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ERRATA 

Boek I (1987-88): 

Biz. 246, voetnoot : 

De datum « 21 jan. 1965 » dient te wor
den vervangen door « 21 juni 1965 », zodat 
de voetnoot luidt als volgt : 

(1) Cass., 21 juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
1152), 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 223). Zie : 
L. LINDEMANS, « Taalgebruik in gerechtsza
ken », A.P.R., nr. 183, biz. 111. 

Biz. 257, voetnoot 1: 

De datum « 18 dec. 1982 » moet worden 
vervangen door « 13 dec. 1982 », waardoor 
deze voetnoot dient te worden gelezen als 
volgt: 

(1) Cass., 13 dec. 1982, A.R. nr. 6700 (A.C., 
1982-83, nr. 223); Cass., 18 feb. 1980 (ibid., 
1979-80, nr. 377). 

Biz. 413, ontwikkeling tweede en 
derde trefwoord : 

In het laatste deel van deze tekst dient 
de zinsnede « ••• in laatste aanleg gewe
zen » te worden vervangen door « ... niet 
in laatste aanleg gewezen », zodat de ont
wikkeling luidt als volgt : 

2° en 3° Wanneer de werkgever verschei
dene veiligheidscomites voor een tech
nische bedrijfseenheid opricht, is de be
slissing van de arbeidsrechtbank over 
een geschil betreffende de indeling van 
de arbeidsplaatsen bij de onderschei
den comites niet in laatste aanleg gewe
zen (2). (Art. 1, § 4, b, 1, Gezondheid en 
Veiligheidswet; artt. 8, 9 en 81, 6°, K.B. 
31 juli 1986.) 

(Deze gewijzigde teksten kunnen even
tueel over de oorspronkelijke teksten wor
den geplakt.) 
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KRITISCHE KANTTEKENINGEN 
BIJ EEN VERJAARDAG 

Rede uitgesprol1en door procureur-gene1·aal E. Krings 
op de plechtige openingszitting van het Hoi van 
Cassatie op 1 september 1987 

1. Over enkele dagen zal het precies twintig jaar geleden zijn 
dat de wet die het Gerechtelijk Wetboek inhoudt, na door de 
Wetgevende Kamers te zijn goedgekeurd, door de Koning werd 
afgekondigd. 

Het is mijn bedoeling bij deze gelegenheid een overzicht te 
geven van de vraagstukken die sinds de inwerkingtreding van 
dat wetboek zijn gerezen en die leemten in de bestaande 
teksten laten blijken of wijzigingen noodzakelijk maken. 

Reeds bij het eindverslag van de commissie voor de Justitie in 
de Kamer verklaarde de verslaggever, de heer Hermans : « Hoe 
meer men met de rechterlijke hervorming begaan is, hoe meer 
men de indruk krijgt dat er voorzeker nog heel wat artikelen, 
na een bepaalde tijd van praktische toepassing, aangepast zullen 
moeten worden en dat er ongetwijfeld ook nog heel wat leemten 
aangevuld zullen moeten worden. Maar na zulke lange voorbe
reiding - de heer Van Reepinghen werd reeds bij koninklijk 
besluit van 17 oktober 1958 aangesteld - we waren toen in juni 
1967 - is nu de tijd gekomen om dit belangrijke ontwerp in 
toepassing te brengen » (1). 

In dezelfde zin verklaarde de minister van Justitie, de heer 
Wigny, in openbare vegadering van de Kamer, dat de tekst van 
het wetsontwerp uiteraard voor verbeteringen vatbaar was, doch 
dat die verbeteringen het voorwerp zouden uitmaken van latere 
wetsontwerpen (2). 

(1) St. Kamer, 1965-66, nr. 59/49, blz. 3. 

(2) Handel. Kamer, 21 juni 1967, blz. 4; Handel. Senaat, 27 en 28 juni 1967. 
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Reeds op 15 juli 1970, nog v66r de volledige inwerkingtreding 

van het nieuwe wetboek, voerde de wetgever een reeks belang
rijke wijzigingen in. 

