegende dat, nu deze rechts
vorm niet is nagekomen, de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

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

22 mei 1987 - 1" kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal -
Advocaat: mr. K. De Ruytter, Antwer
pen. 

Nr. 576 

1 • KAMER - 22 mei 1987 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE BELASTINGEN -
VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN BIN
NEN WELKE CASSATIEBEROEP WORDT INGE
STELD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJNEN BINNEN WELKE CASSATIEBEROEP 
WORDT INGESTELD - BELASTINGZAKEN 
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN -
DIRECTE BELASTINGEN. 

1" en 2" Ingevolge art. 4, tweede lid, wet 
van 22 jan. 1849, als gewijzigd door 
art. 2 wet van 18 maart 1874, dient de 
voorziening tegen de beslissingen van 
de bestendige deputatie inzake directe 
belastingen op straffe van verval te 
worden ingesteld binnen de termijn 
van een maand te rekenen van de ken
nisgeving van de bestreden beslissing 
(1). 

Nota arrest nr. 576 : 

(1) Cass., 6 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 338); 
14 sept. 1984, A.R. nr. F 1158 N (A.C., 1984-85, 
nr. 41). 
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(AUTOSTRADE MOTORS N.V. 
T. STAD ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1375 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 29 april 1986 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de Provincieraad van Ant
werpen, uitspraak doende over be
zwaren inzake een gemeentebelas
ting op luifels, voor de aanslagjaren 
1981, 1982 en 1983; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 4, tweede lid, van de wet van 22 
januari 1849, als gewijzigd door arti
kel 2 van de wet van 18 maart 1874, 
de voorziening tegen de beslissingen 
van de bestendige deputatie in za
ken van directe belastingen op straf
fe van verval dient te worden inge
steld binnen de termijn van een 
maand te rekenen van de kennisge
ving van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat uit de proces
stukken ten deze blijkt dat van de 
beslissingen op 7 mei 1986 aan eise
res kennis is gegeven en dat de ver
klaring van voorziening gedaan is 
ter griffie van de provincieraad op 1 
juli 1986, dus buiten evenbedoelde 
termijn; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

22 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal. 

Nr. 577 

1 • KAMER - 22 mei 1987 

1° GRONDWET - SCHEIDING DER MACH
TEN - DRAAGWIJDTE. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - ALGEMENE BEGRIPPEN - BE
STENDIGE DEPUTATIE - RECHTSMACHT -
DRAAGWIJDTE. 

1 o en zo Het grondwettelijk beginsel van 
de scheiding van de machten verzet 
zich ertegen dat de bestendige deputa
tie die uitspraak doet als rechtsspre
kend college over een bezwaar tegen 
een aanslag in een directe gemeente
belasting, als dusdanig over de billijk
heid van de aanslag oordeelt (1). 

(STAD TURNHOUT T. BERTELS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1376 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 mei 1986 gewe
zen door de bestendige deputatie 
van de Provincieraad van Antwer
pen, uitspraak doende over een be
zwaar inzake een gemeentebelasting 
op het ophalen van huisvuil; 

Over het eerste middel : schending van 
het grondwettelijke principe van de 
scheiding der machten, en voor zoveel 
nodig schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging; en voor zoveel nodig schending van 
het algemeen rechtsbeginsel « nemo libe
ralis nisi liberatus »; en voor zoveel 
nodig schending van artikel 97 van de 
Grondwet, dat de rechters ertoe verplicht 
hun vonnissen te motiveren, 

doordat de bestreden beslissing als 
volgt gemotiveerd is : « Overwegende dat 
het principe " non bis in idem" betekent 
dat een belastingplichtige wegens dezelf-

(1} Zie Cass., 26 april 1963 (Bull. en 
Pas., 1963, I, 905}; 19 okt. 1965 (ibid., 1966, I, 
235); 29 okt. 1968 (A.C., 1969, 235}; 28 mei 1971 
(A.C., 1971, 970); 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 42). 
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de zaak geen tweemaal in dezelfde belas
ting, of in belastingen van dezelfde aard, 
door dezelfde overheid mag aangespro
ken worden. Overwegende dat al,s de ge
meentelijke overheid beslist heeft een 
belasting op een bepaald object te vesti
gen, het niet billijk is een tweede belas
ting, anders ingericht, te leggen op dat
zelfde object; dat, alhoewel beide belas
tingen afzonderlijk en onder een speciale 
benaming ingericht zijn, ze in werkelijk
heid op hetzelfde belastbare feit zijn ge
vestigd », 

terwijl, eerste onderdeel, ten eerste, 
het aan de bestendige deputatie niet toe
komt te oordelen over de billijkheid van 
een aanslag gezien de scheiding der 
machten (Cass., 28 mei 1971, Tijdschrift 
voor Gemeenterecht, 1972, blz. 7) en de 
bestendige deputatie in deze optrad als 
rechtscollege en niet als hogere overheid 
(Cass., 21 maart 1975, idem, 1976, blz. 
173); ten tweede, het aan de bestendige 
deputatie, als rechtscollege, niet toekomt 
te oordelen over de opportuniteit van het 
bestreden belastingreglement, gezien de 
scheiding der machten (Mast, Andre & 
Dujardin, Jean; Overzicht van het Bel
gisch administratief recht; Gent, Story
Scientia, 1984, nr. 525, blz. 504; met ver
wijzing naar Pas., 1956, I, 1128, en naar 
Pas., 1963, I, 905; R.J.C.B., 1963, blz. 116; 
R. W., 1963-1964, kol. 288, en Cass., 19 
sept. 1979, Pas., 1980, I, 67) en inroepen 
van de billijkheid tegen de toepassing 
van het bestreden belastingreglement in 
feite een beoordeling van de opportuni
teit van dat reglement is; 

tweede onderdeel, de billijkheid geen 
middel is dat de openbare orde 1·aakt, 
dat het rechtscollege derhalve niet ver
plicht was dat argument in te roepen; 
het ambtshalve inroepen van dit middel, 
zonder voorafgaandelijk de stad uit te 
nodigen op dit argument te antwoorden, 
het recht van de verdediging schendt; 

derde onderdeel, waar de belasting
plichtige zijn rechten heeft, deze beperkt 
worden door de rechten van de belasten
de overheid; tegenover de billijkheid in 
hoofde van de belastingplichtige de bil
lijkheid in hoofde van het stadsbestuur 
staat, die erin bestaat dit bestuur de mo
gelijkheden te laten om haar verplich
ting om 60% van de gemaakte/geraamde 
kosten in verband met het ophalen van 
afval van de burgers te recupereren (om
zendbrief van 28 juli 1983 houdende 
richtlijnen voor de gemeenten van het 
Vlaamse Gewest inzake de gemeentebe
groting 1984, van de Gemeenschapsmi
nister van Binnenlandse Aangelegenhe-

den); de beslissing het belastingregle
ment op 21 december 1984 te stemmen, 
ingegeven was door de bekommernis 
aan die verplichting te voldoen; zodat al
dus het rechtsbeginsel « nemo liberalis 
nisi Jiberatus » geschonden werd; 

vierde onderdeel, uit de motivering 
van de bestreden beslissing niet op te 
maken is of het rechtscollege van oor
deel was dat de stad het beginsel « non 
bis in idem » overtreden heeft en dit 
principe een algemeen rechtsbeginsel is 
waaraan de stad zich in belastingaange
legenheden te houden heeft, dan wei of 
het rechtscollege slechts van mening was 
dat de stad weliswaar juridisch juist 
handelde, doch, en uitsluitend, dat de 
stad de billijkheid miskend heeft; deze 
onduidelijkheid versterkt wordt als men 
de bestreden beslissing leest in het licht 
van de (onderling identiek verwoorde) 
beslissingen van dezelfde datum inzake 
de bezwaren van de « Service-flatbewo
ners » (Albert van Dijckstraat 10), waar
in gesteld werd dat het beginsel « non 
bis in idem » niet overtreden werd, zodat 
aldus artikel 97 van de Grondwet ge
schonden werd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

verweerder ontheft van de betwiste 
aanslag, na te hebben vastgesteld 
« dat voor het dienstjaar 1984 door 
(eiseres) een directe en een indi
recte belasting op het ophalen van 
huisvuil werden gevestigd », en te 
hebben geoordeeld « dat als de ge
meentelijke overheid beslist heeft 
een belasting op een bepaald object 
te vestigen, het niet billijk is een 
tweede belasting, anders ingericht, 
te leggen op datzelfde object; dat, al
hoewel beide belastingen afzonder
lijk en onder een speciale benaming 
ingericht zijn, ze in werkelijkheid 
op hetzelfde belastbaar feit zijn ge
vestlgd »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie waarbij, zoals ten deze, 
een bezwaar tegen een aanslag in 
een directe gemeentebelasting op 
het ophalen van huisvuil wordt inge
diend, uitspraak doet als rechtspre
kend college; 

Dat het grondwettelijk beginsel 
van de scheiding van de machten 
zich ertegen verzet dat zij als dusda-
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nig over de billijkheid van de aan
slag zou oordelen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat, gezien het eer

ste onderdeel van het eerste middel 
tot volledige cassatie leidt, de overi
ge onderdelen van dat middel en het 
tweede middel niet behoeven te wor
den onderzocht; 

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 bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Limburg. 

22 mei id87 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal. 

Nr. 578 

1' KAMER - 22 mei 1987 

1° WISSELBRIEF - WIJZIGING VAN DE 

TEKST VAN DE REEDS ONDERTEKENDE WIS
SELBRIEF - VERBINTENIS VAN DE ONDERTE
KENAARS - DRAAGWIJDTE. 

2° WISSELBRIEF - BEKWAAMHEID VAN 
DE SCHULDENAAR - GELDIGHEID VAN DE 
WISSELBRIEF - TIJDSTIP WAAROP DE GEL-

king neemt om het aanvangspunt van 
de verjaring te bepalen, ongeacht of de 
acceptanten met de verandering van 
de vervaldatum hebben ingestemd (1). 

2° De bekwaamheid om een wisselver
bintenis aan te gaan moet worden be
oordeeld naar het tijdstip waarop de 
verbintenis wordt aangegaan; de om
standigheid dat degene die tijdens zijn 
onbekwaamheid een wisselverbintenis 
heeft aangegaan ten tijde van het pro
test bekwaam is geworden, brengt niet 
mede dat de bij haar ontstane onregel
matige verbintenis geldig wordt (2). 

(VANDEPUTTE DANIEL, LACOUR, VANDEPUTTE 
DANY T. DUMOULIN-VOEDERS SANDERS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5421) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 februari 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Koophandel te leper; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 69, 70 van de gecoiirdineer
de wetten op wisselbrieven en order
briefjes, 1101, 1102, 1108 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de aanvankelijke 
vervaldag van de wisselbrief vervangen 
werd door een nieuwe vervaldag die de 
betekening van de dagvaarding minder 
dan drie jaar voorafgaat, het door de ei
sers opgeworpen verweermiddel afgeleid 
uit de verjaring van de wisselvordering 
afwijst en dientengevolge de vordering 
van verweerster toewijst en de eisers 
hoofdelijk tot betaling van de wissel
schuld veroordeelt, op de volgende gran
den: << Ten grande gaat de wisselwet uit 
van de normale hypothese dat de volledi
ge wisselbrief door de trekker wordt op-

DIGHEID WORDT BEPAALD. 1------------------
lo Krachtens art. 69 Wisselbriefwet zijn 

zij die hun handtekening op de wissel
brief hebben gezet voordat de tekst er
van veranderd werd, enkel verbonden 
volgens de oorspronkelijke tekst; die 
regel geldt echter niet als zij met de 
verandering hebben ingestemd; voor
melde bepaling wordt geschonden door 
het vonnis dat een veranderde verval
datum van de wisselbrief in aanmer-

(1) Zie Cass., 16 nov. 1984, A.R. nr. 4207 
(A.C., 1984-85, nr. 173); RONSE, « De Wissel
brie{ », A.P.R., nr. 1246, blz. 372, en de verwij
zing naar EDLER, « La prolongation de la lettre 
de change dans la pratique bancaire >>, Rev. de 
Ja banque, 1960, biz. 6 en vlg., vgl tevens RoN
SE, idem, nrs. 1499 en 1513; VAN RYN, d. III, 
nr. 402, blz. 371; FREDERICQ-DEBACKER, t. X, blz. 
135. 

(2) RoNsE, << De wisselbrief », A.P.R., nr. 305, 
912; VAN RYN, t. Ill, nr. 284, blz. 219. 
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gesteld. Het wisselformalisme voorziet 
noch vereist een chronologische volgorde 
voor het stellen van de vermeldingen op 
de wisselbrief. Indien (verweerster), als 
trekker, de vervaldag van 15 december 
1980 heeft gewijzigd op de datum van 15 
augustus 1981, is dit haar reinste recht, 
tenzij door deze wijziging zij schade aan 
de betrokken acceptant berokkende en 
dit in strijd met de overeenkomst van de 
partijen is geschied. De prolongatie van 
de wisselbrief wordt ook verwezenlijkt 
door de doorhaling van de vervaldag en 
zijn vervanging door een nieuwe. Aile 
wisselschuldenaars moeten hierin toe
stemmen. Nu vaststaat dat (verweerster) 
de vervaldag wijzigde en (de eisers) 
daaruit enkel voordeel konden halen, is 
de gewijzigde vervaldag van 15 augustus 
1981 geldig en heeft hij rechtsgevolg >>, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 69 van de Wisselwet, in geval van 
verandering van de oorspronkelijke tekst 
van de wisselbrief, zij die daarvoor hun 
handtekening hebben geplaatst, verbon
den zijn volgens de oorspronkelijke 
tekst, tenzij zij hun akkoord met de wij
ziging hebben betuigd; de betrokkene-ac
ceptant niet gebonden is door de wijzi
ging van de vervaldag door de trekker 
aangebracht, indien hij daarmee niet 
heeft ingestemd; het vonnis derhalve, 
door te beslissen dat de door verweerster 
gewijzigde vervaldag rechtsgevolg heeft 
ten aanzien van de eisers, zodat zij zich 
niet meer kunnen beroepen op de verja
ring die zou zijn ingetreden indien de 
vervaldag ongewijzigd was gebleven, op 
grand dat zij uit de wijziging van de ver
valdag << enkel voordeel konden halen », 
zonder vast te stellen dat zij met deze 
wijziging hebben ingestemd, de artikelen 
69 en 70 van de gecoi:irdineerde wet
ten op wisselbrieven en orderbriefjes 
schendt; 

tweede onderdeel, voor de geldigheid 
van een overeenkomst de toestemming 
vereist is van de partij die zich verbindt; 
het vonnis derhalve, in zoverre het aldus 
moet worden ge'interpreteerd dat het im
pliciet beslist dat de eisers hebben inge
stemd met de wijziging van de verval
dag, de artikelen 1101, 1102, 1108 en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek schendt door 
het bestaan van deze toestemming af te 
leiden uit het enkele feit dat de eisers 
<< enkel voordeel konden halen » uit de 
wijziging van de vervaldag : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 69 van de Wisselwet, in geval 

van verandering van de tekst van 
een wisselbrief, zij die daarvoor hun 
handtekening op de wisselbrief heb
ben geplaatst, verbonden zijn vol
gens de oorspronkelijke tekst; dat 
die regel niet geldt als zij met de 
verandering hebben ingestemd; 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat verweerster de 
oorspronkelijke vervaldag, 15 de
cember 1980, had vervangen door de 
datum van 15 augustus 1981, ~n dat 
de eisers zich op de oorspronkelijke 
vervaldag beriepen om aan te voe
ren dat de rechtsvordering van ver
weerster tegen de acceptanten ver
jaard was; 

Overwegende dat de rechtbank, 
ten aanzien van dat verweer, welis
waar erop wijst dat een wijziging 
« niet in strijd met de overeenkomst 
van de partijen mag geschieden » en 
dat, wat een prolongatie van de wis
selbrief betreft, « aile wisselschulde
naars hierin moeten toestemmen », 
maar niet vaststelt dat de acceptan
ten met de verandering van de ver
valdatum hebben ingestemd; 

Dat het vonnis derhalve, door de 
veranderde vervaldatum als aan
vangspunt van de verjaring te ne
men, artikel 69 van de Wisselwet 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 388, 487, 488, 1108, 1123, 
1124, 1125 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
inzonderheid voorlaatste lid, 4 tot 8 van 
het Wetboek van Koophandel, 30, 31 en 
32 van de gecoordineerde wetten op wis
selbrieven en orderbriefjes, 

doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat derde eiser als 
avalgever de wisselbrief ondertekend 
heeft, het door derde eiser opgeworpen 
verweermiddel dat hij bij het onderteke
nen van de wisselbrief minderjarig was, 
verwerpt, en dientengevolge de verde
ring van verweerster tegen derde eiser 
gegrond verklaart en laatstgenoemde tot 
betaling van de wisselschuld veroordeelt, 
op de volgende gronden : << De eenvormi
ge wet op de wisselbrief neemt aan dat 
de titel als wisselbrief volledig moet zijn 
op het ogenblik waarop de houder zijn 
rechten uit de wisselbrief laat gelden. In 
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casu heeft (verweerster) voor het eerst 
haar rechten laten gelden op het ogen
blik dat de gerechtsdeurwaarder Flamey 
de wisselbrief aangeboden heeft ter beta
ling en meteen de protestakte werd op
gesteld op 21 mei 1984; uit de tekst van 
de wisselbrief zelf blijkt dat op 21 mei 
1984 hij beantwoordde aan de vormver
eisten van de artikelen 1 en 2 van de 
eenvormige wet en dus als geldige wis
selbrief moet aanzien worden. Het argu
ment van derde (eiser) dat hij de wissel
brief tekende op een ogenblik dat hij 
minderjarig was, is bier niet te weerhou
den, vermits op datum van de protestak
te de avalgever, derde (eiser), meerderja
rig was en de wisselbrief dus als geldige 
wisselbrief werd geprotesteerd. Het kan 
dus niet worden betwist dat de wissel
brief, op datum waarop (verweerster) 
haar rechten uit de wisselbrief deed gel
den, de rechtsgeldige vervaldag 15 au
gustus 1981 was en dat de avalgever 
meerderjarig was; daaruit volgt dat de 
wisselvordering zowel tegen de acceptan
ten als tegen de avalgever niet verjaard 
is en zijn uitwerking moet hebben, ver
mits sedert de vervaldag van 15 augus
tus 1981 er geen drie jaar verlopen zijn 
tussen deze datum en de datum van de 
rechtsvordering, zijnde 13 juli 1984 », 

terwijl een niet ontvoogde minderjari
ge niet over de vereiste bekwaamheid 
beschikt om een daad van koophandel te 
stellen zoals het ondertekenen van een 
wisselbrief als avalgever; deze bekwaam
heid moet bestaan op het tijdstip waarop 
de wisselverbintenis aangegaan wordt; 
het vonnis derhalve, door te beslissen 
dat de verbintenis van de avalgever gel
dig was, nu hij meerderjarig was op het 
tijdstip dat de wisselbrief tot betaling 
werd aangeboden, alle in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de bekwaam
heid om een wisselverbintenis aan 
te gaan, moet worden beoordeeld 
naar het tijdstip waarop de verbinte
nis wordt aangegaan; dat de om
standigheid dat degene die tijdens 
zijn onbekwaamheid een wisselver
bintenis heeft aangegaan ten tijde 
van het protest bekwaam is gewor
den, niet meebrengt dat de bij haar 
ontstaan ongeldige verbintenis gel
dig wordt; 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
het verweer van derde eiser, dat hij 
de wisselbrief tekende toen hij min-

derjari~ was, ten onrechte verwerpt 
op grond dat hij ten tijde van het 
protest meerderjarig was; 

Overwegende dat verweerster wel
iswaar opwerpt dat het beschikken
de gedeelte van het vonnis wettelijk 
verantwoord blijft doordat derde ei
ser, na meerderjarig te zijn gewor
den, afstand heeft gedaan van zijn 
recht zich op de nietigheid van zijn 
aval te beroepen; dat het vonnis 
evenwel dienaangaande geen gege
vens bevat; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweer
ster ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Koop
handel te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

22 mei 1987 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Krings, procureur-generaal - Advoca
ten: mrs. Nelissen Grade en Biitzler. 

Nr. 579 

3" KAMER - 25 mei 1987 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN
SOCIALE ZEKERHEID - BELGISCH-ALGE
RIJNS ALGEMEEN VERDRAG - INWERKING
TREDING. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - BELGISCH
ALGERIJNS ALGEMEEN VERDRAG - INWER
K!NGTREDING. 
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3° WERKLOOSHEID BELGISCH-ALGE-
RIJXS ALGE1IEEX \"ERDRAG BETREFFENDE 
DE SOCIALE ZEKERHEID - 1:\'WERKIXGTRE
DIXG. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - IXTERXATIOXALE VERDRAGE:>J 
BEGRIP- WEDERKERIGHEIDSBEGI:>JSEL. 

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
WEDERKERIGHEIDSBEGI:\SEL - DRAAGWIJD
TE. 

6° SOCIALE ZEKERHEID - BELGISCH
ALGERIJXS ALGE~IEEX \'ERDRAG - WEDER
KERIGHEIDSBEGIXSEL - DRAAGWIJDTE. 

7° WERKLOOSHEID - BELGISCH-ALGE
RIJXS ALGE:\IEE:\ VERDRAG - WEDERKERIG
HEIDSBEGI:\SEL - DRAAGWIJDTE. 

8° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN 

OP WERKLOOSHEIDSCITKER!:\GE:\ - JO:>JGE 
WERKXDIERS - BLITE:\LA:\DSE WERKl\E
~IERS - ALGERIJX. 

1 '. 2" en ~" Krach tens het t•f'lige artikel 
van de wet van 3 juli 19b9 houdende 
goedkeuring van het Algemeen Ver
drag betreffende de sociale zekerheid 
tussen het Koninkrijk Belgie en de 
Democratische Volksrepubliek Algerie, 
ondertekend te Brussel op 27 februari 
1968, heeft dit verdrag volkomen uit
werking (1). 

4 Het wederkerigheidsbeginsel in de in
ternationale verdragen is geen alge
meen rechtsbeginsel (2). 

5" Het wederkerigheidsbeginsel in de in
ternationale verdragen impliceert niet 
dat de wetgevingen van de Verdrag
sluitende Staten aan degenen die er
aan onderworpen zijn, noodzakelijk 
gelijkwaardige voordelen toekennen 
(3). 

Jijk te stellen, is het zonder belang dat 
de bij de Belgische wetgeving aan de 
werklozen toegekende rechten ruimer 
zijn dan die welke de Algerijnse wet
geving hun zou toekennen of zelfs dat 
die Algerijnse wetgeving niet bestaat 
(4). 

8° Met toepassing van art. 124 Werkloos
heidsbesluit zijn de Algerijnse jonge 
werknemers die hun studies hebben 
beeindigd, gerechtigd op werkloos
heidsuitkeringen (5). (Artt. 1, 2, § 1, 1°, 
f, en 2°, g, 36 Belgisch-Algerijns Alge
meen Verdrag betreffende de sociale 
zekerheid, art. 125 Werkloosheidsbe
sluit.) 

{RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. BELDJOUDI ALIAS BELJOUDI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7558) 

HE~•: HOF; - Gelet op het bestn~
den arrest, op 22 maart 1985 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 118, 124, 125 en 125bis van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals zij zijn gewijzigd of aan
gevuld, inzonderheid wat artikel 118 be
treft, bij de koninklijke besluiten van 14 
maart 1975, 22 november 1976 en 1 juni 
1978, wat artikel 124 betreft, bij de ko
ninklijke besluiten van 3 oktober 1968 en 
22 november 1976, en wat artikel 125 be
treft, bij het koninklijk besluit van 5 no
vember 1965, van de artikelen 1, 2 en 36 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen het Konink
rijk Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend op 27 fe
bruari 1968 en goedgekeurd bij het enige 
artikel van de wet van 3 juli 1969 en, 

6 en 7" In het Belgisch-Algerijns Alge- voor zoveel nodig, van dat enige artikel, 
meen Verdrag betreffende de sociale van het algemeen rechtsbeginsel van de 
zekerheid wordt het begjnsel van de « wederkerigheid » van elke internatio
wederkerigheid gehuldigd; nu dat Ver- nale overeenkomst en van artikel 97 van 
drag uitdrukkelijk de werkloosheids- de Grondwet, 
verzekering vermeldt, zonder dien- doordat het arrest, met bevestiging 
aangaande zijn inwerkingtreding van van het beroepen vonnis, de administra
emf?e bhzondere voorwaarde afhanke- 1------------------

(1) tot (4) Cass, 23 feb 1987, A.R. nr 7643 
( 1 C 1986-87 nr 372) 

(5) Wat Marokkaanse jonge werknemers be
treft, zie Cass., 16 dec. 1985, A.R. nr. 4863 
(ibid., 1985-86, nr 261) en cone!. adv .-gen. Le
naerts, A.C., 1985-86, nr 261 
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tieve beslissing tenietdoet waarbij ver
weerder, een jonge Algerijn die pas zijn 
studie had beeindigd, van de werkloos
heidsuitkering werd uitgesloten, op 
grond dat tussen Algerie en Belgie geen 
internationale overeenkomst bestaat, ter
wijl, volgens artikel 125, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, de bepalingen van artikel 124 van 
hetzelfde besluit aileen toepasselijk zijn 
binnen de grenzen van zodanige over
eenkomst; het arrest die beslissing hier
op doet steunen dat artikel 36 van het 
Verdrag (te weten het Algemeen Verdrag 
betreffende de sociale zekerheid tussen 
het Koninkrijk Belgie en de Democra
tische Volksrepubliek Algerie, onderte
kend te Brussel en goedgekeurd bij de 
wet van 3 juli 1969) enkel betrekking 
heeft op de werknemers of gelijkgestel
den van een der overeenkomstsluitende 
landen, die zich naar het grondgebied 
van het andere land begeven; dat dit ar
tikel niet van toepassing is op de jonge 
Algerijnse onderdaan die, zoals verweer
der, in Belgie is geboren en er een volle
dige studiecyclus heeft volbracht waar
door hij aanspraak kan maken op werk
loosheidsuitkering; ( ... ) dat dit artikel 36 
derhalve geen betrekking heeft op het 
geval van artikel 124 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, aangezien 
dit artikel enkel geldt voor de jongeren 
die hun schooltijd hebben beiiindigd in 
Belgie en er willen blijven en dat dit ar
tikel juist een vrijstelling van verzeke
ringstijdvak is; dat het litigieuze verdrag, 
waarin als beginsel wordt gesteld dat 
« de Belgische of Algerijnse werknemers 
of gelijkgestelden ( ... ) respectievelijk val
len onder de in Algerie of in Belgie van 
kracht zijnde wetgevingen en, evenals 
hun rechthebbenden, van de voordelen 
ervan genieten, onder dezelfde voorwaar
den als de onderdanen van elk van deze 
Staten ,,, als norm waarbij wetgevende 
bevoegdheid wordt toegekend, een vol
waardige overeenkomst is, die nauwkeu
rig en volledig genoeg is om het alge
meen internationaalrechtelijk beginsel 
van de voorrang van de internationale 
norm boven de nationale norm te kun
nen toepassen en om de particulieren in 
staat te stellen ze als rechtsbron aan te 
voeren; dat eiser vruchteloos betoogt dat 
de bepalingen inzake werkloosheidsver
zekering van dat verdrag niet toepasse
lijk zijn, op grond dat er geen wederke
righeid bestaat tussen de onderdanen 
van beide overeenkomstsluitende landen 
aangezien er in Algerie geen regeling 
voor werkloosheidsverzekering zou be
staan, maar dat het internationaal recht 

nooit heeft vereist dat iedere partij bij 
een verdrag juist dezelfde voordelen uit 
dat verdrag haalt, en dat het beginsel 
van de wederkerigheid in acht wordt ge
nomen als beide partijen een zeker be
lang hebben bij de overeenkomst; dat zo
wel artikel 1, gelijke behandeling, als 
artikel 2, materieel toepassingsgebied, 
aan verweerder het recht verlenen op 
werkloosheidsuitkeringen, overeenkom
stig artikel 124 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen van het Algemeen Verdrag betref
fende de sociale zekerheid tussen het 
Koninkrijk Belgie en de Democratische 
Volksrepubliek Algerie, ondertekend te 
Brussel op 27 februari 1968 en goedge
keurd bij het enige artikel van de wet 
van 3 juli 1969, hierna het Belgisch-Alge
rijns Verdrag, die betrekking hebben op 
de werkloosheidsuitkeringen, niet van 
toepassing zijn daar, trouwens overeen·· 
komstig het algemeen rechtsbeginsel van 
de wederkerigheid van elke internatio·· 
nale overeenkomst, de overeenkomstslui
tende partijen de toepassing van de ver
dragsbepalingen betreffende de werk
loosheidsverzekering afhankelijk hebben 
gesteld van de voorwaarde dat de onder
danen van het land van onthaal in het 
land van oorsprong van de buitenlandse 
onderdaan even gelijkwaardige rechten 
kunnen genieten als die welke in het 
land van onthaal aan die onderdanen 
worden toegekend, of, met andere woor
den, van de voorwaarde dat de Belgische 
onderdanen in Algerie even gelijkwaar
dige rechten kunnen genieten als die 
welke in Belgie aan de Algerijnse onder
danen worden toegekend; het arrest der
halve, nu het impliciet maar zeker vast
stelt dat er in Algerie geen regeling voor 
verzekering tegen werkloosheid bestaat, 
en aldus vaststelt dat die voorwaarde 
voor de toepasselijkheid van de ver
dragsbepalingen inzake de werkloos
heidsverzekering van het Belgisch-Alge
rijns Verdrag ten deze niet vervuld is, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat in 
dit geval de bepalingen inzake de werk
loosheidsverzekering, als in het Belgisch
Algerijns Verdrag bedoeld, van toepas
sing waren (schending van de artikelen 1 
tot 6 en 36 van het Algemeen Verdrag 
betreffende de sociale zekerheid tussen 
het Koninkrijk Belgie en de Democra
tische Volksrepubliek Algerie, onderte
kend te Brussel op 27 februari 1968 en 
goedgekeurd bij het enige artikel van de 
wet van 3 juli 1969 en, voor zoveel nodig, 
van het algemeen rechtsbeginsel, het zo-
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genaamde « wederkerigheidsbeginsel >> 

waarop elke internationale overeen
komst is gebaseerd); het arrest dus hier 
ten onrechte dat Belgisch-Algerijns Ver
drag toepast op basis waarvan verweer
der, krachtens de artikelen 124 en 125 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, recht zou hebben op de werk
loosheidsuitkeringen (schending van aile 
in het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 124 en 125 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963); 

tweede onderdeel, gesteld zelfs (quod 
non) dat de bepalingen van dat Belgisch
Algerijns Verdrag zouden moeten wor
den toegepast, verweerder toch nog geen 
recht had op de werkloosheidsuitkerin
gen, daar volgens artikel 1 van dat Bel
gisch-Algerijns Verdrag de Belgische of 
Algerijnse onderdanen, die werlmemer 
z.ijn of die met werknemers gelijkgesteld 
zijn, onder de in artikel 2 van hetzelfde 
verdrag opgesomde wetgevingen onder
worpen zijn en, evenals hun rechtheb
benden, de voordelen ervan kunnen ge
nieten, onder dezelfde voorwaarden als 
de onderdanen van elk van deze Staten; 
artikel 2 van hetzelfde verdrag de soci
ale-z~kerheidswetgevingen opsomt waar
op het Verdrag van toepassing is, en on
der andere melding maakt van de wetge
ving betreffende de organisatie van de 
steun aan onvrijwillige werklozen; die 
artikelen 1 en 2, die deel uitmaken van 
titel I, met als titel « Algemene Bepalin
gen », enkel beginselverklaringen bevat
ten die, om concreet toepasselijk te zijn, 
nader moeten worden uitgewerkt op ba
sis van de bepalingen van titel II van het 
Verdrag met als titel « Bijzondere Bepa
lingen », die voor de werkloosheidsverze
kering tot een enkel artikel, te weten ar
tikel 36, zijn beperkt; volgens dat artikel 
36 de werknemers of gelijkgestelden van 
een van de overeenkomstsluitende Ian
den die zich naar het grondgebied van 
het andere land begeven, in het land van 
hun nieuwe werkplaats de prestaties ge
nieten die vastgesteld zijn door de wet
geving op de uitkeringen aan onvrijwilli
ge werklozen, op voorwaarde dat zij een 
verzekeringstijdvak zijn ingegaan in het 
kader van een betrekking die mocht wor
den aanvaard krachtens de wetgeving op 
de tewerkstelling van vreemde werkne
mers; in plaats van een afwijkende regel 
te ziJn, zoals het arrest beweert, artikel 
36 tot op heden de enige bepaling inzake 
werkloosheidsverzekering is die, krach
tens de in de artikelen 1 tot 6 van het 
Verdrag vermelde algemene beginselen, 
is vastgesteld; dat artikel 36 de draag-

wijdte van het beginsel van de gelijke 
behandeling en het materieel toepas
singsgebied van het Verdrag beperkt, in 
zoverre het de aanspraak van de Alge
rijnse onderdanen doet afhangen van 
een tijdvak van tewerkstelling in Belgie, 
en het niet, zoals het arrest zegt, beperkt 
is tot de werknemers of gelijkgestelden 
die zich naar het grondgebied van het 
andere land begeven; het arrest, steeds 
in de onderstelling dat de bepalingen 
van het Belgisch-Algerijns Verdrag moe
ten worden toegepast, hoewel er geen 
wederkerigheid bestaat, dus ten onrechte 
artikel 36 van dat Belgisch-Algerijns Ver
drag buiten toepassing laat (schending 
van artikel 36 van het Algemeen Verdrag 
betreffende de sociale zekerheid tussen 
het Koninkrijk Belgie en de Democra
tische Volksrepubliek Algerie, onderte
kend te Brussel op 27 februari 1968 en 
goedgekeurd bij de wet van 3 juli 1969, 
en, voor zoveel nodig, van het enige arti
kel van die wet); het arrest ook ten on
rechte beslist dat zowel artikel 1 als arti
kel 2 van dat verdrag aan verweerder 
het recht op werkloosheidsuitkeringen 
toekent overeenkomstig artikel 124 van 
het k1 ninklijk besluit van 20 december 
1963, daar de artikelen 1 en 2 van dat 
verdrag slechts algemene beginselen be
vatten, die op zichzelf niet toepasselijk 
zijn nu er geen meer concrete bepalin
gen zijn, waarbij zij zijn uitgewerkt, en 
aangezien, krachtens artikel 125 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
artikel 124 van dat koninklijk besluit 
slechts toepasselijk is binnen de grenzen 
van een internationale overeenkomst 
(schending van de artikelen 118, 124, 125, 
125bis van het koninklijk besluit van 20 
december 1963, 1 en 2 van het Algemeen 
Verdrag betreffende de sociale zekerheid 
tussen het Koninkrijk Belgie en de De
mocratische Volksrepubliek Algerie, on
dertekend op 27 februari 1968 en goedge
keurd bij de wet van 3 juli 1969 en, voor 
zoveel nodig, van het enige artikel van 
die wet); het arrest derhalve, zelfs in die 
onderstelling, namelijk dat de verdrags
bepalingen betreffende de werkloos
heidsverzekering van toepassing zijn 
niettegenstaande er geen sprake is van 
wederkerigheid, ten onrechte zegt dat 
verweerder recht heeft op werkloosheids
uitkeringen op basis van de artikelen 124 
en 125 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963, terwijl artikel 124 slechts 
op een buitenlandse onderdaan, zoals 
verweerder, van toepassing is binnen de 
grenzen van een internationale overeen
komst, aan welk vereiste ten deze niet is 
voldaan, aangezien artikel 36 van het Al-
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gemeen Verdrag betreffende de sociale 
zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie 
en de Democratische Volksrepubliek Al
gerie, de enige bepaling van een interna
tionaal verdrag die in die onderstelling 
ten deze toepasselijk is, vereist dat de 
werknemer een verzekeringstijdvak is 
ingegaan in het kader van een betrek
king die mocht worden aanvaard krach
tens de wetgeving op de tewerkstelling 
van vreemde werknemers, aan welke 
voorwaarde, naar de voor de appelrech
ter niet betwiste vaststellingen van de 
eerste rechter, door verweerder niet is 
voldaan (schending van alle in het mid
del aangewezen bepalingen): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens het 

enige artikel van de wet van 3 juli 
1969 tot goedkeuring van het Alge
meen Verdrag betreffende de sociale 
zekerheid tussen het Koninkrijk 
Belgie en de Democratische Volksre
publiek Algerie, ondertekend te 
Brussel op 27 februari 1968, dat ver
drag ten volle uitwerking had; dat 
artikel 1 van het Verdrag het vol
gende bepaalt: « De Belgische of Al
gerijnse onderdanen, die werknemer 
zijn of, ingevolge de in artikel 2 van 
dit verdrag opgesomde wetgevingen 
betreffende de sociale zekerheid, 
met werknemers gelijkgesteld zijn, 
vallen respectievelijk onder de in 
Algerie of in Belgie van kracht zijn
de wetgevingen en genieten, evenals 
hun rechthebbenden, van de voorde
len ervan, onder dezelfde voorwaar
den als de onderdanen van elk van 
deze Staten »; dat artikel 2, § 1, on
der de sociale-zekerheidswetgevin
gen waarop het Verdrag toepasselijk 
is, melding maakt, enerzijds, onder 
1°, f, van de Belgische wetgeving be
treffende de organisatie van de 
steun aan onvrijwillige werklozen, 
anderzijds, onder 2°, g, van de Alge
rijnse wetgeving betreffende de ver
zekering tegen de werkloosheid; 

Overwegende dat het wederkerig
heidsbeginsel zodoende in het Ver
drag is neergelegd; dat dit beginsel, 
dat evenwel geen algemeen beginsel 
is, niet insluit dat de wetgevingen 
van de Staten die partijen zijn bij 
de Overeenkomst, noodzakelijk aan 

degenen die eronder vallen, gelijk
waardige rechten toekennen; 

Dat, nu ten deze het Belgisch-Al
gerijns Verdrag betreffende de 
sociale zekerheid uitdrukkelijk mel
ding maakt van de werkloosheids
verzekering, zonder dienaangaande 
zijn inwerkingtreding van een bij
zondere voorwaarde afhankelijk te 
stellen, het zonder belang is dat de 
door de Belgische wetgeving aan de 
werklozen toegekende rechten rui
mer zijn dan die welke de Algerijn
se wetgeving hun zou toekennen, of 
zelfs dat die Algerijnse wetgeving 
niet bestaat; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
miskenning van het beweerde alge
meen rechtsbeginsel van de weder
kerigheid aanvoert, niet ontvanke
lijk is en, voor het overige, faalt 
naar recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 36 van 
het Verdrag het volgende bepaalt: 
« De werknemers of gelijkgestelden 
van een der overeenkomstsluitende 
landen die zich naar het grondge
bied van het andere land begeven, 
genieten in het land van hun nieu
we werkplaats de prestaties vastge
steld door de wetgeving op de uitke
ringen aan onvrijwillige werklozen, 
op voorwaarde dat zij een verzeke
ringstijdvak zijn ingegaan in het ka
der van een betrekking die mocht 
worden aanvaard krachtens de wet
geving op de tewerkstelling van 
vreemde werknemers. Om het recht 
op de prestaties van de werkloos
heidsverzekering in een der over
eenkomstsluitende landen te bepa
len, worden de verzekeringstijdvak
ken of gelijkgestelde tijdvakken die 
overeenkomstig de wetgeving van 
dat land zijn vervuld, samengeteld 
met de verzekeringstijdvakken of 
gelijkgestelde tijdvakken vervuld 
overeenkomstig de wetgeving van 
het andere land »; 

Overwegende dat artikel 36 van 
het Verdrag, hoewel het enkel het 
meest voorkomende geval beoogt, te 
weten het geval waarin een werkne-
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mer gewerkt heeft op het grondge
bied van beide verdragsluitende par
tijen, niettemin betrekking heeft op 
de voorschriften van de Belgische 
wetgeving betreffende de werkloos
heid tot regeling van het recht op 
uitkering en, met name, de bepalin
gen van titel III, hoofdstuk I, afde
ling 1, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 houdende 
vaststelling van de voorwaarden 
waaronder de werknemers de hoe
danigheid van gerechtigde op werk
loosheidsuitkeringen kunnen ver
krijgen; dat onder die bepalingen de 
artikelen 124 en 125 van voormeld 
koninklijk besluit voorkomen; 

Dat in artikel 124 de bijzondere 
voorwaarden worden bepaald waar
onder de jonge werknemers de hoe
danigheid van gerechtigde kunnen 
verkrijgen, nada.t zij hun studies 
hebben beeindigd; 

Da.t artikel 125, wa.arin wordt be
paald dat artikel 124 op de vreemde 
werknemers aileen maar van toe
passing is binnen de grenzen van 
een internationale overeenkomst, 
slechts zegt dat het op de vreemde 
werknemers enkel toepasselijk is 
als tussen Belgie en hun land in 
verband met de werkloosheidsverze
kering een overeenkomst is geslo
ten; 

Dat het Belgisch-Algerijns Ver
drag zonder enige beperking uitwer-. 
king heeft ten aanzien van artikel 
124, zodat de voorwaarde van artikel 
125 vervuld is voor de jonge Alge
rijnse werknemers; 

Dat het arrest wettig beslist dat 
verweerder gerechtigd was om 
werkloosheidsuitkeringen te genie
ten overeenkomstig artikel 124; 

Dat het middel in dit onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

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

25 mei 1987 - a· kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag-

gever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 580 

2• KAMER - 26 mei 1987 

1° DAGVAARDING - STRAFZAKEN -
GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING - TOE
PASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN EN 
REGELS. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DAGVAARDING - GEEN VER
MELDING VAN DE KOSTEN VAN HET EXPLOOT 
OP HET BETEKEND AFSCHRIFT. 

1 o In strafzaken wordt de dagvaarding 
beheerst door de artt. 145, 182, 184 en 
211 Sv., welke geen nietigheidsbepa
ling inhouden; nietigheid vnn zodanige 
dagvaarding kan derhalve slechts wor
den uitgesproken wanneer een essen
tieel bestanddeel van die akte ont
breekt of wanneer is bewezen dat het 
recht van verdediging door die onre
gelmatigheid werd miskend (1). 