Gelet op die scherpzinnnige verklaringen, die misschien te 
weinig aandacht kregen, meen ik reden te hebben om heden een 
kritische blik te werpen op de bepalingen aan het ontstaan 
waarvan ik destijds deelnam, en op de toepassingen die ervan 
werden gemaakt. 

2. Is het procesrecht zeker een rijke bron voor wetenschappe
lijke en wijsgerige bezinning, het is vooral een onmisbaar werk
tuig, enerzijds, voor de rechtzoekenden die moeten weten hoe ze 
zich tot de rechter moeten wenden om hun rechten te doen 
gelden of te doen eerbiedigen en, anderzijds, voor de rechter die 
moet weten hoe hij de debatten moet leiden met inachtneming 
van de rechten van de verdediging, en tevens hoe hij het doel
matigst en met name binnen een redelijke termijn recht moet 
spreken. 

Daarom moet het procesrecht in de eerste plaats pragmatisch 
zijn. En ook de rechtspraak moet dat pragmatisme in ere 
houden. Dit was ongetwijfeld een van de voornaamste preoccu
paties van de Koninklijk Commissaris, maar het was ook het 
doel dat de wetgever natreefde toen hij het wetsontwerp dat het 
Gerechtelijk Wetboek inhield, aan een scherp kritisch onderzoek 
onderwierp. 

De vraag rijst nu of dit doel steeds werd bereikt en of de 
thans bestaande moeilijkheden al dan niet te wijten zijn aan de 
bepalingen die in het wetboek werden opgenomen. Een kritisch 
onderzoek lijkt mij onontbeerlijk en ik neem me voor, zo moge
lijk onbevooroordeeld (men zou er allicht aan kunnen twijfelen), 
enkele grote vraagstukken aan de huidige feitelijke situatie te 
toetsen, om uit te maken of de wetteksten nu nog voldoen aan 
de doeleinden waarvoor ze tot stand werden gebracht. 

3. Gedurende de achter ons liggende vijfentwintig jaar, dit is 
ongeveer het tijdsverloop sinds het moment waarop de teksten 
werden geconcipieerd, hebben in de samenleving grote verande
ringen en verschuivingen plaatsgehad. 

Toen het wetboek in voorbereiding was, kende het land een 
betrekkelijke welvaart. De staatsschuld leverde nog geen 
problemen op. 

De gemeenschapsverhoudingen, hoewel reeds gespannen, 
waren lang niet zo op de spits gedreven als nu. 

Niemand zal ontkennen dat de zware economische crisis die 
we beleven een structurele en geen zuiver conjuncturele factor 
vormt. Alle instellingen worden op de helling gezet. De Rechter
lijke Macht ontsnapt hieraan niet. Dat betekent dat we ons 
opnieuw moeten beraden over tal van regelingen die eertijds 
wel zin hadden, doch vandaag misschien achterhaald zijn. Wat 
gisteren mogelijk was, is het thans niet meer. Bovendien 
hebben de mentaliteit van de bevolking en haar levenswijze zich 
diepgaand gewijzigd. Ook aan de ingrijpende staatshervor
mingen kunnen we niet zonder meer voorbijgaan. 
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0f het nu op economisch, sociaal, politiek, familiaal, cultureel, 

wetenschappelijk gebied zij, al onze instellingen worden soms 
zeer grondig ter discussie gesteld. Het zou niet opgaan hier bij 
elk van die kanten van het probleem stil te staan, maar het is 
wel nodig te beklemtonen dat die evolutie, om niet van revolutie 
te spreken, een ongemeen sterke invloed op het recht heeft 
uitgeoefend. 

4. Wel zou ik, in dit opzicht, enkele aspecten van ons onder
werp nader willen toelichten. 

Op het gebied van het gezinsrecht moge ik in de eerste plaats 
het echtscheidingsrecht vermelden. Het Hof weet dat de 
gronden tot echtscheiding aanzienlijk werden uitgebreid. Welnu, 
in 1960 werden voor geheel het land 5.222 echtscheidingen inge
leid. In 1980 waren het er niet minder dan 16.707. Een enorm 
verschil! 

In dezelfde periode, en tot onlangs toe, werden in belangrijke 
delen van het familierecht, in de ruime betekenis, het erfrecht 
van de overlevende echtgenoot, het huwelijksgoederenrecht, de 
adoptie, de afstamming, buitengewoon diepgaande wijzigingen 
aangebracht, die helemaal niet op de feiten vooruitlopen, maar 
wel het gevolg zijn van de evolutie in de zeden die het gezins
leven kenmerkt. 

W at het sociaal recht en het arbeidsrecht betreft, zou ik graag 
eraan herinneren dat, terwijl het recht van de sociale zekerheid 
vlak na de tweede wereldoorlog in het leven werd geroepen, het 
toch in de jaren zestig was dat belangrijke regelingen op dat 
gebied tot stand kwamen, zoals: de herziening van de werkloos
heidsuitkeringen (K.B. van 20 december 1963); het nieuw regiem 
voor het pensioen van de werknemers (K.B. nr. 50 van 
24 oktober 1967); de uitbreiding van het stelsel van de verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit tot de zelfstandigen en de open
bare sector. De wet van 1 april 1969 betreffende het bestaansmi
nimum voor bejaarde lieden, het koninklijk besluit van 
28 juni 1969 dat de ziekte- en invaliditeitsverzekering tot alle tot 
dan toe niet gedekte personen uitbreidde en de wet van 
20 juli 1971 die gezinsprestaties invoerde, hebben zodoende in 
dit tijdsbestek een aanzienlijke uitbreiding van de sociale zeker
heid verwezenlijkt. 

Ook het arbeidsrecht maakte in die tijd een verstrekkende 
evolutie door. Laat ik alleen vermelden de arbeidswet die van 
16 maart 1971 en de arbeidsongevallenwet die van 10 april 1971 
dagtekenen. 

Hier zijn uiteraard de structurele veranderingen het stBrktst 
geweest: de arbeidsmarkt is inderdaad bijzonder gevoelig voor 
de wereldrecessie en in ons land i.h.b. werden met name twee 
grote zuilen van de welvaart, de steenkolen en de metaalnijver
heid, praktisch volledig weggevaagd, terwijl tegelijkertijd onze 
vestigingen in Afrika voor het grootste deel verloren gingen. 

In hetzelfde tijdperk echter nam het economisch recht een 
buitengewone vlucht, mede doordat de Europese Economische 
Gemeenschap gaandeweg haar eigen dimensie kreeg. Daar ons 
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land in de Gemeenschap vrijwel centraal ligt, kan het niet 
anders dan dat ook onze handelsondernemingen zich willens 
nillens moeten aanpassen. Het bankwezen, het verzekerings
wezen, het internationaal vervoer, om slechts een paar voor
beelden aan te halen, het bedrijfsleven in het algemeen, zijn 
helemaal ontgroeid aan de rechtsregels die een dertigtal jaren 
geleden de handelsbetrekkingen beheersten. 

Last but not least, een aspect dat wellicht gedeeltelijk aan 
evengenoemde evolutie toe te schrijven is : onze politieke instel
lingen hebben dezelfde trend gevolgd. Ik zal uiteraard niet gaan 
uitweiden over dit vraagstuk, waarvan het Hof de gegevens 
grondig kent, maar ik zou willen beklemtonen dat de weerslag 
van de diepgaande omvorming van de Belgische Staat ook weer 
een sterke invloed heeft, niet aileen op het recht, doch zelfs op 
het rechtsbewustzijn in dit land. We zullen hier dadelijk op 
terugkomen. 

5. Voor mijn onderzoek is echter vooral de vaststelling belang
rijk dat alle wijzigingen die het rechtsleven hebben be'invloed 
met een ontzaglijke uitbreiding van de wetgeving gepaard zijn 
gegaan. 