2° Geen miskenning van het recht van 
verdediging kan worden afgeleid uit 
het enkele feit dat in het betekende af
schrift van de inleidende dagvaarding 
in strafzaken, wat betreft de kosten 
van die akte, naar het origineel van 
het exploot wordt verwezen. 

(THOMAS T. DENDAS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 703) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1986 op verzet 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

(1) Cass., 4 feb. 1986, A.R. nr. 9714 
(A.C., 1985-86, nr. 354); 17 maart 1987, A.R. 
nr. 925 (ibid., 1986-87, nr. 424). 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over bet eerste middel van de door 
mr. Van Cleynenbreugel neergelegde me
marie, afgeleid uit de miskenning van 
het recht van verdediging, en uit de 
schending van de artikelen 860, 861, 43, 
6°, 45 van het Gerechtelijk Wetboek, 182, 
186 van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, en gesteld als 
volgt: 

doordat het arrest de strafvordering 
ontvankelijk verklaart, zowel de dag
vaarding van 12 maart 1985 in eerste 
aanleg als de dagvaarding in hoger be
roep betekend op 27 januari 1986, en het 
arrest eveneens de geldigheid van de be
tekening van 19 maart 1986 van het 
verstekarrest van 10 maart 1986 heeft 
weerhouden ondanks het feit dat op ge
zegde akten de omstandige kostenstaat 
niet wordt vermeld en gewoon wordt ver
wezen « zoals op het origineel »; dat de 
appelrechters stellen dat de eiser tijdens 
de terechtzitting de juistheid van de kos
tenstaat kan betwisten en het recht van 
verdediging en de financiele implicaties 
van de uitoefening van dat recht ver
wart, 

terwijl de artikelen 43, 6°, en 45 van 
het Gerechtelijk Wetboek stellen dat een 
omstandige opgave van de kosten op de 
akten dient vermeld te worden op straffe 
van nietigheid; dat in strafzaken het be
tekende afschrift aan de beklaagde als 
origineel geldt voor de beklaagde (Cass., 
6 sept. 1962, Pas., 1963, I, 29); dat deze 
kostenstaat nergens wordt vermeld, niet 
op de dagvaarding voor de eerste rechter 
van 12 maart 1985 en ook niet op de dag
vaarding in tweede aanleg van 27 janua
ri 1986 en ook niet op de betekeningsak
te van 19 maart 1986; dat eiser in zijn 
belangen is geschaad door het feit dat 
hij verplicht wordt zich te begeven naar 
de griffie van het justitiepaleis te Leu
ven en te Brussel, ofwel naar de terecht
zitting om deze kostenstaat op zijn juist
heid te controleren alsook sommige van 
de kosten te controleren, terwijl bij de 
vermelding van deze staten op de aan ei
ser betekende akten eiser zulks onmid
dellijk kan verrichten zonder daarvoor 
als spoorwegarbeider een halve of hele 
dag verlof te moeten nemen en ook nog 
verplaatsingskosten te moeten betalen, 
gezien in dat geval eiser kon beroep 
doen op zijn recht om verstek te laten 
gaan; zodat aldus de appelrechter de ar
tikelen 860 en 861, 43, 6°, 45 van het Ge-

rechtelijk Wetboek, de artikelen 182 en 
186 van het Wetboek van Strafvordering 
alsook artikel 97 van de Grondwet 
schendt en het recht van verdediging 
van eiser miskent : 

Overwegende dat de nietigheid 
verbonden aan de in het middel ver
melde voorschriften betreffende de 
betekening van exploten slechts kan 
worden uitgesproken wanneer een 
essentieel bestanddeel van die akte 
ontbreekt of wanneer bewezen is 
dat door de onregelmatigheid het 
recht van verdediging werd mis
kend; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt: « Dat de motieven die (eiser) 
in zijn akte van verzet ontwikkelde 
met betrekking tot de niet-ontvanke
lijkheid van de strafvordering, ( ... ) 
- welke redenen hij evenwel niet 
bij conclusie heeft voorgedragen of 
ter zitting hernomen - ongegrond 
zijn; dat desbetreffend toch opge
merkt moet worden : - dat de inlei
dende dagvaarding geenszins nietig 
is omdat op het betekende afschrift 
naar het origineel is verwezen ten 
aanzien van de kosten van deze ak
te; dat dit (eiser) geenszins in zijn 
belangen schaadt en hem evenmin 
in de onmogelijkheid stelt, weze het 
tijdens de terechtzitting, de juist
heid van de kostenstaat te betwis
ten; dat (eiser) de rechten van ver
dediging en de financitHe implicaties 
van de uitoefening van deze rechten 
verwart »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat de onregelmatig
heid er enkel in bestaat dat op het 
betekende afschrift van de inleiden
de dagvaarding naar het origineel 
verwezen wordt ten aanzien van de 
kosten van die akte, wettig beslist 
dat daaruit geen nietigheid van de 
dagvaarding voortvloeit; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat eiser het straf
dossier ter griffie diende in te zien 
om « de kostenstaat op zijn juist
heid te controleren, alsook om som
mige van de kosten te controleren » 
geen miskenning van eisers recht 
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van verdediging kan worden afge
leid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat slechts een straf moet 
worden uitgesproken bij toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek 
laat steunen op de overweging « dat 
het gebrek aan voorzorg of de on
voorzichtigheid waarvan sprake in 
de telastleggingen A en B immers 
mede is opgeleverd door de staat 
van alcoholische intoxicatie waarin 
(eiser) zich bevond »; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel, in zoverre dit aan
voert dat het hof van beroep « ten 
onrechte het oorzakelijk verband 
tussen de intoxicatie en het ongeval 
weerhoudt » op grond van de in het 
middel weergegeven feitelijke gege
vens, terwijl, volgens eiser, het te
gendeel zou moeten blijken uit an
dere feitelijke gegevens, zodat het 
hof van beroep « de meerdaadse sa
menloop diende te weerhouden in 
toepassing van de artikelen 59 en 60 
(van het) Strafwetboek », het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet be
voegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

A. de verweerders vermeld onder 
de nrs. 1 tot en met 5, burgerlijke 
partijen, tegen eiser, beklaagde: 

Overwegende dat eiser afstand 
zonder berusting doet van zijn voor
ziening; 

B. de verweerders vermeld onder 
de nrs. 6 en 7, burgerlijke partijen, 
tegen eiser, beklaagde: 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede, het derde en het vierde mid
del van de memorie, neergelegd 
door mr. De Gryse en het vierde 
het vijfde, het zesde, het zevende e~ 
het achtste middel van de memorie, 
neergelegd door mr. Van Cleynen
breugel, die de civielrechtelijke vor
deringen betreffen nopens dewelke 
afstand wordt gedaan van de voor
ziening, verleent akte van de af
stand; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

26 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Van Cleynenbreugel, Leuven. 

Nr. 581 

2• KAMER - 26 mei 1987 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - VER
SCHEIDENE FElTEN SAMEN BEHANDELD OF 
BERECHT- DAAD VAN ONDERZOEK OF VAN 
VERVOLGING l.V.M. EEN VAN DIE FElTEN -
STU!TlNG - GEVOLG - VERElSTE. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI
TlNG- DAAD VAN ONDERZOEK- VERZOEK 
TOT AFGIFTE VAN UITTREKSEL CENTRAAL 
STRAFREGISTER. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERlNG- VERJARlNG VAN 
DE STRAFVORDERlNG - GEVOLG T.A.V. DE 
TlJDIG lNGESTELDE BURGERLlJKE RECHTS
VORDERlNG. 
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1" De gevolgen van de dad en die de ver
jaring van de strafvordering betreffen
de een misdrijf stuiten, strekken zich 
niet enkel uit tot de andere misdrijven 
die met het eerste misdrijf de uitvoe
ring zijn van een zelfde opzet en daar
mee dus slechts een enkel misdrijf 
opleveren, maar ook tot alle samen be
handelde of berechte misdrijven die 
door intrinsieke samenhang nauw met 
elkaar verbonden zijn (1). 

2" Een verjaringstuitende daad van on
derzoek is het door de procureur des 
Konings gedag- en genaamtekend en 
tot de directeur van het Centraal Straf
register gerichte verzoek tot afgifte 
van een uittreksel uit het strafregister 
van de beklaagde. 

3" Verjaring van de strafvordering 
brengt geen verjaring mede van de tij
dig ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring (2). (Art. 26 voorafgaande titel Sv.) 

(VALKAERT, SECURITAS N.V. 
T. CINEMATECHNICS P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 737) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Karel 
Valkaert: 

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

1. wegens de telastlegging C van 
zaak I (geen geldig schouwingsbe
wijs) en de overtredingen van de ar
tikelen 19.1 en 19.3 van het Wegver
keersreglement (zaak II) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de strafvordering wegens 
die telastleggingen door verjaring 
vervallen is; 

(1) Cass., 3 okt. 1984, A.R. nr. 3702 
(A.C., 1984-85, nr. 86). 

(2) Cass., 29 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 360, en 
noten 4 en 5). 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

2. wegens de telastlegging B van 
zaak I (niet-verzekering) : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 227 van het Straf
wetboek (lees : W etboek van Strafvorde
ring) en luidende als volgt : Ten onrechte 
acht het arrest de samenhang bewezen. 
Er bestaat echter niet het minste ver
band tussen het ten laste gelegde wanbe
drijf en de beweerde overtreding van het 
Wegverkeersreglement; het gaat om twee 
verschillende misdrijven die geen enkel 
element gemeen hebben en die ook geen 
enkele invloed op elkaar hadden : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de strafvor
dering wegens de telastlegging C 
van zaak I en wegens de overtredin
gen van de artikelen 19.1 en 19.3 
van het Wegverkeersreglement 
(zaak II) door verjaring vervallen is, 
eiser enkel veroordeelt wegens de 
telastlegging B van zaak I die, 
krachtens artikel 179 van het Wet
hoek van Strafvordering, behoort tot 
de bevoegdheid van de correctionele 
rechtbank; 

Dat het middel, in zoverre het de 
beslissing op de strafvordering be
treft, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk 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 beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser : 

Over het derde en het tweede middel 
samen: 

het derde, hierboven reeds weergege
ven, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 21 van het Wetboek van 
Strafvordering (lees : van de voorafgaan
de titel van het W etboek van Strafvorde
ring) en luidende als volgt : Ten onrechte 
heeft het arrest de verj aring niet weer
houden van de overtreding van artikel 19 
van het Wegverkeersreglement, tervvijl 
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de feiten dateren van 21 maart 1984; 
zelfs al ware er sprake van samenhang 
- quod non - dit beweerd misdrijf aan 
de eigen verjaringstermijn onderworpen 
blijft; de verjaringstermijn ten laatste op 
21 maart 1986 verstreek, zodat het arrest 
ten onrechte eiser veroordeelt en beslist 
over de burgerlijke belangen : 

Overwegende dat mag aangeno
men worden dat eiser, zoals blijkt 
uit het onderling verband tussen de 
beide middelen, aanvoert dat - we
gens het ontbreken van intrinsieke 
samenhang tussen, enerzijds, de fei
ten die bij de correctionele recht
bank aanhangig werden gemaakt bij 
dagvaarding door het openbaar mi
nisterie (zaak I), anderzijds, die wel
ke aanhangig werden gemaakt door 
de rechtstreekse dagvaarding uit
gaande van verweerster (zaak II) -
het arrest niet vermocht te beslissen 
dat de door de appelrechters in aan
merking genomen daad van stuiting 
van de verjaring van de strafvorde
ring ook stuiting teweegbracht van 
de strafvordering wegens de overtre
ding van de artikelen 19.1 en 19.3 
van het Wegverkeersreglement, aan
hangig gemaakt door de recht
streekse dagvaarding uitgaande van 
verweerster (zaak II); dat eiser daar
uit de gevolgtrekking afleidt dat, nu 
de strafvordering wegens de overtre
ding van de artikelen 19.1 en 19.3 
van het Wegverkeersreglement ver
vallen was door verj aring op het 
tijdstip van de rechtstreekse dag
vaarding, de civielrechtelijke vorde
ring niet meer bij het strafgerecht 
kon worden aanhangig gemaakt; 

Overwegende dat eiser op de vor
dering van het openbaar ministerie 
voor de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen was gedagvaard ter zake 
van overtreding, te Kapellen op 21 
maart 1984, van de artikelen 18, §§ 1 
en 3, 19 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprake
Iijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen (telastlegging B van zaak 
I), en van de artikelen 24, § 1, 26, § 1, 
en 81 van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's n hun aanhang-

wagens moeten voldoen (telastleg
ging C van za.ak I); 

Overwegende dat eiser bovendien 
op verzoek van verweerster, burger
lijke partij, bij gerechtsdeurwaar
dersexploot van 15 mei 1985 recht
streeks werd gedagvaard voor de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen ter zake van, met samenhang, 
overtreding, op dezelfde plaats en 
datum, van de artikelen 19.1 en 19.3 
van het Wegverkeersreglement 
(zaak II); 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat : « in casu de misdrijven 
voorzien in de zaken I en II ge
pleegd werden op dezelfde plaats en 
dag en vastgesteld werden naar aan
leiding van hetzelfde verkeersonge
val tussen dezelfde partijen; ( ... ) er 
derhalve een dusdanig verband be
staat tussen de misdrijven voorzien 
in zaak I en zaak II dat het vereist 
is dat de zaken samen en door de
zelfde rechtbank worden beslecht »; 

Da.t de appelrechters, op grond 
van die feitelijke gegevens, wettig 
konden beslissen dat tussen de fei
ten bij de correctionele rechtbank 
aanhangig gemaakt, enerzijds, door 
het openbaar ministerie, anderzijds, 
door de burgerlijke partij, intrinsie
ke samenhang bestaat; 

Overwegende dat de gevolgen van 
de daden van stuiting van de verja
ring van de strafvordering betreffen
de een misdrijf zich uitstrekken niet 
enkel tot de andere misdrijven die 
met het eerste misdrijf de uitvoe
ring zijn van een zelfde opzet en al
dus slechts een enkel misdrijf ople
veren, maar ook tot aile samen 
behandelde of berechte misdrijven, 
die nauw met elkaar verbonden zijn 
door intrinsieke samenhang; 

Overwegende derhalve dat het 
verzoek van de procureur des Ko
nings te Antwerpen, op 28 juni 1984 
gericht aan de directeur van het 
Centraal Strafregister, niet enkel 
stuiting heeft teweeggebracht van 
de verjaring van de strafvordering 
met betrekking tot de feiten waar
voor door het openbaar ministerie 
vervolgingen werden ingesteld, 
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maar evenzo met betrekking tot de 
daarmee, naar bet oordeel van de 
appelrechters, intrinsiek samenhan
gende feiten die aanhangig werden 
gemaakt bij rechtstreekse dagvaar
ding door verweerster; 

Overwegende dat, nu de civiel
rechtelijke vordering van verweer
ster, gesteund op overtreding door 
eiser van de artikelen 19.1 en 19.3 
van bet Wegverkeersreglement, tij
dig werd ingesteld vooraleer de ver
jaring van de strafvordering wegens 
die feiten was bereikt, de appelrech
ters vermochten over die civielrech
telijke vordering uitspraak te doen, 
niettegenstaande tijdens bet geding 
de verjaring van de strafvordering 
wegens die feiten is ingetreden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Securitas: 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

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

26 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. 
Bossers, Antwerpen. 

Nr. 582 

2• KAMER - 26 mei 1987 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN TERECHT
ZITTING - GOEDKEURING VAN DOORHALIN-

GEN EN VERWIJZINGEN 
HElD. 

TOEPASSELIJK· 

Art. 78 Sv. is niet toepasselijk op de in 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting voorkomende voorgedrukte tek
sten waarvan de woorden en woordde
len zonder aanvulling onsamenhan
gend en zonder betekenis zijn. 

(GEILLEIT T. MEERSSCHAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1083) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 14 november 1986 
door bet Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 78 van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser op straf
gebied veroordeelt tot een geldboete van 
honderd frank en de kosten, en op bur
gerrechtelijk gebied eiser veroordeelt tot 
betaling van diverse « provisie » genoem
de geldsommen, vermeerderd met ver
goedende en verwijlintresten en de kos
ten aan de burgerlijke partijen, thans 
verweerders, en ten slotte de door de 
eerste rechter bevolen onderzoeksmaat
regel bevestigt, 

terwijl krachtens artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering, dat van toe
passing is op de authentieke akten van 
de strafrechtspleging, zoals het proces
verbaal der terechtzitting, elke niet-goed
gekeurde doorhaling als niet-bestaande 
wordt beschouwd; het proces-verbaal van 
de op 9 oktober 1986 door de appelrech
ters gehouden zitting, waarop de zaak 
behandeld is geworden, enerzijds ver
meldt: « Mr. M. Duerinck, advocaat te 
Dendermonde, verschijnt voor de be
klaagde (eiser), hij legt een doktersattest 
neer en vraagt het hof zijn client te mo· 
gen vertegenwoordigen. Er is geen ver
zet O.M. Het hof machtigt mr. Duerinck 
te vertegenwoordigen »; dat hetzelfde 
proces-verbaal, in de zonder goedkeuring 
doorgehaalde vermeldingen, anderzijds 



1322 HOF VAN CASSATIE Nr. 582 

vaststelt: « De beklaagde verschijnt ter 
terechtzitting niet alhoewel behoorlijk 
gedagvaard » en : « De beklaagde wordt 
gehoord in (zijn) middelen van verdedi
ging »; terwijl het arrest dan weer vast
stelt : « Gehoord in open bare terechtzit
ting, in het Nederlands, de beklaagde in 
zijn middelen van verdediging, bijge
staan door mr. Duerinck, advocaat te 
Dendermonde »; zodat het arrest nietig 
is en de tegenstrijdige vaststellingen en 
vermeldingen in elk geval het Hof niet 
toelaten de wettigheid van de genomen 
beslissing na te gaan (schending van de 
artikelen 78 van het Wetboek van Straf
vordering en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
proces-verbaal van de door het Hof 
van Beroep te Gent gehouden te
rechtzitting van 9 oktober 1986, 
waarop de zaak werd behandeld, 
vermeldt dat « Mr. M. Duerinck, ad
vocaat te Dendermonde, verschijnt 
voor de beklaagde; hij legt een dok
tersattest neer en vraagt het hof 
zijn client te mogen vertegenwoord
igen. Er is geen verzet O.M. Het hof 
machtigt mr. Duerinck te vertegen
woordigen ». ( ••. ) « Mr. M. Duerinck, 
advocaat te Dendermonde, pleit voor 
de beklaagde en legt zijn besluiten 
neer »; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
ter terechtzitting van het Hof van 
Beroep te Gent van 9 oktober 1986 
werden neergelegd en door de voor
zitter en de griffier geviseerd : -
een geneeskundig attest van Dr. M. 
Van Liefferinge, blijkens hetwelk 
« Geilleit Johan zich op 9 oktober 
1986 niet in de gerechtszaal te Gent 
kan vertonen om strikt medische re
den (gezondheidsreden) »; - een 
conclusie voor Johannes Geilleit, 
hebbende als raadsman mr. Due
rinck; 

Dat, anderzijds, in het arrest de 
vermeldingen voorkomen « gehoord 
in openbare terechtzitting, in het 
Nederlands ( ... ), de beklaagde in zijn 
middelen van verdediging, bijge
staan door mr. M. Duerinck, advo
caat te Dendermonde » en << het Hof, 
rechtdoende op tegenspraak ( ... ) »; 

Overwegende dat de voorgedrukte 
teksten : « De ... beklaagde ... ver
kla... namen en hoedanigheid; De ... 
beklaagde verschijn ... ter terechtzit
ting niet alhoewel behoorlijk gedag
vaard » en « De beklaagde ... word ... 
gehoord in ... middelen van verdedi
ging », in het proces-verbaal van de 
terechtzitting zonder goedkeuring 
werden doorgehaald; dat die voorge
drukte woorden en woorddelen zon
der aanvulling onsamenhangend en 
zonder betekenis zijn, zodat het al 
of niet doorhalen ervan niet onder 
toepassing van artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering valt; 
dat het geheel van de voormelde ge
gevens het Hof in de mogelijkheid 
stelt de bestreden beslissing op haar 
wettigheid te toetsen; 

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 vorderingen van de 
verweerders, burgerlijke partijen, 
tegen eiser, beklaagde : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot betaling van voor
schotten, meer interesten en kosten, 
een deskundigenonderzoek gelast en 
de verdere behandeling van de zaak 
verzendt voor onbepaalde tijd; 

Overwegende dat zodanige beslis
singen geen eindbeslissingen zijn in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering en evenmin 
uitspraak doen over een geschil in
zake de bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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26 mei 1g37 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 583 

2• KAMER - 27 mei 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - PERSONEN BEVOEGD OM 
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - GEMEENTE, EI
SERES - VOORZIENING VAN HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN -
GEEN BEWTJS VAN MACHTIGING DOOR DE GE
MEENTEf.AAD - ONTVANKELIJKHEID. 

2° GEMEENTE - RECHTSVORDERING 
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD WAARBIJ 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHE
PENEN GEMACHTIGD WORDT OM IN RECHTE 
OP TE TREDEN - DRAAGWIJDTE VAN DE 
MACHTIGING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN 
CASSATIE TE VOORZIEN - GEMEENTE, ElSE
RES - MACHTIGING VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OM IN 
RECHTE OP TE TREDEN - VEREISTE MACHTI
GING DIE GEEN MACHTIGING INHOUDT OM 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN. 