Mag ik eraan herinneren dat, wanneer de magistraat, de advo
caat zich in de jaren vijftig naar de rechtbank of het hof begaf, 
het hem mogelijk was ,zijn wetboeken in zijn aktentas te bergen 
om bij elke gelegenheid een behoorlijke legislatieve documen
tatie bij de hand te hebben. Twee boekdelen van redelijk 
formaat en gewicht volstonden daartoe. Wie kan er nu nog aan 
denken zelfs maar een deel van de wetgeving mee te nemen? 
Het is zelfs haast ondoenbaar om ze, bij het hoge tempo van de 
wijzigingen die de wetgeving ondergaat, behoorlijk bij te 
houden. 

We mogen verwachten dat het wetten- en reglementenarse
naal zich in de toekomst nog aanzienlijk zal uitbreiden, nu we 
wetgevers bij de vleet hebben : centrale wetgevers (Kamer en 
Senaat), gemeenschapswetgevers (Vlaamse Raad, Waalse Ge
westraad, Franse Gemeenschapsraad, Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap), provincieraden en honderden gemeenteraden, 
waarbij we de Europese wetgever niet mogen vergeten. 

Overregulering vormt aldus niet enkel een kenmerk van onze 
moderne samenleving, maar moet nu zelfs een kwaal geheten 
worden. Daarom is hoe langer hoe meer sprake van deregule
ring. Onze Nederlandse buren hebben onderzoekscommissies 
ingesteld ten einde de middelen te bepalen die tot een deregule
ring kunnen leiden (3). Het Vlaams Economisch Wetenschappe
lijk Congres heeft het vraagstuk op economisch gebied aan een 
grondig onderzoek onderworpen. Het is echter tot de bevinding 
gekomen dat, alvorens aan deregulering te denken, het wense
lijk is te overwegen hoe goede regelingen gemaakt moeten 

(3) Bedoeld wordt hier de « Commissie-Wetgevingsvraagstukken », voorgezeten 
door prof. Geelhoed; het rapport van die commissie werd o.m. in het Nederlands 
Juristenblad van 13 december 1986 besproken. 
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worden. Van doorslaggevend belang is dat regulering behoorlijk 
voorbereid en diep doordacht wordt. Wetten maken, regels 
stellen, vraagt nuchtere bezinning en daarom mogen zulke 
teksten niet inderhaast klaargestoomd worden. 

Vergeten we niet dat vrijwel elke wet, elke regeling, rechten 
en verplichtingen in het leven roepen en dat, wanneer de 
teksten slecht zijn, die rechten en verplichtingen aanleiding 
zullen geven tot geschillen. Degelijk doordachte en opgestelde 
wetten zullen meestal geen bron van betwistingen worden. 

Bovendien, hoe ingewikkelder de regulering is, hoe moeilijker 
ze ook gekend en derhalve toegepast zal worden (4). Montes
quieu leerde reeds in zijn beroemde Esprit des lois : << Le style 
en doit etre concis ( ... ), simple ( ... ). Les lois ne doivent point etre 
subtiles, ( ... ). Lorsque les exceptions, limitations, modifications 
ne sont point necessaires, il vaut beaucoup mieux n'en point 
mettre » (5). De toepassingsmoeilijkheden gelden niet alleen 
voor de rechtssubjecten, maar ook voor de overheid, de open
bare besturen die over de uitvoering en de naleving ervan 
moeten waken, en zelfs voor de rechters die de geschillen 
moeten berechten. Hoe dikwijls heb ik er niet over horen klagen 
dat de parketten en de rechtbanken niet genoeg aandacht 
hebben voor overtredingen ter zake van· het economisch en van 
het sociaal arbeidsrecht! De wetten worden onvoldoende verant
woord in de toelichtingen die aan de wetsontwerpen en -voor
stellen moeten voorafgaan (6). 

Men denkt er onmiddellijk aan specialisaties in te voeren 
zodat op zogenaamde technici een beroep wordt gedaan om 
bepaalde categorieen geschillen op te lassen (7). 

Het is immers juist dat heden het volledig recht voor de 
menselijke geest nog maar moeilijk te bevatten is, hetgeen zeer 
moet worden betreurd, omdat de rechtswetenschap een geheel 
uitmaakt, zoals de mens in de samenleving ook Mn is en alle 
aspecten van het menselijk bestaan voortdurend bij de activiteit 
van de mens worden betrokken. Het gevaar van zulke tot het 
uiterste gedreven specialisatie is het ontstaan van een louter 
juridische techniciteit, waarbij de rechtswetenschap als 
dusdanig de mist ingaat. 

Hierbij komt dat, helaas, de wetten niet zelden onuitvoerbaar 
zijn, omdat ze bij de werkelijkheid niet aangepast werden (8). 

(4) Zie « Deregulering en Rechtsstaat. Juridische beschouwingen bij de deregu
leringsproblematiek », toespraak tot het VIle Vlaams Economisch Wetenschappe
lijk Congres, gehouden te Brussel op 8 en 9 mei 1987. 

(5) L'Esprit des lois, boek XXIX, hoofdst. 16, Parijs, 1871, uitg. Garnier, blz. 
532-534. 

(6) « Deregulering en Rechtsstaat », Joe. cit., noot 4. 

(7) Zie de wet van 1 augustus 1985, waarbij in de parketten een specialisatie 
wordt ingevoerd voor de magistraten die het instellen van een strafvordering in 
belastingzaken tot opdracht hebben. 

(8) R. HENRION, « Les lois oubliees », J.T., 1987, 261-264. 
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6. Er zijn nog andere in aanmerking te nemen factoren die 

samenlevingsgebonden zijn en waarvan de invloed evenmin mag 
worden onderschat. In dit opzicht moge ik op een verschijnsel 
wijzen waarvan niemand de gevolgen op gerechtelijk gebied zal 
ontkennen, nl. de reusachtige uitbreiding van het wegverkeer en 
de talloze geschillen die hieruit ontstaan en aan de gerechten 
worden voorgelegd. Ik zal mij niet wagen aan een schatting van 
het aantal verkeerszaken die aldus zowel bij de penale als bij de 
civiele gerechten aanhangig worden gemaakt, doch het lijdt 
geen twijfel dat die zaken een aanzienlijk deel van de recht
spraak van de hoven en rechtbanken in beslag nemen. 

7. Dit alles heeft tot gevolg dat hoe langer hoe meer een 
beroep wordt gedaan op de Rechterlijke Macht om geschillen op 
te lassen die door een steeds meer ingewikkelde regulering van 
de samenleving worden veroorzaakt. 

Van de weeromstuit volgt een scherpe stijging van het aantal 
zaken die aan de hoven en rechtbanken worden onderworpen, 
terwijl het onaangepast gerechtelijk apparaat zo goed en zo 
kwaad als het kan probeert gelijke tred te houden met de inge
leide zaken. 

Weet men dat in 1960 voor de gezamenlijke gerechten het 
aantal magistraten, in de parketten en in de zetel samen, 1.231 
was, en dat in 1987, de arbeidsgerechten niet meegerekend, dat 
aantal slechts gestegen is tot 1.516? Welnu, in dezelfde periode 
nam het aantal advocaten toe van 3.579 tot 7.900 (9). 

Het past niet dat ik hier aile aspecten van die constateringen 
bespreek. Ze zijn ontegensprekelijk een diepgaand onderzoek 
waard. Men moet ze echter voor ogen houden wanneer men de 
gerechtelijke toestand van het land onderzoekt. 

" 
" " 

8. Een fundament van onze rechtsorde is dat elke rechtzoe
kende steeds de mogelijkheid moet hebben zich tot een rechter 
te wenden om recht te krijgen. Er moet een eenvoudige en 
efficiente toegang tot het gerecht bestaan, zodat elkeen binnen 
een redelijke tijd en op doeltreffende wijze een uitspraak over 
zijn vordering kan verkrijgen. Dit moet op alle gebieden gelden. 