1 o Hoewel het college van burgemeester 
en schepenen namens de gemeente 
een vordering tot bewaring van rech
ten kan instellen, tach moet het aldus 
ingestelde cassatieberoep niet ontvan
kelijk worden verklaard wanneer voor 
het Hof niet een machtiging van de 
gemeenteraad regelmatig wordt over
gelegd (1). (Artt. go, go en 10°, en 148 
Gemeentewet.) 

2° en 3° Het besluit van de gemeenteraad 
waarbij, zonder nadere bepaling, het 
college van burgemeester en schepe-

(1) en (2) Cass., 4 nov. 1980, nr. 5987 en 6036 
(A.C., 1980-81, nr. 141). 

nen gemachtigd wordt om in rechte op 
te treden, houdt geen machtiging in 
om cassatieberoep in te stellen (2). 
(Artt. go, go en 10°, en 148 Gemeente
wet.) 

(CHtNE, STAD LUIK T. OLCZYK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5686) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 december 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van eiseres, 
stad Luik, burgerrechtelijk aanspra
kelijke en burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit geen van de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat het college 
van burgemeester en schepenen van 
de stad Luik, dat verklaart eiseres 
te vertegenwoordigen, door de ge
meenteraad gemachtigd is om ofwel 
een voorziening in te stellen na
mens de stad, ofwel het cassatiege
ding voort te zetten op een voorzie
ning tot bewaring van recht; 

Overwegende dat de gemeente
raad zich in zijn beslissing van 21 
april 1986 ertoe beperkt het college 
van burgemeester en schepenen te 
machtigen om tegen verweerder een 
rechtsgeding in te stellen tot terug
betaling van het provisioneel bedrag 
van 127.129 frank, zijnde de schade 
die de stad Luik geleden heeft ten 
gevolge van een te Luik op 20 juni 
1985 gebeurd verkeersongeval; dat 
zodanige beslissing niet noodzake
lijk de machtiging inhoudt om een 
voorziening in te stellen; 

Dat ingevolge de artikelen 89, 90, 
9" en 10", en 148 van de Gemeente
wet de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Philippe Chene, beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de tegen de beslissin-
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gen op de tegen verweerder, be
klaagde, en door verweerder, bur
gerlijke partij, ingestelde rechtsvor
deringen: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis bij verstek is gewezen ten 
aanzien van verweerder, beklaagde 
en burgerlijke partij; dat eiser zich 
in cassatie heeft voorzien op 19 de
cember 1986, dat is v66r het verstrij
ken van de gewone verzettermijn; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
vordering van het openbaar ministe
rie: 

1) tegen eiseres : 
Overwegende dat eiser geen hoe

danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke-
lijk is; 

2) tegen laatstgenoemde: 
Overwegende dat de substantii:He 

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

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

27 mei 1987 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 584 

2• KAMER - 27 mei 1987 

CASSATIEMIDDELEN - AARD VAN HET 
MID DEL STRAFZAKEN MID DEL 

GEGROND OP BEWERINGEN DIE TEGENGE
SPROKEN WORDEN DOOR DE AUTHENTIEKE 
VASTSTELLINGEN VAN EEN VONNIS- GEEN 
BETICHTING VAN VALSHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel dat is ge
grond op beweringen die worden te
gengesproken door de authentieke 
vaststellingen van een vonnis, als de 
eiser dat vonnis niet van valsheid 
heeft beticlJt (1). 

(MICHAUX T. PEIGNEUR) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5696) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder, medebeklaagde, in
gestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Overwegende dat het vonnis de 
strafvordering vervallen verklaard 
door verjaring; 

Dat de voorziening, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het middel: schending van arti
kel 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

(1) Zie Cass., 12 april 1984, A.R. nr. 7014 
(A.C., 1983-84, nr. 465). 
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doordat het bestreden vonnis verwijst 
naar het op 3 juni 1985 door de Politie
rechtbank van het eerste kanton Hoei 
gewezen vonnis waarvan eensluidende 
uitgifte wordt overgelegd, 

terwijl die uitgifte zich niet in het 
rechtsplegingsdossier bevindt en zich 
evenmin bevond onder de gei:nventari
seerde stukken die door de griffie van 
die rechtbank waren toegezonden; de 
Correctionele Rechtbank te Hoei dus 
niet rechtsgeldig kennis kon nemen van 
de zaak zolang dat essentii:He stuk haar 
niet was voorgelegd : 

Overwegende dat het middel geen 
steun vindt in het bestreden vonnis 
waarin wordt vastgesteld dat de 
rechtbank in hoger beroep uitspraak 
gedaan heeft na « inzage genomen 
te hebben van het op 3 juni 1985 
door de Politierechtbank van het · 
eerste kanton Hoei gewezen vonnis 
waarvan eensluidende uitgifte is 
overgelegd »; dat dit stuk het bewijs 
oplevert van die vaststelling zolang 
het niet van valsheid wordt beticht; 

Overwegende dat eiser dat stuk 
niet van valsheid heeft beticht, zo
dat het middel niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

27 mei 1987 - z• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Coster, Hoei. 

Nr. 585 

z• KAMER - 27 mei 198'1 

1" CASSATIEMIDDELEN - AARD VAN 
HET MIDDEL- STRAFZAKEN- MIDDEL DAT 

HET HOF ERTOE ZOU VERPLICHTEN FElTEN 
NATE GAAN. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVALLEN 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIFT - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN. 

1 o Niet ontvankelijk omdat het Hof er
door verplicht zou zijn feiten na te 
gaan, is het middel ten betoge dat de 
rechter het bestaan van het aan eiser 
verweten misdrijf niet mocht afleiden 
uit de verklaringen en vaststellingen 
van de door de politie opgemaakte pro
cessen-verbaal (1). 

2° Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in feite de be
wijswaarde van de gegevens van de 
zaak waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren (2). 

(D ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5846) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

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

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het openbaar ministerie en verweerster 
het bewijs van de telastlegging willen af
leiden uit de verklaring, die op 5 oktober 
1985 voor twee rijkswachters van de bri
gade van Charleroi zou zijn afgelegd 
door een vrouw naar aanleiding van een 
paging tot vaststelling op grand van een 
door verweerster ingediende klacht, 

terwijl de enkele verklaring die deze 
persoon voor de verbalisanten heeft afge-

(1) Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7264, redenge
ving (A.C., 1982-83, nr. 85) 

(2) Cass., 29 mei 1984, A.R. nr. 8601 
(A.C., 1983-84, nr. 556); 11 dec. 1984, A.R. 
nr. 8950, en 18 juni 1985, A.R. nr. 9287 
(ibid., 1984-85, nrs. 226 en 633); 30 april 1986, 
A.R. nr. 4738, en 28 mei 1986, A.R. nr. 4852 
(ibid., 1985-86, nrs. 533 en 605). 
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legd naar aanleiding van een poging tot 
vaststelling ten laste van een derde, niet 
het bewijs, zelfs niet het bewijs door ver
moedens, kunnen opleveren dat· er tus
sen haar en eiser geslachtsgemeenschap 
is geweest, dat immers de door de verba
lisanten, naar aanleiding van die poging 
tot vaststelling vermelde materiele gege
vens, wei verre van de verklaringen van 
mevrouw P. te bevestigen, die verklarin
gen volledig ontkrachten, vermits de ver
balisanten niet eiser maar een zekere D. 
in het bed van mevrouw P. hebben aan
getroffen en er aileen kledingsstukken 
van die man in het huis terug te vinden 
waren; dat eiser nooit heeft toegegeven 
geslachtsgemeenschap met mevrouw P. 
te hebben gehad en geen enkel materieel 
gegeven uit het dossier aanleiding geeft 
om geloof te hechten aan de verklarin
gen van de vrouw, die niet eens op te
genspraak en onder eed is ondervraagd, 
zodat geloof moet worden gehecht aan 
de verklaring van eiser, volgens welke 
zijn vrouw ervan moet worden verdacht 
met mevrouw P. onder een hoedje te 
hebben gespeeld om van haar die verkla
ring te verkrijgen, ten einde in het thans 
hangende echtscheidingsgeding een te
genvordering te kunnen instellen : 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel, in zoverre het aan
voert dat de rechters uit de in de 
processen-verbaal opgenomen ver
klaringen en vaststellingen niet ken
den afleiden dat eiser zich schuldig 
gemaakt had aan overspel, het Hof 
ertoe zou verplichten feitelijke gege
vens na te gaan waartoe het niet be
voegd is; 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer de wet, zeals ten deze, 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, de rechter de bewijswaarde 
van de gegevens waarover de partij
en tegenspraak hebben kunnen voe
ren, in feite beoordeelt; 

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; 

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

gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

27 mei 1987 - 2• kamer - Voo1zitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. E. Demarbaix, 
Charleroi. 

Nr. 586 

2• KAMER - 27 mei 1987 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSGE
RECHT EN VONNISGERECHT - BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - MISDADEN EN WANBE
DRIJVEN - SAMENHANG - GEEN OPGAVE 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
VOOR DE MISDADEN - ONBEVOEGDVERKLA
RING- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING 
EN VERWIJZING NAAR HETZELFDE ONDER
ZOEKSGERECHT. 

Wanneer de raadkamer een persoon die 
verdacht wordt van samenhangende 
misdaden en wanbedrijven naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen en het vonnisgerecht zich onbe
voegd verklaard heeft op grand dat de 
beschikking voor de misdaden geen 
verzachtende omstandigheden aan
geeft, regelt het Hoi het rechtsgebied, 
vernietigt de beschikking van de raad
kamer en verwijst de zaak naar het 
onderzoeksgerecht (ten deze naar 
dezelfde raadkamer, anders samenge
steld, aangezien de beklaagde op het 
tijdstip van de uitspraak van het 
vonnisgerecht nog altijd in hechtenis 
was wegens de feiten van de zaak (1). 

(1) Cass., 1 maart 1948 (Bull. en Pas., 1948, 
I, 131) en 28 april 1982, A.R. nr. 2278 
(A.C., 1981-82, nr. 508) en noot 1 onder dit ar
rest. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK IN ZAKE CHARLIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5972) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 29 april 1987 ingediend door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, bij beschikking van 12 
december 1986, de onder bevel tot 
aanhouding staande Bernard Nico
las Marcel Charlier, werkman, gebo
ren op 18 september 1965 te Ougree, 
wonende te Luik, rue Saint-Gil
les 121, naar de Correctionele Recht
bank te Luik heeft verwezen we
gens de volgende, te Herstal, Luik 
en elders in het Rijk gepleegde mis
drijven: 1) poging tot doodslag (te
lastlegging A); 2) diefstal door mid
del van geweld of bedreiging onder 
de omstandigheden dat de diefstal is 
gepleegd door twee of meer perso
nen, dat wapens of op wapens gelij
kende voorwerpen zijn gebruikt of 
getoond, of dat de schuldigen heb
ben doen geloven dat ze gewapend 
waren en dat ze, om de diefstal te 
plegen of hun vlucht te verzekeren, 
gebruik gemaakt hebben van een 
gestolen voertuig of van enig ander 
al dan niet met een motor aangedre
ven gestolen tuig (telastlegging B); 
3} afpersing van roerende voorwer
pen door middel van geweld of be
dreiging (telastlegging C), twee dief
stallen door middel van braa_k, in
klimming of valse sleutels (telastleg
gingen D en E); 4) inbreuk op de 
wapenwet van 3 januari 1933 (telast
legging F); 5} overtreding van arti
kel 2bis, § 1, van de wet van 24 fe
bruari 1921 betreffende het verhan
delen van de giftstoffen, slaapmidde
len en verdovende middelen, ont
smettingsstoffen en antiseptica (te
lastlegging G); 6) overtreding van 
artikel 526 van het Strafwetboek 
(vernieling van voorwerpen die tot 
algemeen nut bestemd zijn en door 

de bevoegde overheid of met haar 
machtiging zijn opgericht) (telastleg
ging H); met de omstandigheid dat 
beklaagde in staat van wettelijke 
herhaling verkeert; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik, bij vonnis van 3 
februari 1987 de telastlegging A op
nieuw omschreven heeft als onop

. zettelijk toebrengen van slagen en 
-verwondingen, waarna ze beklaagde 
wegens de telastleggingen A tot G 
tot een gevangenisstraf van vijf jaar 
en, wegens de telastlegging H, tot 
een gevangenisstraf van acht dagen 
en tot een geldboete van 26 frank of 
een vervangende gevangenisstraf 
van acht dagen veroordeeld heeft; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Luik, bij arrest van 9 april 
1987 de correctionele rechtbank niet 
bevoegd verklaard heeft en de zaak 
naar de procureur-generaal heeft 
verwezen; 

Overwegende dat de op 12 decem
ber 1986 door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik gewezen beschikking en het 
arrest van 9 april 1987 van het Hof 
van Beroep te Luik in kracht van 
gewijsde gegaan zijn; dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de procesgang 
belemmert; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
ten laste gelegde feiten A tot E, zo
als ze zijn omschreven, door de arti
kelen 66, 51, 52, 80, 392, 393, 461, 
467, 468, 470, 471 en 472 van het 
Strafwetboek met criminele straffen 
worden gestraft en, anderzijds, alle 
telastleggingen onderling samenhan
gend schijnen te zijn; dat de raadka
mer in haar beschikking geen ver
zachtende omstandigheden heeft op
gegeven voor de telastleggingen A 
tot E, zodat de Correctionele Recht
bank te Luik niet bevoegd was om 
van de zaak kennis te nemen; 

Overwegende dat Charlier op het 
tijdstip van de uitspraak van het ar
rest op 9 april 1987 nog altijd in 
hechtenis was wegens de feiten van 
deze zaak; 
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Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 12 december 1986 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beschikking; ver
wijst de zaak naar de anders sa
mengstelde raadkamer van dezelfde 
rechtbank. 

27 mei 1987 - 2' kamer- Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 587 

1' KAMER - 29 mei 1987 

RECHTBANKEN - ZAAK GEDURENDE 
MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GE
HOUDEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN 
DE RECHTER - VERWIJZING NAAR HETZELF
DE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berech
ten die hij in beraad had genomen, 
kan het Hoi, zonder de in artikel 656 
Ger. W. bedoelde mededeling te beve
len, de zaak aan die rechter onttrek
ken en ze verwijzen naar hetzelfde ge
recht, anders samengesteld (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE GROEP JOSI N.V., 

WELLENS) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Brus
sel, dat op 31 maart 1987 ter griffie 

(1) Cass., 26 feb. 1987, A.R. nr 7919, supra, 
nr 384). 

van het Hof is ingediend en strekt 
tot onttrekking van de zaak, die op 
de algemene rol van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven is in
geschreven onder nr. 23.118, aan 
mevrouw De Kempeneer, rechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

Overwegende dat het verzoek
schrift hierop is gegrond dat de 
voornoemde rechter gedurende 
meer dan zes maanden heeft ver
zuimd de zaak te berechten die zij 
in beraad had genomen; 

Gelet op de artikelen 648, 4•, 652 
tot 655 en 658 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de vorenvermelde 
rechter gedurende meer dan zes 
maanden heeft verzuimd de voor
noemde zaak te berechten, hoewel 
zij deze in beraad had genomen; dat 
de beslissing over het geschil, in het 
belang van een goede rechtsbede
ling, niet langer mag uitblijven; 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven onder nr. 23.118, aan 
mevrouw De Kempeneer, rechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; verwijst de zaak naar de 
ouders samengestelde Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; laat 
de kosten ten laste van de Staat. 

29 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal. 

Op dezelfde dag werden drieentwintig arres
ten tot onttrekking van zaken aan dezelfde 
magistraat in dezelfde zin gewezen. 
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Nr. 588 

1' KAMER - 29 mei 1987 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
, SLAGPROCEDURE - VENNOOTSCHAPSBELAS

TING - WET 30 MAART 1976 BETREFFENDE 
DE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN, 
ARTT. 43 EN 44 - SOLIDARITEITSBIJDRAGE 
TEN NAME VAN VENNOOTSCHAPPEN, VER
ENIGINGEN, INRICHTINGEN OF INSTEL
LINGEN - WET 30 MAART 1976, ART. 43, § 9 -
ONTHEFFING VAN AMBTSWEGE - VOOR
WAARDE. 

De bij art. 43, § 9, van de wet van 30 
maart 1976 bedoelde ontheffing van 
ambtswege van de solidariteitsbijdrage 
ten name van vennootschappen, ver
enigingen, inrichtingen of instellingen 
die, overeenkomstig de artikelen 98 tot 
102 W.I.B., aan de vennootschapsbelas
ting zijn onderworpen, geldt slechts, 
wat betreft de investeringen van die 
belastingplichtigen, in nieuwe controle
deelnemingen in bestaande of op te 
richten ondernemingen waar, ten ge
volge van die deelnemingen en de in
vesteringen die eruit voortvloeien, de 
werkgelegenheid zal worden gehand
haafd of bevorderd, indien deze inves
teringen geen grondstoffen, produkten, 
koopwaren of waarden in portefeuille 
omvatten. 

(ANTWERPSE HYPOTHEEKKAS N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1326 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 43, inzonderheid § 9, van de wet 
van 30 maart 1976 houdende de econo
mische herstelmaatregelen, als gewijzigd 
en verlengd door artikel 12 van de wet 
van 24 december 1976 betreffende het be
houd van de tewerkstelling, de koop
kracht en het concurrentievermogen van 
de economie, en 277 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; 

doordat het arrest de voorziening in 
beroep van eiseres ongegrond verklaart 
door, na analyse van de historiek van ar
tikel 43, § 9, en de voorbereidende werk
zaamheden ervan, tot het besluit te ko
men dat de termen « investeringen ... » 
in artikel 43, § 9, van de wet van 30 
maart 1976 een eenduidige betekenis 
moet worden toegekend, en derhalve be
slist dat de controledeelneming van eise
res in de N.V. Coopimmo niet in aanmer
king komt voor de outlasting bepaald in 
artikel 43, § 9, van gezegde wet, vermits 
de door deze laatste gedane investerin
gen buiten die beperkte betekenis vallen, 
op grond dat : << uit de hoger aangehaalde 
historiek van artikel 43, § 9 (voorberei
dende werken), eerder blijkt dat het de 
bedoeling is geweest van de regering, en 
nadien van de wetgever, enigszins a£ te 
stappen van de radicale beperking voor
komend in het oorspronkelijk ontwerp 
van 10 december 1975 (tekst van artikel 
39, § 9 : " ... zij omvatten noch grondstof
fen, produkten of koopwaren, noch deel
nemingen en waarden in portefeuille ") 
om nadien (huidige tekst) controledeel
nemingen te aanvaarden, op voorwaarde 
dat uit die deelnemingen investeringen 

, voortvloeien die de werkgelegenheid 
handhaven of verbeteren; (eiser) ook ten 
onrechte nogmaals verwijst naar het 
reeds supra aangehaalde verslag Van 
Mechelen (Kamer, v. V, 738, 1975-1976, 
nr. 16), waar aangehaald wordt dat 
" sommigen menen dat een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de deelne
mingen die tot doel hebben een bedrijf 
op te richten of te stimuleren en de deel
nemingen die alleen een plaatsing van 
geld beogen ... " vermits in de tekst in ar
tikel 43, § 9, dit onderscheid niet wordt 
gemaakt en alleen spraak is van cohtro
ledeelnemingen in bestaande of op te 
richten ondernemingen; uit wat vooraf
gaat reeds blijkt dat de nadruk moet ge
legd niet op de termen " ten gevolge van 
die deelnemingen ... " maar wel op de 
termen ... " en de investeringen die eruit 
voortvloeien ... " in fine van artikel 43, 
§ 9; dit bovendien kan afgeleid worden 
uit de bedoeling van de wetgever (in arti
kel 43, § 9) om de ondernemingen die ge
troffen worden met de solidariteitsbijdra
gen op " het uitzonderlijk gedeelte van 
de winsten en baten ... " (artikel 43, §§ 1 
en 2) te ontlasten indien zij wel bepaalde 
- deels positief beschreven (artikel 43, 
§ 9, lid 2) en deels negatief (artikel 43, 
§ 9, lid 3) - investeringen hebben ver
richt; uit deze beschrijvingen (positie£ en 
negatief) volgt dat van die investeringen 
ook verwacht wordt dat ze een uitzon-
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derlijk karakter zouden hebben; uit wat 
voorafgaat ook dient afgeleid dat de ter
men "... investeringen ... " (die eruit 
voortvloeien - artikel 43, § 9, lid 3, in fi
ne) moet verstaan worden in de zin hier
aan gegeven in het gehele artikel 43, § 9, 
en derhalve niet in de onbeperkte bete
kenis of in de gewone spreektaalbeteke
nis; (eiseres) de gewestelijke directeur 
(bestreden beslissing) niet tegenspreekt 
dat de ingeroepen investeringen " uitslui
tend bestaan uit grondstoffen en onroe
rende goederen verworven met het oog 
op hun verkoop ... " (gelet op de aard en 
het doe! van de N.V. Coopimmo); deze in
vesteringen inderdaad verworpen wor
den door artikel 43, § 9, eerste regel, van 
het laatste lid; tenslotte uit wat vooraf
gaat blijkt dat het overbodig is erop te 
wijzen dat (gelet, samengevat, op de 
draagwijdte van de termen " ... deelne
mingen en de investeringen die eruit 
voortvloeien ... " in artikel 43, § 9, in fine) 
(eiseres) ten onrechte stelt dat de bestre
den beslissing de voorwaarden, gesteld 
voor de investeringen door de ontlasting
vragende belastingplichtige, verward 
worden met deze gesteld voor de investe
ringen gedaan door de g-~controleerde 
onderneming », 

terwijl, waar het eerste lid van artikel 
43, § 9, voorziet in de ontlasting van het 
gedeelte van de solidariteitsbijdrage met 
betrekking tot het uitzonderlijk gedeelte 
van de winsten of baten dat overeen
stemt met de investeringen door de be
lastingplichtige verricht in de door de 
wet en het uitvoeringsbesluit gestelde 
voorwaarden naar vorm, tijd en omvang, 
het tweede lid van gezegd artikel een po
sitieve omschrijving geeft van de ken
merken die deze investeringen moeten 
vertonen en het derde lid bepaalde inves
teringen uitsluit voor de toepassing van 
de ontlasting, waaronder « de deelnemin
gen en waarden in portefeuille », met uit
zondering echter van « nieuwe controle
deelnemingen in bestaande of op te 
richten ondernemingen waar, ten gevol
ge van de deelnemingen en de investe
ringen die eruit voortvloeien, de werkge
legenheid zal worden gehandhaafd of 
verbeterd »; uit bedoelde paragraaf, als 
een geheel, blijkt dat de wet positief en 
negatief de investeringen te verrichten 
door de ontlastingvragende belasting
plichtige heeft omschreven, en in die in
vesteringen begrepen heeft, als uitzonde
ring op de negatieve omschrijving, be
paalde controledeelnemingen waar << ten 
gevolge van de deelnemingen en de in
vesteringen die eruit voortvloeien, de 

werkgelegendheid zal worden gehand
haafd of verbeterd »; waaruit volgt dat 
de wetgever een onderscheid maakt tus
sen de << investeringen » te verrichten 
door de belastingplichtige en de << inves
teringen » gedaan door een derde in wie 
de belastingplichtige, als investering, een 
controledeelneming heeft genomen en 
die moet worden verstaan in de gebrui
kelijke betekenis van het woord, dit is 
het beleggen met een produktieve be
stemming en, onder meer, ook aankopen 
van grondstoffen, produkten en koopwa
ren omvatten, voor zover zij leiden tot de 
handhaving of de verbetering van de 
werkgelegenheid; zodat het arrest, door 
aan de termen << investeringen »van arti
kel 43, § 9, derde lid, in fine, dezelfde 
draagwijdte te geven als aan de termen 
<< investeringen » gebruikt in artikel 43, 
§ 9, eerste lid, van bedoelde wetsbepa
ling, aan eerstgenoemde wetsbepaling 
een uitleg geeft die met de tekst ervan 
onverenigbaar is en de belastingontlas
ting bepaald door artikel 43, § 9, van de 
wet onderwerpt aan een voorwaarde die 
dit artikel niet bevat (schending van aile 
bepalingen in het middel vermeld) : 

Overwegende dat artikel 43 van 
de wet van 30 maart 1976 betreffen
de de economische herstelmaatrege
len bepaalt dat ten name van be
paalde vennootschappen, verenigin
gen, inrichtingen en instellingen een 
uitzonderlijke en tijdelijke solidari
teitsbijdrage wordt geheven tegen 
een tarief van 4,8 procent op het uit
zonderlijk gedeelte van de winsten 
of baten behaald tijdens het jaar 
1975 of tijdens het in de loop van 
1976 afgesloten boekjaar; 

Dat § 9 van voormeld artikel 43 
luidt: « Wanneer de belastingplichti
ge, in de door de Koning bepaalde 
vorm, bewijst dat hij in zijn onder
neming in Belgie, gedurende het 
jaar 1976, investeringen in lichame
lijke of onlichamelijke activa heeft 
verricht waarvan het bedrag hoger 
is dan 110 procent van het gemiddel
de van de winsten of baten van het 
referentietijdperk, wordt hem, over
eenkomstig artikel 227 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
van ambtswege outlasting verleend 
van het gedeelte van de uitzonder
lijke en tijdelijke solidariteitsbijdra
ge met betrekking tot het uitzonder-
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lijke gedeelte van de winsten of 
baten dat overeenstemt met het bo
venbedoelde investeringsoverschot. 
De in aanmerking te nemen investe
ringen zijn die welke in het jaar 
1976 het voorwerp zijn geweest van 
een voltrokken koop tussen partijen, 
van een aanneming volgens bestek 
of van een aanneming volgens prijs
lijst of door de onderneming werden 
geproduceerd. Zij omvatten noch 
grondstoffen, produkten of koopwa
ren, noch deelnemingen en waarden 
in portefeuille, met uitzondering van 
de nieuwe controledeelnemingen in 
bestaande of op te richten onderne
mingen waar, ten gevolge van die 
deelnemingen en de investeringen 
die eruit voortvloeien, de werkgele
genheid zal worden gehandhaafd of 
verbeterd »; 

Overwegende dat het middel het 
arrest niet kritiseert in zoverre het 
beslist dat, voor de toepasselijkheid 
van de uitzondering bedoeld in het 
laatste lid van § 9 van voormeld arti
kel 43, vereist is dat de werkgele
genheid wordt gehandhaafd of ver
beterd, zowel door de nieuwe contro
ledeelnemingen zelf als door de 
investeringen die eruit voortvloeien; 
dat eiseres het arrest enkel bestrijdt 
in zoverre het oordeelt dat in geen 
geval in aanmerking komen de in
vesteringen voortvloeiende uit de 
deelneming en behorende tot een 
van de categorieen vermeld in de 
aanhef van het laatste lid van § 9; 

Overwegende dat de strekking 
van § 9 van artikel 43 van de wet 
van 30 maart 1976 is die bedrijven 
gedeeltelijk van de ingestelde solida
riteitsbijdrage te ontlasten die inves
teringen hebben gedaan welke de 
werkgelegenheid kunnen bevorde
ren; dat, blijkens de aanhef van het 
laatste lid van § 9 van het artikel, 
bepaalde investeringen daarvoor, 
wegens hun aard, niet in aanmer
king komen; 

Dat daaruit volgt dat ook de in
vesteringen, die voortvloeien uit 
nieuwe controledeelnemingen, geen 
grondstoffen, produkten, koopwaren 
of waarden in portefeuille mogen 
omvatten om in aanmerking te ko
men voor de ontlasting van ambts
wege, bedoeld in het eerste lid van 
§ 9 van artikel 43 van de wet van 30 
maart 1976; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

29 mei 1987 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
lahaye en Claeys Bouuaert. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aanmatiging van ambten, titels of naam 
Aan.matiging van titels of graden van perso
nen die deelnemen aan de uitoefening van het 
0]1lenbaar gezag ef die een burgerlijk of mili
tair ambt uitoefenen - Zedelijk bestanddeel 
van het misdrijf. 1294 

Aanmatiging van ambten, titels of naam 
Aanmatiging van titels of graden van perso
nen die deelnemen aan de uitoefening van het 
openbaar gezag of die een burgerlijk of mili
tair ambt uitoefenen - Begrip. 1294 

A.snspralteli.jkheid buiten overeenlwmst 
Herstelplicht - Art. 1384, tweede lid, B.W. -
Aansprakelijkheid van de ouders voor hun 
minderjarige kinderen - Draagwijdte. 1138 

Aanspraltelijl{heid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Openbare overheid - Ge
meente - Wegen - Rijksweg - Veiligheid 
van de weggebruikers. 1287 

Aansprakelijkheid buiten overeenlwmst 
Schade - Raming - Raming « ex aequo et 
bono » van de schade - Wettigheid - Voor
waarde. 944 

Aanspraltelijkheid buitern overeenkomst 
Schade - Allerlei - Arbeidsongeval - Re
gresvordering van de arbeidsongevallenverze
keraar tegen de aansprakelijlce derde - On
geval veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad van de derde- Vergoedende interest op 
het rentekapitaal vanaf het vestigen ervan -
Vereisten. 935 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder 
- Schade aan een gebouw door werken aan 
een naburig gebouw - Fout van de architect 
- Aansprakelijkheid van de architect en van 
de eigenaar van het naburig gebouw. 920 

Afstamming 
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maat
regelen - Maatregelen betreffende een kind 
- Geschil over de afstamming van dat kind 
- Respectieve bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg en van de voorzitter van die 
rechtbank, rechtsprekend in kort geding·. 1289 

Anatocisme 
B.W., art. 1154 - Toepassingsgebied. 1094 

Arbeidsongeval 
Toepassingssfeer - Schouwspelartiesten -
K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 -Art. 3, 2'- Draagwijdte. 

A.rbendsongeval 
Begrip. 

Arbeidsongeval 

1021 

1183 

Werknemer getroffen door een arbeidsonge
val en schadeloos gesteld door een arbeidson
gevallenverzekeraar - Nieuw ongeval door 
de werknemer na de werkhervatting aange
voerd en door een andere arbeidsongevallen
verzekeraar vergoed - Rechterlijke beslis
sing dat de getroffene geen nieuw letsel heeft 
opgelopen - Gevolgen. 1183 

Ax-beidsongevai 
Vergoeding - Blijvende arbeidsongeschikt
heid- Vaststelling van de consolidatiedatum. 

1000 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Regresvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de aan
sprakelijke derde - Ongeval veroorzaakt 
door een onrechtmatige daad van de derde -
Gevolg. 935 

Ari:Jei.dsongeval 
Verzekering - Regresvordering van de ar
beidsongevallenverzekeraar tegen de aan
sprakelijke derde - Aard en gevolg. 935 

l 
I 
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Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Kosten - Art. 68 Arbeidson
gevallenwet 10 april 1971 -- Geschil tussen 
een verzekeraar en een ziekenfonds. 1023 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Kosten - Geschil tussen de 
werkgever en het Fonds voor Arbeidsongeval
len - Vordering tot betaling van bijdragen. 

1258 

Arbeidsongeval 
Reparatie - Prothesen en orthopedische toe
stellen - Aanvullende vergoeding voor ver
nieuwing en reparatie van die toestellen -
Vaststelling. 1181 

Arbeidsovereenkomst 
Bestaansvereisten - Vorm - Schriftelijke 
overeenkomst - Wijziging of vervanging zon
der geschrift. 1157 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger - Verplichtingen 
- Onrechtstreekse commissielonen - Art. 93 
Wet 3 juli 1978 - Draagwijdte. 1018 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Hogere bedienden -
Opzeggingstermijn - Vaststeling bij collectie
ve arbeidsovereenkomst. 928 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden - Opzegging - Opzegging om 
aan de arbeidsovereenkomst een einde te rna
ken op het tijdstip waarop de bediende de 
normale leeftijd bereikt voor het pensioen -
Vereiste. 1019 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden -
Voorafgaande opzegging- Aan de opzegging 
voorafgaande feiten. 878 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om een dringende reden -
Tekortkoming die de voortzetting van elke 
professionele samenwerking onmogelijk 
maakt - Vaststelling van de rechter dat het 
aangevoerde feit een daad uit het prive-leven 
is - Gevolg. 899 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om een dringende reden -
Tekortkoming die de voortzetting van. elke 
professionele samenwerking onmogelijk 
maakt - Begrip. 899 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om een dringende reden -
Tekortkoming die de voortzetting van elke 
professionele samenwerking onmogelijk 
maakt - Aangevoerd feit zonder schadelijk 
gevolg voor de partij die het heeft aangevoerd 
- Gevolg. 899 

Arbeidsovereenkomst 
Einde van de overeenkomst - Ontslag om 
dringende reden - Beoordeling door de rech
ter. 933 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden - Aan
getekende brief door gelijkwaardige akte ver
vangen - Bewijs van de kennisgeving. 1254 

Arbeidsvom:ziening 
Brugpensioen - Conventioneel brugpensioen 
- Afwijkende toekenningscriteria voor be
paalde bedrijfstakken. 867 

Arbeidsvoorziening 
Brugpensioen - Art. 2 collectieve arbeids
overeenkomst van 8 dec. 1983, gesloten in het 
Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de 
Bedienden - Conventioneel brugpensioen -
Bedrijven geconfronteerd met economische 
moeilijkheden - Begrip. 961 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen :_ Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting Ontsla
gen Werknemers - Voorrecht van het Fonds 
uit art. 19, eerste lid, 4"quinquies, Hypo
theekwet - Draagwijdte. 1007 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Orde van Architecten - Opdracht. 1258 

B 

Begraafplaatsen, lijkbezorging 
Grafconcessie - Personen die kunnen wor
den opgenomen in een zelfde concessie. 1177 

Benelux 
Art. 13, A, 1", Benelux-Merkenwet - Gebruik 
van merk voor waren - Vraag om uitlegging 
aan het Benelux-Gerechtshof. 922 

Benelux 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, art. 6 - Preju
dicieel geschil - Vraag om uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel die als dusda
nig is aangewezen krachtens art. 1 van dat 
verdrag - Vraag opgeworpen in een bij het 
Hof van Cassatie aanhangende zaak - Ver
plichting van het Hof van Cassatie. 964 

Benelux 
Verdrag Benelux-Gerechtshof - W.A.M.-ver
zekering - W.A.M.-wet, art. 11, eerste lid -
Voor Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel. 964 
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Beroepsgeheim 

Schending - Rechtvaardiging 
stand - Begrip. 

Noodtoe-
1203 

Bescherming van de maatschappij 
Internering - Beoordelingsbevoegdheid van 
de rechter. 912 

Beschenning van de maatschappij 
Gelnterneerde - Nieuw misdrijf - Veroorde
ling - Wettigheid. 942 

Beslag 
Bewarend beslag - Beslissing waarbij de 
rechter, op eenzijdig verzoekschrift, aan een 
schuldeiser toestaat bewarend beslag te leg
gen op bepaalde roerende goederen van zijn 
schuldenaar - Derdenverzet van een persoon 
die niet is tussengekomen in de rechtspleging 
op eenzijdig verzoekschrift en die beweert 
door de beslissing te zijn benadeeld - Vereis
te aile partijen te dagvaarden - Begrip. 1126 

Beslag 
Bewarend beslag - Schuldeiser die bewa
rend beslag legt op aan zijn schuldenaar ver
kochte roerende zaken - Zaken eigendom 
van de schuldenaar die echter de prijs ervan 
nog niet heeft betaald en aan wie de verkoch
te zaken niet werden geleverd - Gevolg. 1127 

Bestendige deputatie 
Bevoegdheid wanneer de provincieraad niet 
vergadert - Art. 107 Provinciewet - Draag
wijdte. 975 

Betekening en exploten 
Kennisgeving bij gerechtsbrief - Begrip. 871 

Betekening van exploten 
Exploot van gerechtsdeurwaarder -- Geldig
heidsvoorwaarden. 1091 

Betekening van exploten 
Betekening aan de procureur des Konings -
Geadresseerde ingeschreven in het vreemde
lingenregister - Rechtsgeldigheid van de be
tekening - Voorwaarde. 1106 

Betekening van exploten 
Strafzaken - Betekening aan de procureur 
des Konings - Vereisten. 1279 

Bevoegdheid en aanleg 
Materiele bevoegdheid - Betwisting over de 
opname, in het bevoorrecht passief van bet 
faillissement, van een schuldvordering waar
van bet bestaan noch de hoegrootbeid wordt 
betwist. 951 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Te gelde maken van de handelszaak door 
de pandhoudende schuldeiser - Evenredige 
verdeling - Geschil met de niet betaalde le
verancier van nijverheidsmachines en andere 
handels- en ambachtelijke uitrusting - Fail-

lissement van de schuldenaar - Uitspraak 
over de zwarigheden - Beslagrechter be
voegd -A<t. 1634Ger.W. 1171 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol
strekte materiele bevoegdheid - Art. 584, eer
ste lid, Ger.W.- Voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg - Bevoegdheid in spoedei
sende gevallen - Spoedeisend karakter -
Begrip. 1287 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Geschillen inzake be
voegdheid - Arrondissementsrechtbank -
Onderwerp van de vordering. 894 

Bevoegdbeid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Geschillen inzake be
voegdbeid - Echtscheidingsprocedure 
Voorlopige maatregelen - Maatregelen be
treffende een kind - Geschil over de afstam
ming van dat kind - Respectieve bevoegd
heid van de rechtbank van eerste aanleg en 
van de voorzitter van die rechtbank, in kort 
geding. 1289 

, Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele 
rechtbank - Gecorrectionaliseerde misdaad 
- Correctionalisering door het onderzoeksge
recht - Aanneming van verzachtende om
standigheden - Opgave van die omstandighe
den - Begrip. 891 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Rechtsvordering van 
de benadeelde partij tegen de verzekeraar van 
de beklaagde - Bewijs van de vervanging 
van het omschreven voertuig - Bewijsmidde
len. 908 

Bewijs 
Bewijs door geschrif-t - Belastingzaken -
Bewijskracht van akten - Vonnis waarvan 
redenen tegenstrijdig zijn met . die van een 
vroeger vonnis, terwijl het beschikkend ge
deelte verenigbaar is met dat van het vroege
re vonnis. 1123 

Bewijs 
Vermoedens - Feitelijlce vermoedens - Be
oordeling - Onaantastbaarheid - Grenzen. 

1303 

Bewijs 
Strafzaken - Gevallen waarin de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrift - Beoor
deling door de feitenrechter - Grenzen. 1325 

Bewijs 
Strafzaken - Wettelijke bewijswaarde van 
een proces-verbaal - Grenzen van die bewijs
waarde. 90:) 
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Bewijs 

Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijs
waarde - Beoordeling door de feitenrechter. 

912 

Bewijs 
Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Be
wijswaarde - Beoordeling door de feiten
rechter. 942 

Bewijs 
Strafzaken - Schriftelijk bewijs - Bewijs
kracht van de akten - Miskenning van de be
wijskracht van de akten- Begrip. 912 

Burgeriijke rechten, politiel{e rechten 
Annulatieberoep voor de Raad van State, 
strekkende tot vernietiging van een konink
lijk besluit tot benoeming van een burgemees
ter - Subjectieve rechten - Begrip. 1043 

Bu.rgerlijke rechten, polit.ieke rechten 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Procedure inzake rechten en verplich
tingen uit niet contractuele rechtsbetrekkin
gen tussen de Staat en zijn organen - Proce
dure zonder verband met een betwisting over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van voormelde bepaling. 1210 

Burgerlijke recllten, politieke rechten 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Tuchtprocedure ten laste van een lid 
van de Rechterlijke Orde - Procedure zonder 
verband met een betwisting over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, in de zin van voor
melde bepaling. 1210 

Burgerlijke rechtsvordering 
Ontvankelijkheid - Politie- en correctionele 
rechtbank - Rechtstreekse dagvaarding, 
door de benadeelde partij, van een minderja
rige die de valle leeftijd van achttien jaar had 
bereikt ten tijde van de feiten. 881 

Burgerlijke rechtsvordering 
Rechtsvordering tot vergoeding van de door 
een misdrijf veroorzaakte schade - Keuze 
van de benadeelde partij tussen het burgerlijk 
en het strafgerecht - Draagwijdte. 975 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling 
heidsvereisten. 

Burgerlijlte rechtsvordering 

Ontvankelijk-
1023 

Uitgifte van een cheque zonder dekking -
Burgerlijke-partijstel!ing Ontvankelijk-
heidsvereiste. 1028 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling 
heidsvereisten . 

Ontvankelijk· 
1258 

c 

Cassatie 
Opdracht van het Hof - Tegenstrijdigheid 
tussen een internationale verdragsnorm en 
een norm van inter~ recht. 1291 

Cassatie 
Taak van het Ho£ - Burgerlijke zaken - Be
streden beslissing waarvan het beschikkende 
gedeelte is gegrond op een door het cassatie
beroep gekritiseerde reden - Bevoegdheid 
van het Hof om een rechtsgrond in de plaats 
te stellen waardoor het beschikkende gedeel
te wordt verantwoord. 1300 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Be
voegdheid in het algemeen - Strafzaken -
Samenstelling van het rechtscollege - Pro
ces-verbaal van terechtzitting - Doorhalin
gen - Twijfel omtrent de goedkeuring ervan 
- Bevoegdheid van het Hof. 910 

Cassr.;t1e 
Burl'!l>rlijke zaken - Verschrijving in de be
strec:ien beslissing - Bevoegdheid van het 
Hof om ze te verbeteren. 953 

Cassatie 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Toezicht 
van het Hof - Arbeidsovereenkomst voor 
werklieden - Hoofdzakelijk handenarbeid. 

999 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Gevolgtrekking 
door de rechter afgeleid uit de door hem vast
gestelde feiten - Toezicht van het Hof. 1042 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof - Burgerlijke za
ken - Voorziening tegen het arrest van de 
Raad van State - Taak van het Hof. 1043 

Cassatie 
Bevoegheid - Algemeen - Burgerlijke za
ken -- Wet betreffende de rechtspleging van 
kracht geworden tijdens het cassatiegeding. 