Het is dan ook zeer de vraag hoe aan deze eisen kan worden 
voldaan. Kunnen de instellingen die vijfentwintig jaar geleden 
in het leven geroepen werden, nog steeds volkomen inspelen op 
de toestanden die we thans kennen? Men moet die vraag in 

(9) Verre van mij te beweren dat de toename van het aantal advocaten de oor
zaak van de aangroei van het aantal bij de rechtbanken ingeleide zaken zou zijn. 
Ik meen dat die toename te verklaren is, althans ten dele, door het verlangen van 
de justitiabelen, nu de wetgeving onoverzichtelijk is geworden, naar betere voor
lichting en betere bescherming van hun rechten. Dat is trouwens de normale taak 
van de balie (zie de in noot 4 aangehaalde toespraak « Deregulering en Rechts
staat »). 
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volle sereniteit onder ogen zien en in voorkomend geval niet 
terugdeinzen voor kordate ingrepen indien klaarblijkelijk geen 
andere oplossingen mogelijk zijn. 

Ik zal achtereenvolgens enkele vraagstukken in verband met 
de rechterlijke organisatie en betreffende de rechtspleging 
bespreken. Het is uiteraard onmogelijk aile in het Gerechtelijk 
Wetboek behandelde aangelegenheden waarbij problemen zijn 
gerezen in dit kort bestek te onderzoeken. Ik zal me beperken 
tot de aangelegenheden waarvoor naar mijn oordeel dringend 
een aanpassing van de wetteksten gewettigd zou zijn. 

* 
* * 

9. Wat de rechterlijke organisatie betreft, zal ik enkele vraag
stukken onderzoeken die aanleiding hebben gegeven tot moei
lijkheden of waarvoor de geldende bepalingen in elk geval niet 
behoorlijk werden toegepast, hoewel zij van groot belang zijn. 

10. Luidens artikel 79 van het Gerechtelijk Wetboek worden 
de onderzoeksrechters aangewezen uit de rechters die gedu
rende ten minste drie jaar werkelijk een gerechtelijk ambt 
hebben uitgeoefend. 

Uit de inlichtingen die ik heb ingewonnen, blijkt dat de 
termijn van drie jaar vaak niet in acht wordt genomen. Welis
waar wordt de regel meestal toegepast, hoewel niet altijd, voor 
zover het gaat om de aanstelling van een ambtsbekleder bij een 
koninklijk besluit. Doch het gebeurt wei meer dat, wanneer een 
plaats openvalt, de voorzitter van de rechtbank een rechter 
aanwijst als plaatsvervanger voor een termijn van drie 
maanden, zoals de bepaling van artikel 80 toestaat, en dat, 
vervolgens, die aanstelling soms gedurende jaren telkens met 
drie maanden wordt verlengd, terwijl die plaatsvervanger aan 
de voorwaarde van drie jaar effectieve ambtsuitoefening, zoals 
in artikel 79 bepaald, niet voldeed bij zijn eerste aanstelling. 

Hoewel die toestand zeer vaak te wijten is aan het gebrek aan 
personeel in de schoot van de rechtbank, is hij niettemin erg te 
betreuren. Het ambt van onderzoeksrechter is uitermate belang
rijk. Het vergt niet alleen een grondige mensenkennis, doch ook 
een grote ervaring inzake behandeling en afdoening van straf
zaken. Die opmerking werd benadrukt tijdens de bespreking 
van het wetsontwerp in de kamercommissie voor Justitie (10). 

Ik meen dat de aandacht zowel van de rechterlijke autori
teiten als van de minister van Justitie op die belangrijke wetsbe
paling moet worden gevestigd zodat zij voortaan nauwgezet 
nageleefd wordt. 