1132 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Strafvordering 
- Redelijke termijn waarbinnen krachtens 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens uitspraak moet worden gedaan over de 
tegen een beklaagde ingestelde strafvordering 
- Beoordeling door de feitenrechter - Ge
volgtrekking naar recht afgeleid uit de door 
de rechter vastgestelde feiten- Toezicht van 
het Hof. 1165 
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Cassatie 

Bevoegdheid - Straizaken - Rechtvaardi
gingsgroad - Noodtoestand - Toetsing door 
het Hof. 1203 

Cassatie 

Cassatiemiddelen 
. Ontvankelijkheid - Belastingzaken - Mid
del dat het Hof noopt tot een onderzoek van 
feiteiijke gegevens waartoe het niet bevoegd 
is. 924 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Ontvankelijkhe"id - Middel 
waarin kritiek wordt geoefend op een feite
lijke beoordeling van de feitenrechter. 1188 

Voorziening van de procureur-generaal -
Straizaken - Art. 441 Sv. - Wegverkeer -
Wegverkeerswet - V:erval van het recht tot 
sturen, uitgesproken als straf - Aangifte tot 
het verval beperkt - Gevolg. 889 

, Cassatiemiddelen 
Cassatie 

Rechtspleging in het algemeen - Strafzaken 
- Omvang - Beschikkend gedeelte dat t.o.v. 
de vernietiging geen afscheidbare beslissing 
is - Cassatieberoep van de verzekeraar van 
de beklaagde - Vernietiging van de besiis
sing dat de beklaagde door de verzekerings
overeenkomst gedekt blijft - Vernietiging 
die leidt tot de vernietiging van het beschik- . 
kende gedeelte waarbij het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds buiten de zaak 
wordt gesteld en waartegen geen van de voor 
de feitenrechter bij .de zaak betrokken partij
en een ontvankelijk cassatieberoep kon in
stellen. 908 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Straizaken - Fis
cale geldboete onwettig toegevoegd aan de 
uitgesproken strai Beperkte vernietiging, 
zonder verwijzing. 1274 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Ver
val van het recht tot sturen, uitgesproken als 
straf - Voorziening van de procureur-gene
raal bij het Hof van Cassatie - Art. 441 Sv. -
Aangifte tot het verval beperkt - Gevolg. 889 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering 
- Cassatieberoep van de beklaagde - Cassa
tie van de beslissing tot veroordeiing van de 
beklaagde - Burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij niet of niet regelmatig in cassatie geko- , 
men - Beslissing waarbij die partij burger
rechtelijk aansprakeiijk wordt verklaard voor 
de veroordeling. 969 

I 
Cassatie 

Omvang - Straizaken - Burgerlijke rechts
vorderingen - Voorziening ;van de beklaagde 
- Vernietiging van de eindbesiissing op .de te- · 
gen beklaagde ingestelde burgeriijke rechts
vordering - Uitbreiding van de vernietiging 
tot de eindbesiissing op de burgerlijke rechts-
vordering van beklaagde - Voorwaarden. , 

1014 I 

Cassatie 
Omvang - Straizaken - Burgeriijke Fechts
vordering. 1106 

Straizaken - Ontvankeiijkheid - Middelen 
voorgedragen tot staving van een niet ontvan
kelijke voorziening, zonder enig verband met 
die niet-ontvankeiijkheid. 1188 

Cassatiemiddelen 
Aard van het middel - Strafzaken - Middel 
gegrond op beweringen die tegengesproken 
worden door de authentieke vaststellingen 
van een vonnis - Geen betichting van vals
heid. 1324 

Cassatiemiddelen 
Aard van het middel - Straizaken - Middel 
dat het Hof ertoe zou verpiichten feiten nate 
gaan. 1325 

Cassatiemiddelen 
Straizaken - Onnauwkeurig middel - Ont
vankelijkheid. 887 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Onnauwkeurig middel -
Middel uit schending van art. 97 Gw. wegens 
niet beantwoorden van verweer. 1091 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Onnauwkeurig middel -
Begrip. 1091 

Cassatiemiddelen 
Ontvankelijkheid- Vereiste vermeldingen
Burgeriijke zaken - Aanwijzing van een arti
kel van een wet waarvan de tekst gewijzigd is 
door een latere wet - Draagwijdte. 1043 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Hof van assisen - Gezworene 
- Zelfde identiteit als een andere in de zaak 
opgetreden persoon - Middel gegrond op die 
identiteit - Geen vaststelling door de feiten
rechter - Ontvankeiijkheid. 883 

Cassatiemiddelen 
Ontvankelijkheid - Belang - Burgeriijke za
ken - Cassatieberoep tegen een arrest van de 
Raad van State dat de Raad bevoegd verklaart 
- Middel waarin niet wordt gesteld of aange
geven hoe de daarin aangevoerde grieven zou
den moeten leiden tot de besiissing dat de 
Rechterlijke Macht bevoegd is. 1043 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang - Strafzaken 
m.b.t. de herhaling. 

Middel 
1271 



-6-
Cassatiemiddelen 

Gemis aan belang - Strafzaken - Middel af
geleid uit de afwezigheid van de beschuldigde 
bij de uitspraak van het veroordelend arrest 
en uit het feit dat zij niet werd ingelicht om
trent de mogelijkheid cassatieberoep in te 
stellen - Voorziening ingesteld binnen de 
wettelijke termijn. 1275 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Ontvankelijkheid Middel 
met betrekking op de na de bestreden beslis
sing gevoerde rechtspleging. 1003 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Middel ge
richt tegen een beslissing waartegen geen 
voorziening is ingesteld. 1003 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Ontvankelijkheid Hof van 
assisen - Voorziening tegen het veroorde
lend arrest - Middel dat enkel betrekking 
heeft op het verwijzend arrest. 1003 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Collectieve overeenkomst van 8 dec. 1983, ge
sloten in het Aanvullend Nationaal Paritair 
Comite voor de Bedienden - Conventio'neel 
brugpensioen - Bedrijven geconfronteerd 
met economische moeilijkheden - Begrip. 

961 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - Geldigheid van de dagvaarding 
- Toepasselijke bepalingen en regels. 938 

Dagvaarding 
Strafzaken - Geldigheid van de dagvaarding 
- Toepasselijke wettelijke bepalingen en re
gels. 1316 

Derdenverzet 
Gericht tegen de beslissing waarbij de rech
ter, op eenzijdig verzoekschrift, aan een 
schuldeiser toestaat bewarend beslag te leg
gen op bepaalde roerende goederen van zijn ' 
schuldenaar - Derdenverzet van een persoon I 
die niet is tussengekomen in de rechtspleging 
op eenzijdig verzoekschrift en die beweert 
door de beslissing te zijn benadeeld - Vereis
te aile partijen te dagvaarden - Begrip. 1126 

Deslrundigenonderzoelt 
Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijs
waarde- Beoordeiing door de feitenrechter. 

912 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijs
waarde - Beoordeling door de feitenrechter. 

942 

Diefstal en afpersing 
Diefstal- Wegneming- Begrip. 1016 

Diefstal en afpersing 
Bedrieglijk opzet - Begrip. 1016 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dien~t op morele 
grond - Kostwinner van het gezin - In aan
merking te nemen inkomen- Kinderbijslag. 

880 

Dienstplicht 
Vrijlating van dienst op morele grand - Broe
derdienst - Lid van het gezin dat de hoeda
nigheid bezit van verzetslid, krijgsgevangene, 
politiek gevangene of gedeporteerde - Be
grip. 964 

Dronkenschap 
Herhaling- Vereisten. 

Dwallilgsom 

1272 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Art. 1385bis Ger.W. Toepasselijkheid van 
die wetsbepaling. 1135 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maat
regelen - Maatregelen betreffende een kind 
- Geschil over de afstamming van dat kind 
- Respectieve bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg en van de voorzitter van die 
rechtbank, rechtsprekend in kort geding. 1289 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Gevolgen t.a.v. personen - Uitkering na echt
scheiding - Echtscheiding op grond van be
paalde feiten - Vonnis dat de echtscheiding 
toestaat, enerzijds op verzoek van de ene 
echtgenoot op grond van feitelijke scheiding 
van meer dan vijf jaar, anderzijds op verzoek 
van de andere echtgenoot op grond van over
spel - Beschikkend gedeelte van het vonnis 
overgeschreven in de registers van de burger
lijke stand op het enkel verzoek van de 
laatstbedoelde echtgenoot - Bedrag van de 
eventuele uitkering. 957 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Uitkering na echtscheiding - Echtscheiding 
op grond van feitelijke scheiding van rneer 
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dan vijf jaar - Uitkering tot levensonderhoud 

· eventueel te betalen door de echtgenoot die 
de echtscheiding verkrijgt aan de andere 
eqhtgenoot - Uitkering die een derde gedeel
te van de inkomsten van de schuldenaar mag 
te boven gaan - B.W., art. 307 bis- Grand. 

957 

.Europese Gemeenschappen 
Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitleg
ging van een bepaling van het Verdrag - Uit
legging noodzakelijk om een uitspraak van 
het Hof mogelijk te maken. 1151 

Exploot van gerechtsdeurwaarder 
Betekening - Geldigheidsvoorwaarden. 1091 

F 

Fabrieks- en handelsmerken 
Art. 13, A, 1' , Benelux-Merkenwet- Gebruik 
van merk voor waren - Vraag om uitlegging 
aan het Benelux-Gerechtshof. 922 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk aldmord 
Betwisting over de opname, in het bevoor
recht passief van het faillissement, van een 
schuldvordering waarvan het bestaan noch de 
hoegrootheid wordt betwist - Materiele be
voegdheid. 951 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Hoger beroep - Termijn. 

951 

Fonds voor Bestaanszekerheid 
Verplichting van de werkgever tegenover zijn 
werknemers - Hoedanigheid van het Fonds 
om de nakoming ervan te vorderen. 1104 

G 

Gemeente 
Gemeenteverordening - Art. 35 van het alge
meen politiereglement van de stad Lokeren 
van 26 juni 1978 - Verboden reclame - Voor
werp. 969 

Gemeente 
Burgemeester Annulatieberoep voor de 
Raad van State, strekkende tot vernietiging 

van een koninklijk besluit tot benoeming van 
een burgemeester - Raad van State - Be
voegdheid. 1043 

Gemeente 
Burgemeester - Cassatieberoep van de Belgi
sche Staat tegen een arrest van de Raad van 
State dat het koninklijk besluit tot benoeming 
van een burgemeester vernietigt - Bevoegd
heid van de minister van Binnenlandse Za
ken. 1043 

Gemeente 
Wegen - Rijksweg - Veiligheid van de weg
gebruikers - Beveiligingsverplichting. 1287 

Gemeente 
Rechtsvordering - Besluit van de gemeente
raad waarbij het college van burgemeester en 
schepenen gemachtigd wordt om in rechte op 
te treden - Draagwijdte van de machtiging. 

1323 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Wet van 5 juli 1871, art. 8 - Verwittigingsuit
treksel - Aflevering - Begrip. 898 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Algemene begrippen - Bestendige deputatie 
- Rechtsmacht - Draagwijdte. 1307 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Rechtspleging - Bezwaar inzake directe ge
meentebelastingen - Indienen van het bez
waar - Termijn - Aanvang. 898 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe belastingen - Voorziening in cassatie 
- Termijn binnen welke cassatieberoep 
wordt ingesteld. 1306 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Belasting analoog met het patent - Begrip. 

960 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastingen - Gemeente Middel
kerke - Belasting op tweede verblijf -
Tweede verblijf - Begrip. 1090 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting op niet bebouwde gran
den in een bouwzone - Vrijstelling m.b.t. 
gronden die voor het algemeen b'elang worden 
gebruikt- Begrip. 1149 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelastingen - Belastingver
ordeningen van 24 maart 1977 van de gemeen
te Sint-Pieters-Leeuw - Verhaalbelasting 
voor wegwerken - Jaarlijkse belasting ver
schuldigd op 1 januari volgend op de voltooi
ing der werken - Voltooiing der werken -
Begrip. 1230 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Provinciebelasting in verband met de verbete
ring van de kwaliteit van het leefmilieu - Be-



lasting tweemaa1 gevorderd van dezelfde per
soon, gelet op verscheidene toestanden -
Geen schending van art. 6 Gw. 924 

Gemeente- en pl'Ovinciebelastingen 
Directe provinciebelastingen - Besluit van 
de bestendige deputatie- Voorziening in cas
satie - Betekening van de verklaring van 
voorziening. 955 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe provinciebelasting op de hoeveelheid 
water, verbruikt in de loop van een jaar - Be
drag, jaarlijks berekend op het samengetelde 
waterverbruik van het jaar - Belasting ana
loog met het patent. 955 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe provinciebelastingen - Besluit van 
de bestendige deputatie - VoorzieBing in cas
satie - Betekening van de verklaring van 
voorziening - Laattijdige betekening -
Overmacht - Begrip. 955 

Gemeente- en pr.ovinciebelastingen 
Provinciebelastingen - Belasting analoog 
met het patent - Begrip. 955 

Geneeskunde 
Art. 18, § 2, Geneeskundewet - Draagwijdte. 

1142 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Geneesheren - Raad van 
beroep- Gewettigde verdenking. 1291 

Gerechtelijke poiitie 
Wegverkeer - Wegverkeersreglement, art. 3 
- Aanwijzing van de personen bevoegd om 
toezicht uit te oefenen op de naleving van de 
wetten betreffende de politie over het wegver
keer en de ter uitvoering daarvan genomen 
reglementen - Art. 8 Sv. - Optreden van of
ficieren of agenten van gerechtelijke politie 
met algernene opsporingsbevoegdheid, niet 
aangewezen in voormeld ·art. 3, in verband 
met overtredingen inzake wegverkeer. 1186 

Gerechtskosten 
Burgerlijk~ zaken - Sociaal procesrecht -
Art. 1017, tweede lid, Ger.W.- Draagwijdte. 

994 

Gerechtslkosten 
Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Art. 
68 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 - Ge
ding tussen een verzekeraar en een zieken
fonds. ' 1023 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Geschil tussen de werkge
ver en het Fonds voor Arbeidsongevallen -
Vordering tot beta:Iing van bijdragen. 1258 

8-
Gerechtskosten 

Strafzaken - Strafvordering - Verval door 
verjaring - Veroordeling van de beklaagde in 
kosten van de strafvordering - Onwettige 
ver.oordeling. 1034 

Grondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Openbaar ministerie - Beoordeling 
van de wenselijkheid van vervolging. 907 

Gr.ondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Begrip. 924 

Grondwet 
Art. 24 - Draagwijdte. 971 

Grondwet 
Scheiding der machten - Draagwijdte. 1307 

Grondwet 
Art. 107 - Toetsing van de wettigheid van be
sluiten en verordeningen door hoven en 
rechtbanken - Gemeenteraadsbeslissing. 975 

H 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury - Gezworene -
Zelfde identiteit als een andere in de zaak op
getreden persoon - Middel gegrond op die 
identiteit - Geen vaststelling door de feiten
rechter. 883 

Hof van sssisen 
Afwezigheid van de beschu1digde bij de uit
spraak van het veroordelend arrest - Be
schuldigde niet ingelicht·omtrent de mogelijk
heid cassatieberoepin te stellen- Gevolg. 

Hof van assisen 
Verzoek om rechtsbijstand 
van de juryleden. 

Hoger beroep 

1275 

Aanwezigheid 
1275 

Burgerlijke zaken en zaken van koophandel 
- Hoger beroep tegen een vonnis ter zake 
van faillissement - Termijn. 951 

Hoger beroep 
Burgerlijke za:ken - Incidenteel hoger be
roep- Ger.W., art. 1054- Gedaagde in hoger 
beroep - Begrip. 1127 

Hoger beroep 
Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak 
bij de appelrechter. 938 



Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep tegen een bij ver
stek gewezen vonnis - Termijn. 1040 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde 
- Vorm- Verklaring van hager beroep. 1192 

Hogeli.' beroep 
Strafzaken- Vorm- Akte van hager beroep 
- Draagwijdte. 1281 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal beroep - Gevolgen 
- Aanhangig maken van de zaak bij de appel
rechter - Wijze. 1281 

Hoger beroep 
Strafzaken - - Rechtspleging - Strafvorde
ring - Eenstemmigheid - E€m enkele straf 
door de eerste rechter uitgesproken voor"f:lrie 
misdrijven - In hoger beroep slechts tw:ee 
van die misdrijven bewezen verklaard -
Handhaving van de door de eerste rechter uit
gesproken straf. 941 

Hoger bernep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Beslissing 
waarbij tegen ·de eiser geen enkele veroorqe
ling woFdt uitgesproken. 1014 

I 

Inkomstenbelast\ngen 
Personenbelasting - Bedrijfsbelasting - Nij
verheids-, handels- of landbouwbedrijven -
Winsten - Schuldvordering van de belasting
schuldige - Belastbaarheid. 1227 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Renten en pensioenen - Vergoedingen we
gens ·bJijvende arbeidsongeschiktheid - Be
lastbaarstelling - Vereiste - Art. 32bis 
juncto art. 20, 5', W.I.B. 1229 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Aftrekbare lasten en uitgaven - Bewijsvoe
ring. 1303 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsbelasting - Nij
verheids-, handels- of Jandbouwbedrijven -
Verlies - Schuldvordering van de belasting
schuldige - Aftrekbaarheid. 1227 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Occasionele of toevallige winsten of baten -
Winsten uit specula tie - Draagwijdte. 1234 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging - Eenstemmig- Inkomstenbelastingen 
heid - Vernietiging van het beroepen vonnis Personenbelasting - Diverse inkomsten -
- Verzwaring van de toestand van de be- Occasionele of toevallige winsten of baten -
klaagde. 1292 r Begrip. 1234 

Hoger beroep 
, Inkomstenbelastingen 

Strafzaken - Eenstemmigheid - Burgerlijke 
rechtsvordering - Hoger beroep van de bur
gerlijke partij - Toekenning door het appel
gerecht van een bageFe schadevergoeding aan 
de burgerlijke ·par'tij. 1298 

Hoger bemep 
Strafzaken - Akte van hager beroep - 'Taa:J. 

1299 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemrriigheid - Burger.Jig'ke ' 
rechtsvarcl.ering - Vri1spraak van de •beklaag
de en afwijzing van de burgerlijke vechtsvor
dering - Ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij aileen - Wijziging en .toe
kenning van schadevergoeding door de appel- 1 
rechter. 1014 , 

Huur van diensten 
Aanneming van werk - :A.ansprakelijklhe'id i 
van de aannemer - V.erborgen gebreken - 1 

Goedkeuring van het werk. 12.50 I 

Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Occasionele of toevallige winsten of baten -
Winsten uit speculaties - Speculatie - Be
grip. 1234 

lnkomstenbelastingen 
Onroerende voorheffing - Art. 8 W.I.B. -
Voordelen uit een onroerend goed, door een 
vereniging zonder winstoogmerk behaald -
Aanwending van die voordelen door de ver
eniging - Beperking. 896 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijs Tekenen en 
indicien van gegoedheid - Bewijslast - Te
genbewijs - Vereisten. 1123 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijs Vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen - Voor
werp. 1147 

lrikomstenbelastingen 
Be1astingheffing - Sancties : straffen - Art. 
100, .tweede lid, Sw., opgeheven door art. 105 
wet 4 aug. 1986 - Gevolg. 1274 
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lnkomstenbelastingen 

Aanslagprocedure - Bezwaar 
heid van de directeur - Grenzen. 

lnkomstenbelastingen 

Bevoegd-
1146 

Aanslagprocedure - Bezwaar - Inzagerecht 
van de bezwaarindiener - Omvang. 1234 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Vennootschapsbelasting 
- Wet 30 maart 1976 betreffende de econo
mische herstelmaatregelen, artt. 43 en 44 -
Solidariteitsbijdrage ten name van vennoot
schappen, verenigingen, inrichtingen of in
stellingen - Wet 30 maart 1976, art. 43, § 9 -
Ontheffing van ambtswege- Voorwaarde. 

13.29 

Intemationale verdragen 
Wederkerigheidsbeginsel - Draagwijdte. 

1311 

Intemationale verdragen 
Sociale zekerheid - Belgisch-Algerijns Alge
meen Verdrag - Inwerkingtreding. 1311 

J 

Jeugdbescherming 
Ontzetting van de ouderlijke macht - Meer
derjarig kind - Wettig. 1170 

K 

Koop 
Koper eigenaar geworden van gekochte roe
rende zaken, a! heeft hij de prijs ervan nag 
niet betaald en a! weigert de verkoper te leve
ren - Bewarend beslag op de verkochte za
ken door de schuldeiser van de koper - Ge
volg. 1127 

Kort geding 
Art. 584, eerste lid, Ger.W. - Voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg - Bevoegd
heid in spoedeisende gevallen - Spoedeisend 
karakter - Begrip. 1287 

Kort geding 
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maat
regelen - Maatregelen betreffende een kind 
- Geschil over de afstamming van dat kind 
- Respectieve bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg en van de voorzitter van die 
rechtbank, rechtsprekend in kart geding. 1289 

L 

Levensonderhoud 
Artt. 373, tweede lid, en 389, iweede lid, B.W. 
- Feitelijk gescheiden echtgenoten - Bijdra
ge in de kosten van het onderhoud en de op
voeding van de minderjarige kinderen - ver
plichting van de echtgenoot die niet de mate
riele bewaring van het kind heeft. 1225 

Levensonderhoudl 
Artt. 211, 373, tweede lid, en 389, tweede lid, 
B.W. - Feitelijk gescheiden echtgenoten -
Bijdrage in de kosten van het onderhoud en 
de opvoeding van de minderjarige kinderen 
- Aanbod van de echtgenoot die de materiele 
bewaring van het kind niet heeft, om het ldnd 
bij zich in huis te nemen en het aldaar kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen - Ge
volg t.a.v. die echtgenoot. 1225 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Bescherming - Rente - Afhouding bedrijfs
voorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage -
Opzeggingsvergoeding. 931 

LOon (bescherming, gelijkheid) 
Begrip - Vergoeding bepaald in artikel 21, 
§ 7, eerste lid, 2', Bedrijfsorganisatiewet -
Berekening - Lopend loon. 1094 

M 

Minderjarigheid 
Burgerlijke rechtsvordering - Strafvordering 
- Ontvankelijkheid - Politie- en correctio
nele rechtbank - Rechtstreekse dagvaarding 
door de benadeelde partij van een minderjari
ge die de valle leeftijd van achttien jaar had 
bereikt ten tijde van de feiten. 881 

Minder-validen 
Tegemoetkomingen - Hulp van derde - Ver
blijf in een verpleeginrichting of bejaarden
oord - Dagen tijdens het verblijf_thuis door
gebracht. 1101 

Misdrijf 
Algemene begrippen - Zedelijk bestanddeel. 