* 
* * 

(10) St. Kamer, 1965-66, nr. 59/49, biz. 25. 
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11. Naar luid van dezelfde bepaling kunnen die magistraten 

volgens hun rang zitting blijven nemen voor de berechting van 
de zaken die aan de rechtbank van eerste aanleg worden voor
gelegd. 

Die bepaling levert geen bezwaar op, uitgenomen wanneer de 
onderzoeksrechter zitting neemt bij de berechting van een zaak 
waarin hijzelf met het onderzoek werd belast. In dat geval 
oordeelt het Hof dat de betrokken rechter zich moet onthouden 
(11). Deze regel volgt uit de interpretatie van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, die door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens werd gegeven (12). Die interpretatie werd 
door uw Hof voor het eerst met het arrest van 19 december 1984 
gevolgd (13). 

Volgens de stelling van het Europees Hof moet worden nage
gaan of, objectief gezien, de vereiste waarborgen aanwezig zijn 
die elke twijfel omtrent de onpartijdigheid van de rechter 
wegnemen (14). 

Een subjectieve beoordeling van die onpartijdigheid volstaat 
niet. Zelfs als er maar een schijn van partijdigheid mogelijk is, 
al komt die schijn helemaal niet met de werkelijkheid overeen, 
brengt dit mee dat niet voldaan wordt aan het vereiste van een 
onpartijdige rechtbank in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag. 

Mag ik onderstrepen dat reeds in het arrest van uw Hof van 
21 februari 1979 (15) beslist werd dat, krachtens artikel 6.1 van 
het Verdrag en op grond van het algemeen rechtsbeginsel van 
de onpartijdigheid van de rechter, iedere rechter van wie men 
met reden kan vermoeden dat hij niet de onpartijdigheid aan de 
dag zal leggen waarop de beschuldigde recht heeft, zich ervan 
dient te onthouden aan de beslissing deel te nemen. 

De klemtoon moet immers worden gelegd op het algemeen 
rechtsbeginsel dat weliswaar in het Gerechtelijk Wetboek niet 
met zoveel woorden is vastgesteld, doch dat de grondslag van 
onze rechterlijke organisatie uitmaakt : te weten de volstrekte 
onpartijdigheid van al wie aan de werking van het gerecht deel
neemt. In dit verband wil ik in het bijzonder onderstrepen dat 

(11} Cass., 19 dec. 1984 (A.C., 1984-85, nr. 247}; 23 jan. 1985 (ibid., 1984-85, nr. 
302). De vraag was reeds voorheen aan de orde in 's Hofs arresten van 18 maart 
1981 (A.G., 1980-81, nr. 413) en de conclusie van de advocaat-generaal VELU (Bull. 
en Pas., 1984, I, 920). 

(12} Arrest-De Cubber van 26 okt. 1984, Public. Gaur eurap. droits de l'hamme, 
1984, Serie A, vol. 86. 

(13} Zie de jurisprudentie vermeld in noot 11. 

(14} Zie het arrest-Piersack, van 1 okt. 1982, Public. Gaur eurap., 1982, Serie A, 
vol. 53, biz. 14, § 30. 

(15} A.C., 1978-79, 737. 
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ook het openbaar ministerie onpartijdig moet zijn (16). Zelfs 
wanneer het de strafvordering instelt, dan nog mag het niet 
« partijdig » zijn. Het treedt op namens de natie in haar geheel 
genomen, en mag nooit enige binding hebben, derhalve ook niet 
ten opzichte van de regering of van wie of wat ook (17). 

In die stelling heeft het woord partijdigheid zijn in de 
omgangstaal normale betekenis. Luidens van Dale's Groot Woor
denboek der Nederlandse Taal, betekent partijdigheid het opzet
telijk voorstaan van de belangen van de een of ander op een 
onbillijke wijze. In de Franse taal betekent « partialite » : 
« disposition d'esprit, attitude d'une personne partiale », en 
« partial » : « qui prend parti pour ou contre une personne, une 
chose, un groupe sans souci de justice ni de verite » (zie Grand 
Robert en Grand Larousse). Littre verklaart: << Attachement 
passionne et aveugle pour un parti, une opinion. >> In het Engels 
betekent « partial >>: « biassed, unfair, one-sided >> (18). 