0 1194 

Misdrijf 
Overtreding bestaande in het aanplanten van 
bomen op minder dan vijf meter van de bui
tenboord van ·polderlopen - Aflopend mis
drijf. 1034 
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Misdrijf 

Rechtvaardiging Noodtoestand 
sing door het Hof. 

Misdl'ijf 

Toet-
1203 

Rechtvaardiging - Noodtoestand - Begrip. 
1203 

Misdrijf 
Rechtvaardiging - Noodtoestand 
waarden - Scliuld van de dader. 

Misdrijf 

Voor-
1203 

Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke 
dwaling - Begrip. 1270 

Monumenten en landschappen (Behoud 
van) 
Decreet van de Cultuurraad voor de Neder
landse Cultuurgemeenschap van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stads
en dorpsgezichten - Uitvoering van werken 
zonder machtiging - Bevel het goed in zijn 
vroegere toestand terug te brengen - Voor
waarde - Art. 15. 975 

N 

Nieuwe vordering 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Wij:.. ging of uitbreiding van de vordering van 
de burgerlijke partij - Voorwaarde. 1028 

0 

Omkoping van ambtenaren 
Art. 246 Sw. - Bestanddelen. 

Omkoping van ambtenaren 
Art. 247 Sw. - Bestanddelen. 

Omkoping van ambtenaren 

884 

884 

Art. 247 Sw. - Verrichten van een onrecht
matige handeling, die een misdaad of wanbe
drijf oplevert - Gevolg. 884 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken- Strafmaat. 1113 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Tuchtzaken - Rechterlijke tucht - A!geme
ne en sinds lang toepasselijke maatregel ge
nomen door de korpschefs of hierarchische 
meerderen - Onaantastbare beoordeling. 

1210 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslagvergoe
ding- Vergoeding bepaald in art. 21, § 7, eer
ste lid, 2•, Bedrijfsorganisatiewet - Bereke
ning - Lopend loon - Begrip. 1094 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werlmemer - Ontslagvergoe
ding- Vergoeding bepaald in art. 21, § 7, eer
ste lid, 1", Bedrijfsorganisatiewet - Recht -
Werknemer die zijn mandaat tot het einde 
heeft uitgeoefend. 1094 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer Ontslag met op-
zegging - Begrip. 1253 

Onderzoeksgerechten 
Verwijzing van een verdachte naar de correc
tionele rechtbank wegens een misdaad -
Correctionalisering van die misdaad - Aan
neming van verzachtende omstandigheden -
Opgave van die omstandigheden - Begrip. 

891 

Onderzoeksgerechten 
Onttrekking van de zaak aan een onderzoeks
rechter- Gevolgen. 1116 

Onderzoeksrechter 
Onttrekking van de zaak door het onderzoeks
gerecht- Gevolgen. 1116 

Onsplitsbaarheid 
Gerechte!ijk Wetboek, art. 1084 - Onsplits
baar geschil - Begrip. 1043 

Openbaar ministerie 
Beoordeling van de wenselijkheid van vervol
ging - Gw., art. 6 - Ge!ijkheid van de Bel
gen voor de wet. 907 

Openbaar ministerie 
Mededeelbare zaken - Sociaal procesrecht -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 994 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Advies van dezelfde ma
gistraat in eerste aanleg en in hoger beroep -
Recht van verdediging. 1010 

Ouderlijlte macht 
Ontzetting - Meerderjarig kind - Wettig. 

1170 

p 

Polders en wateringen 
Overtreding - Herstel van de overtreding -

Vereisten. 1034 
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Provincie 
Provinciewet - Bestendige deputatie - Be
voegdheid wanneer de provincieraad niet ver
gadert - Art. 107 Provinciewet - Draagwijd
te. 975 

R 

Raad· van State 
Cassatieberoep van de Belgische Staat tegen 
een arrest van de Raad van State dat het ko
ninklijk besluit tot benoeming van een burge
meester vernietigt - Bevoegdheid van de mi
nister van Binnenlandse Zaken. 1043 

Raad van State 
Bevoegdheid - Verzcekschrift tot vernieti
ging van een administratieve handeling -
Repercussies van het gezag van ge\vijsde van 
de te vellen beslissing op een politiek recht. 

1043 

Raad van State 
Annulatieberoep strekkende tot vernietiging . 
van een koninldijk besluit van benoeming van 1 

een burgemeester - Bevoegdheid. 1043 

Raad van State 
Bevoegdheid - Verzoekschrift tot vernieti
ging van een administratieve handeling - Te 
vellen beslissing welke repercussies zou heb
ben of zou kunnen hebben op enig recht. 1043 

Raad van State 1 
Bevoegdheid van de afdeling administratie ' 
om van een verzoek tot nietigverklaring van ' 
een handeling van de bestuurlijke overheid , 
kennis te nemen - Bevoegdheid door het ' 
werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het ' 
verzoek bepaald. 1043 ' 

tot 657 Ger.W. - Verzuim van de rechter de 
zaak te berechten die hij in beraad heeft ge
nomen - Overmacht - Gevolg. 1180 

Rechtbanken 
Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter, als bedoeld in de artt. 648 en 
652 tot 657 Ger.W. - Verwijzing van de zaak 
- Aanwijzing van de rechter naar wie de 
zaak wordt verwezen. 1180 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de verde
ring - Ambtshalve wijziging door de rechter. 

916 

Rechtbanl[en 
Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter overeenkomstig de artt. 648, 
652 tot 657 Ger.W. - Arrest van het Ho£ van 
Cassatie waarbij wordt bevolen dat van het 
verzoekschrift mededeling wordt gedaan aan 
de betrokke_n rechters - Arrest tot vaststel
ling van de termijn waarbinnen de rechters 
hun verklaring moeten af!eggen. 1094 

Rechtbanken 
Zaak gedurende meer dan zes maanden in be
raad gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde 
gerecht, anders samengesteld. 1120 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van het 
vonnisgerecht - Deskundigenonderzoek -
Aan de deskundige gegeven opdracht - Ge
volgen t.a.v. de rechtsmacht. 1175 

Rechtbanken 
Zaak gedurende meer dan zes maanden in be
raad gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde 
gerecht, anders samengesteld. 1328 

Rechtbanken 
Strafzaken - StrafvQrdering - Kwalificatie 
- Verplichting van de rechter. 1036 

Raad van State 
Arresten van de afdeling administratie die 1 Rechtbanken 
vatbaar zijn voor cassatieberoep. 1043 ; Strafzaken - .Strazyordering - Rechter in 

Raad van State 
Cassatieberoep tegen een arrest van de Raad 
van State - Taak van het Hof. 1043 

Raad van State 
Cassatieberoep tegen een arrest van de Raad 
van State dat de Raad bevoegd verklaart -
Ontvankelijkheid - Middel waarin niet 1 

wordt gesteld of aangegeven hoe de daarin 
aangevoerde grieven zouden moeten leiden 
tot de beslissing dat de Rechterlijke Macht 
bevoegd is. 1043 

Rechtbanken 
Verzoekschrift tot onttrekking van de .zaak 
aan de rechter, als bedoeld in artt. •648 en '~52 

hoger beroep die de beklaagde veroordeelt 
wegens een ander misdrijf dan dat waarover 
de .eerste rechter heeft beslist - Wettigheid 
- Voorwaarden. 1114 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
van een beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan datgene waarvoor hij was vervolgd -
Vereisten. 1169 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke vechtsvordering -
Art. 1138, 2", Ger.W. - Betwisting door de par
tijen niet aan de rechter voorgelegd - Opwer
ping van een dergelijke betwisting door de 
rechter - Begrip. 944 
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Rechten van de Mens 

Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Draagwijdte. 887 

Rechten van de Mens 
Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten, 
art. 14.5 - Kamer van inbeschuldigingstelling 
die voor het eerst de internering gelast - Art. 
14.5 niet van toep!\ssing. 912 

Rechten van de l)'Iens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Be
grip. 912 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onpartijdige rechterlijke instantie -
Vooringenomenheid - Verwerping van een 
verzoek tot vooFiopige invrijheidstelling -
Beslissing over de zaak zelf door dezelfde ma
gistraten gewezen. 982 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van 
de zaak - Begrip. 984 

Rechte:n van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Samenstelling van het rechtscollege 
- Burgerlijke zaken - Openbaar ministerie 
dat advies geeft - Dezelfde magistraat in eer
ste aanleg en in hoger beroep. 1010 

.Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6 - Toepassingsgebied - Dienstplicht. 1160 

Rechten van llle Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Recht 
van de beklaagde op de behandeling van zijn 
zaak binnen een redelijke termijn Rede-
lijke termijn - Beoordeling. 1165 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Redelijke termijn - Begrip. 1188 

Rechten van de Mens 
Eur·opees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Tuchtprocedure ten laste van een ma
gistraat ingesteld voor de eerste voorzitter 
van het hof van beroep - Ten laste gelegd 
verzuim dat geen strafbaar feit oplevert en tot 
geen andere tuchtstraf kan leiden dan waar
schuwing, enkele censuur of censuur met be
risping - Procedure die niet tot doe! heeft te 
doen beslissen over de gegrondheid van een 
strafvervolging, in de zin van voormelde bepa
ling. 1210 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten varr de Mens, 
art. 6.1 - Tuchtprocedure ingesteld ten laste 
van een lid van de Rechterlijke Orde - Proce-

dure zonder verband met een betwisting over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van voormelde bepaling. 1210 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Procedure inzake rechten en verplich
tingen uit niet contractuele rechtsbetrekkin
gen tussen de Staat en zijn organen - Proce
dure zonder verband met een betwisting over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, in de 
zin van voormelde bepaling. 1210 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens,. art. 
6.1 - Tuchtprocedure - Vereisten. 1210 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Tuchtprocedure waarin moet wor
den beslist over de gegrondhei:d van een straf
vervolging, in de zin van voormelde bepaling 
- Criteria. 1210 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, artt. 
8, 9, 10 en 11 - Protocol nr. 1 bij dat verdrag, 
art. 1 - Protocol nr. 4 bij dat verdrag, art. 2 -
Woord «wet» - Begrip. 1210 

Recllten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
10 - Vrijheid van meningsuiting - Verbod 
voor de !eden van de Rechterlijke Macht om 
zich door de drukpers, op de radio of televisie 
te Iaten interviewen zonder voorafgaande toe
stemming van hun korpschefs of hierar
chische meerderen - Geen schending van 
art. 10 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 1210 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie - Begrip. 1264 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling door 
het vonnisgerecht - Draagwijdte. 1264 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Tuchtzaken - Tegenstrijdigheid tus
sen dat art. 6.1 en een interne rechtsnorm -
Opdracht van het Hof van Cassatie. 1291 

Recht van verdedaging 
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de verde
ring - Ambtshalve wijziging door de rechter 
- Schending van het algemeen beginsel inza
ke het recht van verdediging. 916 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Beslissing gegrond op 
een door de partijen niet aangevoe~d beding 
uit een overeenkomst en waarover geen te-
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gensprekelijk de bat is gevoerd - Miskenning 
van het recht van verdediging. 990 

Recht van verdediging 
Samenstelling van het rechtscollege Bur
gerlijke zaken - Openbaar ministerie dat ad
vies geeft - Dezelfde magistraat in eerste 
aanleg en in hoger beroep. 1010 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Strafvordering - Verzoek van 
de beklaagde een ander strafdossier toe te 
voegen. 1165 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Dagvaarding Geen vermel
ding van de kosten van het exploot op het be
tekend afschrift. 1316 

Rechterlijlt gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Straf
rechtelijke veroordeling wegens onopzettelijk 
doden - Vordering voor de burgerlijke rech
ter tot vergoeding van door hetzelfde feit ver
oorzaakte schade aan goederen - Gevolg. 948 

Rechterlijlte Macht 
Bevoegdheid - Annulatieberoep voor de 
Raad van State, strekkende tot vernietiging 
van een koninklijk besluit tot benoeming van 
een burgemeester. 1043 

Rechterlijke Macht 
Cassatieberoep tegen een arrest van de Raad 
van State dat de Raad bevoegd verklaart -
Ontvankelijkheid - Middel waarin niet 
wordt gesteld of aangegeven hoe de daarin 
aangevoerde grieven zouden moeten leiden 
tot de beslissing dat de Rechterlijke Macht 
bevoegd is. 1043 

Rechtei'Ujke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege Bur
gerlijke zaken - Openbaar ministerie dat ad
vies geeft - Dezelfde magistraat in eerste 
aanleg en in hoger beroep. 1010 

Rechterlijke tucht 
Europees Verdrag Rechten iran de Mens, 
art. 6.1 - Tuchtprocedure ten laste van een 
lid van de Rechterlijke Orde - Procedure 
zonder verband met een betwisting over bur
gerlijke rechten en verplichtingen, in de zin 
van voormelde bepaling. 1210 

Rechterlijke tucht 
Verbod voor de !eden van de Rechterlijke 
Macht om zich door de drukpers, de radio of 
televisie te Iaten interviewen zonder vooraf
gaande toes.temming van hun korpschefs of 
hierarchische meerderen - Geen schending 
van art. 14 Gw. 1210 

"techterlijke tucht 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Tuchtprocedure ten laste van een rna
gistraat ingesteld voor de eerste voorzitter 

van het hof van beroep - Ten laste gelegd 
verzuim dat geen strafbaar feit oplevert en tot 
geen andere tuchtstraf kan leiden dan waar
schuwing, enkele censuur of censuur met be
risping - Procedure die niet tot doe! heeft te 
doen beslissen over de gegrondheid van een 
strafvervolging, in de zin van voorrnelde bepa
~~ U10 

Rechterlijke tucht 
Algemene en sinds lang toepasselijke maatre
gel genomen door de korpschefs of hierar
chische meerderen - Onaantastbare beoor
deling door de feitenrechter. 1210 

Rechterlijke iucht 
Verbod voor de !eden van de Rechterlijke 
Macht om zich door de drukpers, op de radio 
of televisie te Iaten interviewen zonder voor
afgaande toestemrning van hun korpschefs of 
hierarchische meerderen - Geen schending 
van art. 10 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 1210 

Rechtsbcginselen (Algemene) 
Begrip - Rechtspraak in twee instanties. 912 

Rechtsbeginseien (Algemene) 
Regel dat voor de geldigheid van regerings
handelingen een voorafgaand overleg in de 
ministerraad vereist zou zijn - Geen staats
rechtelijk rechtsbeginsel. 1043 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Recht van een ieder op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip. 

1210 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht van een ieder op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip. 

1210 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht van een ieder op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip. 

1210 

Rechtsbegiraselern (Algemene) 
lnternationale verdragen - Begrip - Weder
kerigheidsbeginsel. 1311 

Rechtsbijstand 
Hof van assisen - Aanwezigheid van de jury
leden. 1275 

Redenern van de vonnissen en arrestel!il 
Algemene begrippen - Tegenstrijdigheid -
Begrip. 998 

Redenen van el!.e vonnissen en arresien 
Strafzaken - Tegenstrijdigheid - Begrip. 

1035 

Rmienen van de vonnissen ern anesten 
Algernene begrippen - Strafzaken - Kwa!i
ficatie van het misdrijf - Begrip. 1036 



Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordelende beslissing - Be
slissing waarin niet wordt vastgesteld dat alle 
bestanddelen van het misdrijf aanwezig zijn. 

940 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie strekkende tot ver
mindering van de door de eerste rechter uit
gesproken straf - Antwoord. 1013 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie 
m.b.t. de strafma<it - Antwoord. 1113 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- Dubbelzinnige redenen - Begrip. 1163 

Redenen van de vonnissen en artesten 
Strafzaken - Strafvordering 
m.b.t. de strafmaat: 

Conclusie 
1264 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerechten 
en vonnisgerechten - Beschikking van de 
raadkamer waarbij een wanbedrijf wordt ge
contravent ionaliseerd - Dagvaarding waarin 
de beklaagde bij een en dezelfde vordering 
van het openbaar ministerie oak wegens an
dere misdrijven gedagvaard wordt- Vonnis
gerecht dat zich voor de gehele zaak onbe
voegd verklaart omdat na de beschikking een 
omstandigheid aan het Iicht gekomen is waar
door op het gecontraventionaliseerde feit een 
zwaardere correctionele straf komt te staan 
en omdat de misdrijven samenhangend zijn 
- Beslissingen in kracht van gewijsde ge
gaan - Gegrond lijkende onbevoegdverkla
ring - Vernietiging van de beschikking -
Verwijzing van de zaak naar dezelfde doch 
anders samengestelde raadkamer. 1208 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnis
gerecht - Beschikking van de raad.kamer 
waarbij een verdachte naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen wegens misdaden 
en wanbedrijven - Geen opgave van verzach
tende omstandigheden voor de misdaden -
Beslissing van het vonnisgerecht dat de mis
drijven samenhangend zijn en dat het onbe
voegd is voor de zaak in haar geheel - Beslis
singen in kracht van gewijsde - Regeling van 
rechtsgebied - Beslissing van onbevoegdver
ldaring verantwoord lijkend - Vernietiging 
van de beschikking - Verwijzing naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling. 891 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking vim de raadkamer 
waarbij verscheidene verdachten naar de cor
rectionele rechtbank worden verwezen we
gens verscheidene gecorrectionaliseerde mis
daden en wanbedrijven - Een van de ver-
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dachten minder dan achttien jaar oud - Von
nis waarbij de rechtbank zich voor a! die fei
ten onbevoegd verklaart - Vernietiging van 
de beschikking in zoverre deze betrekking 
heeft op het misdrijf gepleegd door een ver
dachte van minder dan achttien jaar oud, en 
verwijzing naar de procureur des Konings -
Vernietiging van het vonnis van onbevoegd
verklaring voor het overige en verwijzing 
naar dezelfde rechtbank, anders samenge
steld. 1038 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerechten 
en vonnisgerechten - Beschikking van de 
raadkamer waarbij een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwezen wordt wegens 
regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden en 
wegens als wanbedrijf omschreven feiten -
Vonnisgerecht dat zich voor de gehele zaak 
onbevoegd verklaart omdat bepaalde, als wan
bedrijf omschreven feiten, oak misdaden zijn 
en de misdrijven samenhangend zijn - Be
slissingen in kracht van gewijsde gegaan -
Gegrond lijkende onbevoegdverklaring - Ge
deeltelijke vernietiging van de beschikking -
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 1206 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht - Beschikking tot verwijzing 
naar de corre.ctionele rechtbank - Misdaden 
en wanbedrijven - Samenhang - Geen op
gave van verzachtende omstandigheden voor 
de misdaden - Onbevoegdverklaring - Ver
nietiging van de beschikking en verwijzing 
naar hetzelfde onderzoeksgerecht. 1326 

Rust- en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Feit of element van na de 
kennisgeving van de administratieve beslis
sing - Feit of element aan het oordeel van de 
rechter onderworpen - Rechtsmacht van de 
rechter. 926 

s 

Samenhang 
Strafzaken - Begrip. 1038 

Samenloop van misdrijven 
Bedri'eglijke bankbreuk en overtredingen van 
art. 339 W.I.B. - Misdrijven· vermimgd met 
toepassing van art. 65 Sw. Toepasselijke 
straf. 1274 

Schip, scheepvaart 
Wet van 8 juli 1976 -' Exploitatievergunning 
- Binnenvaartuigen. 1198 
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Slagen en verwondingen, doden 

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
- Oorzakelijk verband tussen het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg en het onge.val. 

1012 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Onderwerping Schouw
spelartiesten - Art. 3, 2', K.B. 28 nov. 1969 
- Draagwijdte. 1021 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdrage - Fooien en bedie
ningsgeld- Verhaal van de werkgever op de 
werknemer. 1256 

Sociale zekerheid 
Algemeen - Uitkering krachtens een rege
ling van sociale zekerheid - Begrip. 875 

Sociale zekerheid 
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag - In
werkingtreding. 1311 

Sociale zekerheid 
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag - We
derkerigheidsbeginsel - Draagwijdte. 1311 

Spoorwegen 
N.M.B.S.-Algemeen Reglement - Onregelma
tige bekendmaking - Gevolg. 1261 

Stedebouw 
Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw- Vordering van de bevoegde adminis
tratieve overheid, bij wege van burgerlijke
partijstelling voor de strafrechter, tot herstel 
van de plaats in de vorige staat - Dwangsom 
- Toepasselijkheid. 1135 

Straf 
Strafmaat - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 1113 

Straf 
Strafmaat - Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. 1264 

Straf 
Geldboete - Opdeciemen - Feiten gepleegd 
v66r 8 juli 1981 - Verhoging van de geldboe
te. 1011 

Straf 
Geldboete - Wettigheid - Opdeciemen -
Wet 2 juli 1981 - Inwerkingtreding - Geld-
boete verhoogd met 590 deciemen. 1264 · 

Straf 
Wanbedrijf 
-Maximum. 

Straf 

Vervangende gevangenisstraf 
1011 

Verval van het recht tot sturen, uitgesproken 
als straf - Bestanddeel van de straf en geen 
afzonderlijke straf - Voorziening van de pro
cureur-generaal bij het Hof van Cassatie -

Art. 441 Sv. - Aangifte tot het verval beperkt 
- Gevolg. 889 

Straf 
Samenloop van misdrijven - Omkoping van 
ambtenaren- ~· 247 Sw.- Verrichten van 
een omrechtmatige handeling, die een mis
daad of wanbedrijf oplevert - Gevolg. 884 

Strafvordering 
Ontvankelijkheid - Politie- en correctionele 
rechtbank - Rechtstreekse dagvaarding, 
door de benadeelde partij, van een minderja
rige die de valle leeftijd van achttien jaar had 
bereikt ten tijde van de feiten. 881 

Strafvordering 
Openbaar ministerie - Beoordeling van de 
wenselijkheid van vervolging. 907 

Strafvordering 
Op gang brengen van de strafvordering -
Rechtstreekse dagvaarding Ontvankelijk-
heidsvereisten. 1023 

Strafvordernng 
Burgerlijke partij - Rechtstreekse dagvaar
ding - Ontvankelijkheidsvereisten. 1258 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken - In eerste aanleg - Strafza
ken - Weigering om de zaak te verwijzen 
naar een rechtscollege met een andere voer
taal - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

1168 

Taalgebntik 
Gerechtszaken - Strafzaken - Hof van assi
sen - In het Nederlands gestelde stukken -
Voeging van een Franse vertaling bij het dos
sier- Voorwaarden. 1003 

Taalgebruik 
Strafzaken - Akte van hager beroep. 1299 

Taalgebru:ik 
Gerechtszaken - Dienstplicht - Cassatiebe
roep - Beslissing van de Hoge Militieraad. 

1106 



17-

u 

Uitvoerende Macht 
Cassatieberoep van de Belgische Staat tegen 
een arrest van de Raad van State dat het ko· 
ninklijk besluit tot benoeming van een burge
meester vernietigt - Bevoegdheid van de mi· 
nister van Binnenlandse Zaken. 1043 

Uitvoerende Macht 
Gebruik om over zaken die een zeker belang 
vertonen in de ministerraad te beraadslagen 
en te besluiten - Ontstentenis van een derge
lijke beraadslaging - Gevolgen. 1043 

Uitvoerende Macht 
Cassatieberoep van de Belgische Staat - Bur
gerlijke zaken - Beraadslaging van de mi· 
nisterraad of beslissing van de regering 
door geen grondwettelijke, wettelijke of re· 
g1ementaire bepaling voorgeschreven. 1043 

Uitvoerende Macht 
Regel dat voor de geldigheid van regerings
handelingen een voorafgaand overleg in de 
ministerraad vereist zou zijn - Geen staats
rechtelijk rechtsbeginsel. 1043 

v 

Valsheid en gebruilt van valse stukken 
Valsheid - Art. 204 Sw. - Vals getuigschrift 
van ziekte, door een geneesheer afgegeven -
Begrip. 1160 

Valsheid en gebruik van vaise stultken 
Valsheid- Art. 204 Sw. - Vals getuigschrift 
van ziekte, door een geneesheer afgegeven -
Begrip. 1160 

Vennootschap 
Naamloze vennootschap Rechtspersoon
lijkheid en vermogen onderscheiden van de 
persoon en van het vermogen van de venno
ten. 1132 

Vennootschap 
Handelsvennootschappen Naamloze ven
nootschap - Kapitaalvermindering - Rech· 
ten van de aandeelhouders - Opschortende 
voorwaarde - Verzet van de schuldeisers -
Gevolg. 1300 

Verbintenis 
Niet-uitvoering - Schadevergoeding - Opzet 
...:.-Grove fout. 1250 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
van K.B. l' sept. 1976, art. 27, 1" - Vervoer 
van personen onder meer per tram - Ver
zuim van de bestuurder zich te gedragen naar 
de verkeerslichten- Verjaringstermijn. 988 

Verjaring 
Strafzaken - Termijn - Overtreding be
staande in het aanplanten van bomen op min· 
der dan vijf meter van de buitenboord van 
polderlopen - Aflopend misdrijf. 1034 

Verjaring 
Strafzaken Schorsing Burgerlijke 
rechtsvordering - Rechtsvordering tijdig in· 
gesteld. 1028 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing -
Voorziening in cassatie - Gevolg t.a.v. de ver· 
jaring. 1163 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting - Daad van onderzoek 
- Verzoek tot afgifte van uittreksel centraal 
strafregister. 1318 

Verjaring 
Strafzaken - Verscheidene feiten samen be
handeld of berecht - Daad van onderzoek of 
van vervolging i.v.m. een van die feiten -
Stuiting- Gevolg- Vereiste. 1318 

Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verjaring van de strafvordering - Gevolg 
t.a.v. de tijdig ingestelde burgerlijke rechts
vordering. 1318 

Verkeersbelasting op motorrijtuigen (mo
torrijtuigenbelastingen) 
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen, artt. 3, 4, 36bis en 
36ter, § 1 - Belasting verschuldigd door het 
gebruik van het motorrijtuig op de openbare 
weg - Vermoeden ingesteld door voormeld 
art. 36 ter, § 1. 1130 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Verzoekschrift tot onttrekking van de zaalt 
aan een rechtbank van koophandel - Vast
stelling door het Hof dat de aangevoerde om
standigheden een voldoende grand tot gewet
tigde verdenking opleveren - Verwijzing 
naar een andere rechtbank van koophandel. 

1121 

Ver-.vijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Jeugdrechtbank - Verzoekschrift van een 
burgerrechtelijke en onderhoudsplichtige 
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partij - Medewerking van een advocaat bij 
het Hof van Cassatie. 1167 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
.andere . 
Tuchtzaken - Wettige verdenking - Advo
caat - Tuchtvervolging voor een raad van de 
Orde van Advocaten - Onttrekking van de 
zaak aan de raad wegens wettige verdenking 
- Verwijzing van de zaak naar een raad van 
de Orde van een ander arrondissement. 991 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking -
Raad van beroep van de Orde van Geneeshe
ren. 1291 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Stoffelijke schade door 
gestolen voertuig veroorzaakt - Dekking 
door het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds. 893 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 11, 
eerste lid :.... Voor Belgie, Luxemburg en Ne
derland gemeenschappelijke rechtsregel. 964 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Houder van een mo
torrijtuig - Begrip. 1111 

Verzet 
Strafzaken - Veroordeling bij verstek - Ver
zetdoende beklaagde niet ver~chenen op de in 
de verzetakte vermelde terechtzitting - Niet 
de eerstkomende terechtzitting na het ver
strijken van de termijn van vijftien dagen, be
paald in art. 188 Sv. - Verzet ongedaan ver
klaard - Wettigheid. 986 

Verzet 
Strafzaken - Verstekvonnis - Verzet onge
daan verklaard - Hoger beroep -- Ontvanke
lijkheid. 1040 

Verzet 
Strafzaken - Verstekvonnis - Verzet onge
daan verklaard - Nieuw verzet tegen hetzelf
de vonnis - Ontvankelijkheid. 1040 

Vonnissen en arresten 
Belastingzaken '- Algemene begrippen -
Eindbeslissing - Begrip. 896 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Art. 78 Sv. - Tussen de regels 
geschreven vermeldingen - Niet goedgekeur
de doorhalingen en verwijzingen. 1201 

Vonnissen en arresten 
·Burgerlijke zaken -:- Niet goedgekeurde door
halingen 953 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Vonnis alvorens recht te 
doen - Vonnis waarin een voorafgaande 
maatregel wordt bevolen om de vordering te 
onderzoeken - Begrip. 1224 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Beslissing die de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie en diens advies niet 
vermeldt - Gevolg. 994 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vermeldingen zonder verband 
met het arrest of het vonnis - Ontbreken van 
handtekening - Gevolg. 887 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Door de griffier eensluidend 
verklaarde uitgifte - Bewijs van de erin ver
vatte vermeldingen tot betichting van vals
heid. 910 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Proces-verbaal van terechtzitting -
Doorhalingen - Twijfel omtrent de goedkeu
ring ervan - Bevoegdheid van het Hof. 910 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Art. 78 Sv. - Niet goedgekeur
de doorhalingen- Toepassingsgebied. 1144 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Art. 78 Sv. - Doorhaling - Be
grip. 1144 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Bevel tot aanhouding - Niet 
goedgekeurde doorhalingen - Doorhalingen 
als niet bestaande beschouwd. 1144 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van terechtzit
ting - Goedkeuring van doorhalingen en ver
wijzingen - Toepasselijkheid. 1321 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Eindvonnis - Begrip. 1023 

Voorlopige hechtenis 
Veroordelingsbeslissing m~t bevel tot onmid
dellijke aanhouding - Aard van dit bevel. 981 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot aanhouding, door 
een onderzoeksrechter verleend·, nadat de 
zaak door het onderzoeksgerecht onttrokken 
was aan een andere onderzoeksrechter die al 
een bevel tot aanhouding had verleend -
Toepasselijke regels. 1116 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - . Verantwoording 
heid. 

Wettig-
1119 
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Voorrechten en hypotheken 

Voorrecht- Sluiting van ondernemingen
Fonds .tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting Ontslagen Werknemers - Voorrecht 
van het Fonds uit art. 19, eerste lid, 4' quin
quies, Hypotheekwet - Draagwijdte. 1007 

Voorrechten en hypotheken 
Samenloop van het voorrecht van de pand
houdende schuldeiser van een handelszaak 
met dat van de onbetaalde verkoper van nij
verheidsmachines, handels- of ambachtelijke 
uitrusting - Rangorde - Art. 23, eerste lid, 
Hypotheekwet. 1171 

Voorrechten en hypotheken 
Samenloop van het voorrecht van de pand
houdende schuldeiser van een handelszaak 
met dat van de onbetaalde verkoper van nij
verheidsmachines, handels- of ambachtelijke 
uitrusting - Rangorde - Pandhouder - We
tenschap dat de koopprijs van de goederen 
nog verschuldigd is - Bewijs - Artt. 20, 5', 
en 23 Hypotheekwet. 1171 

Voorrechten en hypotheken 
Voorrecht - Kosten tot behoud van de zaak 
- Schuldvordering - Voorafbestaande zaak 
-:- Aanneming van werk. 1248 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Directe gemeente- en provinciebelas
tingen - Besluit van de bestendige deputatie 
- Betekening van de verklaring van voorzie
ning - Laattijdige betekening - Overmacht 
- B.egrip. 955 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Directe provinciebelastingen - Be
sluit van de bestendige deputatie - Beteke
ning van de verklaring van voorziening. 955 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Vormen - Ontvankelijk
heid - Betekening - Geldigheidsvoorwaar
den - Gevolg. 1091 

Voorziening in cassatie 
Termijnen binnen welke cassatieberoep 
wordt ingesteld Belastingzaken 
Gemeente- en provinciebelastingen - Directe 
belastingen. 1306 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen 
- Directe gemeente- en provinciebelastingen 
- Cassatieberoep ingesteld door een gemach-
tigde, advocaat, tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie van een provincieraad. 

919 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Vormen - Gemeente- en 
provinciebelastingen - Directe belastingen 
- Voorziening ingesteld door een gevolmach
tigde - Volmacht - Overlegging ter griffie 
van het Hof van Cassatie - Termijn. 1305 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Algemene begrippen -
Eindbeslissing - Begrip. 896 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen - Besluit van de be
stendige deputatie van een provincieraad over 
de reclamatie van een vennootschap, die geen 
naamloze vennootschap of een commanditai
re vennootschap op aandelen is, tegen een 
aanslag in een met het patent analoge belas
ting. 955 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Directe gemeente- en 
provinciebelastingen - Beslissing van de be
stendige deputatie van een provincieraad op 
de reclamatie van een naamloze vennoot
schap of van een commanditaire vennoot
schap op aandelen tegen een aanslag in een 
directe provinciebelasting analoog met het pa
tent - Geen beslissing in laatste aanleg gewe
zen - Gevolg. 960 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door wie cas
satieberoep kan worden ingesteld - Cassatie
beroep van de Belgische Staat tegen een ar
rest van de Raad van State dat een koninklijk 
besluit tot benoeming van een burgemeester 
vernietigt - Bevoegdheid van de minister 
van Binnenlandse Zaken. 1043 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Burgerlijke zaken - Art. 1077 
Ger.W. - Arrest waarbij een onderzoek
smaatregel wordt bevolen - Voorziening v66r 
de eindbeslissing - Niet ontvankelijke voor
ziening. 1224 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vormen - Cassatiebe
roep van de Belgische Staat - Beraadslaging 
van de ministerraad of beslissing van de rege
ring door geen grondwettelijke, wettelijke of 
reglementaire bepaling voorgeschreven. 1043 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vorm - Voorziening in
gediend bij verzoekschrift - Cassatiever
zoekschrift niet ondertekend door een advo
caat bij het Hof van Cassatie. 1135 

Voorziening in cassatie 
Varni. - Burgerlijke zaken 
geschil - Begrip. 

Voorziening in cassatie 

Onsplitsbaar 
1043 

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Arresten van de afde
ling administratie van de Raad van State. 

1043 



Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Ontvankelijkheid -
Veroordelend arrest van het hof van beroep 
met bevel tot onmiddellijke aanhouding -
Cassatieberoep van de beklaagde. 981 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Strafzaken - Ontvankelijkheid -
Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding - Cassatieberoep van de be
klaagde. 1202 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Gemeente, eiseres - Machtiging van 
het college van burgemeester en schepenen 
om in rechte op te treden - Vereiste machti
ging die geen machtiging inhoudt om cassa
tieberoep in te stellen. 1323 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Burgerlijke rechtsvor
dering - Gemeente, eiseres - Voorziening 
van het college van burgemeester en schepe
nen - Geen bewijs van machtiging door de 
gemeenteraad - Ontvankelijkheid. 1323 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Cassatieberoep van 
de beklaagde tegen een verstekarrest. 1284 

Voorziening fi n cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest waarbij en
kel uitspraak wordt gedaan over een verzoek 
tot wraking - Cassatieberoep v66r de eindbe
slissing. 1281 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep tegen 
een beschikking van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg - Verklaring 
van beroep in cassatie ter griffie van het hof 
van beroep. 1114 

Voorziening in cassatie 
Vormen - Strafzaken - Akte van voorzie
ning gesteld in een andere taal dan die van de 
bestreden beslissing - Nietigheid. 1143 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Voorziening gericht te
gen een beschikking van de raadkamer -
Verklaring van beroep in cassatie gedaan ter 
griffie van het hof van beroep. 1188 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Ontvankelijkheid -
Voorziening tegen een beschikking van de 
raadkamer van de rechtbank van eerste aan
leg - Verklaring van beroep in cassatie ter 
griffie van het hof van beroep. 988 

20-
Voorziening in cassatie 

Strafzaken - Voor cassatieberoep niet vatba
re bes!issingen - Weigering om de zaak te 
verwijzen naar een rechtscollege met een an
dere voertaal. 1168 

Voorziening in cassatie 
Bes!issingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Hof van assisen - Feiten bewe
zen verklaard onder hun oorspronkelijke 
kwalificatie - Voorziening gericht tegen het 
arrest inzake door de vetdediging voorgestel
de ondergeschikte vragerl. 1275 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cas
satieberoep - Veroordelend arrest - Bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Verwerping 
van het cassatieberoep tegen de veroordelen
de beslissing - Cassatieberoep tegen het be
vel tot onmiddellijke aanhouding. 1279 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie de voorziening kan of 
moet worden ingesteld - Tuchtzaken - Be
slissing van de eerste voorzitter van het hof 
van beroep, waarbij aan een magistraat een 
tuchtstraf wordt opgelegd - Persoon tegen 
wie de voorziening moet worden gericht. 1210 

Vordering in rechte 
Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de 
rechter. 916 

Vrijheid van mening 
Grondwet, art. 14 - Verbod voor de !eden van 
de Rechterlijke Macht om zich door de druk
pers, op de radio of televisie te Iaten intervie
wen zonder voorafgaande toestemming van 
hun korpschefs of hierarchische meerderen 
- Geen schending van art. 14 Gw. 1210 

Vrijheid van vereniging 
Grondwet, art. 20 - Uitoefening van die vrij
heid door de bekleders van een openbaar 
ambt - Grenzen. 1210 

w 

Waren en goederen (Misbruiken in de 
handel van) 
Uitoefening van de leur handel zonder vergun
ning of te zamen met een aangestelde zonder 
vergunning - Afzonderlijke misdrijven. 1169 

Wegen 
Rijksweg - Veiligheid van de weggebruikers 
- Beveiligingsverplichting Verplichting 
van de gemeente. 1287 
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Wegverkeer 
Verkeersborden - Verplichting voor de weg
gebruikers de verkeersborden in acht te ne
men - Draagwijdte. 1283 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet - Verval van het recht tot 
sturen, uitgesproken als straf - Bestanddeel 
van de straf en geen afzonderlijke straf -
Voorziening van de procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie - Art. 441 Sv. - Aangif
te tot het verval beperkt - Gevolg. 889 

Wegverkeer 
Verval van het recht tot sturen- Verval voor
goed uitgesproken wegens lichamelijke onge
schiktheid- Vereiste vaststellingen. 1296 

Wegverkeer 
Overtreding - Processen-verbaal met bewijs
waarde tot op bewijs van het tegendeel -
Grenzen van die bewijswaarde. 905 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Algemeen - AI 
dan niet te voorziene hindernis - Beoorde
ling door de feitenrechter - Per ken. 1042 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 3 - Aanwijzing 
van de personen bevoegd om toezicht uit te 
oefenen op de naleving van de wetten betref
fende de politie over het wegverkeer en de ter 
uitvoering daarvan genomen reglementen -
Art. 8 Sv. - Optreden van officieren of agen
ten van gerechtelijke politie met algemene op
sporingsbevoegdheid, niet aangewezen in 
voormeld art. 3, in verband met overtredingen 
inzake wegverkeer. 1186 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 7.1 -
Draagwijdte. 1005 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 12.4.1 - Maneu- . 
ver - Verplichting voorrang te verlenen -
Omvang. 903 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 17.2, 2', a -
Draagwijdte. 996 

Wegverkeer 
Richtingsverandering - Bestuurder die links 
of rechts wil afslaan op een kruispunt - Toe
passelijke regels. 1139 

Wegverkeer 
Gevaarsborden Wegverkeersreglement, 
art. 66- Verkeersbord A 23 - Draagwijdte. 

993 

Wegverkeer 
Inschrijving van motorvoertuigen - Schrap
ping van de inschrijving in het repertorium 
van de Dienst van het Wegverkeer. 1130 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Inschrij
ving als werkzoekende - Ontzeggen van het 
recht wegens niet geldige inschrijving - In
gangsdatum. 873 

Werldoosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Terug
vordering - Beperking - Cumulatie met so
ciale-zekerheidsuitkering Rustpensioen 
toegekend aan het personeel in Afrika. 875 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Werk
loosheid door eigen schuld of toedoen -
Werkverlating - Wettige reden - Beoorde
ling. 877 

Werkloosheid 
Recht op uitkering - Administratief dossier 
- Wijziging - Wijzigingsaangifte - Begrip. 

1102 

Werkloosheid 
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag betref-
fende de sociale zekerheid Inwerkingtre-
ding. 1311 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen -
Jonge werknemers Buitenlandse werkne-
mers- Algedjn. 1311 

Werkloosheid 
Belgisch-Algerijns Algemeen Verdrag - We
derkerigheidsbeginsel- Draagwijdte. 1311 

Wetren, decreten, besluiten 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, artt. 
8, 9, 10 en 11 - Protocol nr. 1 bij dat verdrag, 
art. 1- Protocol nr. 4 bij dat verdrag, art. 2-
Woord « wet » - Begrip. 1210 

Wetten, decreten, besiuiten 
Koninklijke en ministeriiHe besluiten - Be
sluiten die belang hebben voor de meerder
heid van de burgers - Begrip. 1261 
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Wetten, decreten, besluiten 

Burgerlijke zaken - Procedurewet van 
kracht geworden tijdens het cassatiegeding -
Toepassing door het Hof. 1132 

Wetten, decreten, besluiten 
Koninklijke en ministeriele besluiten - Be
kendmaking - Begrip. 1261 

Wisselbrief 
Bekwaamheid van de schuldenaar - Geldig
heid van de wisselbrief - Tijdstip waarop de 
geldigheid wordt bepaald. 1309 

D/1988/0196/2 

Wisselbrief 
Wijziging van de tekst van de reeds onderte
kende wisselbrief - Verbintenis van de on
dertekenaars - Draagwijdte. 1309 

z 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Zelfstandigen - Vergoedinger1 wegens ar
beidsongeschiktheid - Instelling die moet be
talen. 963 