Toen het Verdrag van 4 november 1950 betreffende de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden tot stand 
kwam, was men nog sterk onder de indruk van de oorlogsge
beurtenissen en van de praktijken die heersen in de totalitaire 
staten. Daar kent men immers vrijwel nooit onpartijdige rech
ters. Zij staan voortdurend onder de dwang van de heersers en 
zijn meestal partijdig. Dit is een uiterst zwaar verwijt. Men 
begrijpt best dat zulk een houding door de Verdragsluitende 
Staten met kracht werd veroordeeld. 

Doch thans werd aan de woorden onpartijdig(heid) en 
partijdig(heid), in de leer van het Europese Hof, een ruimere, 
om niet te zeggen verschillende betekenis gegeven. 

Het Europees Hof beslist immers : « L'impartialite se definit 
d'ordinaire par !'absence de prejuge ou de parti pris ... >>. Voor 
het Hof wordt zodoende de klemtoon hoofdzakelijk gelegd op 
het « vooroordeel >>. De rechter mag geen vooroordeel hebben. 
En in dit verband beslist het Europees Hof dan verder : « On 
peut distinguer sous ce rapport entre une demarche subjective, 
essayant de determiner ce que tel juge pensait dans son for inte
rieur en telle circonstance, et une demarche objective amenant a 
rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure a 
cet egard tout doute legitime. )) (19) 

Er blijkt dus dat, volgens de interpretatie die het Europees 
Hof van de bepaling van artikel 6.1 van het Verdrag geeft, het 

(16) Vermeld moge worden dat, in het recht van de Duitse Bondsrepubliek, de 
artikelen 52, 53 en 54 van het Bundesbeamtengesetz, dat op de ambtenaren van 
het openbaar ministerie toepasselijk is, bepalen dat die magistraten in naam van 
de Natie optreden en gevolglijk de plicht hebben onpartijdig (unparteiisch) te zijn. 

(17) Hoeven wij nog verder de extravagante opvattingen te weerleggen van hen 
die beweren dat de magistraten van het openbaar ministerie gewoon ambtenaren 
zijn die de orders van de minister van Justitie uitvoeren? 

(18) Zie ook de conc!us1e van de advocaat-generaal Velu voor Cass., 4 april 1984 
(Bull. en Pas., 1984, I, 925). 

(19) Arrest-Piersack van 10 okt. 1982, Joe c1t., noot 14 
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woord partijdigheid in twee, naar mijn oordeel, totaal verschil
lende betekenissen moet worden opgevat : enerzijds in de bete
kenis die er in de omgangstaal aan gegeven wordt, dit is een 
beoordeling « sans souci de verite », en anderzijds in de zin van 
« vooroordeel », d.w.z. niet noodzakelijk tegen de waarheid in. 
De rechter die een vooroordeel koestert, kan niettemin naar 
recht en waarheid oordelen; hij kiest geen partij in de zaak, 
doch heeft, voordat de debatten voor hem beginnen, zich reeds 
een oordeel over de zaak gevormd. 

Ik ben het met het Europees Hof eens dat de rechter geen 
vooroordeel mag hebben en dat hij zelfs de schijn niet mag 
wekken dat hij bevooroordeeld zou kunnen zijn. Dit is overigens 
ook wat het Europees Hof heeft beslist in de zaak Piersack (20}. 

Daarom deel ik ook de mening van het Europees Hof dat het 
niet wenselijk is dat de rechter, die deel heeft genomen aan het 
vooronderzoek of aan de beslissingen van de onderzoeksge
rechten, meewerkt bij de berechting van de zaak zelve. De 
onderzoeksrechter die de beklaagde heeft ondervraagd en de 
zaak reeds grondig kent vooraleer ze voor de rechtbank wordt 
behandeld, kan de schijn wekken dat hij vooringenomen kan 
zijn. Dat is vanzelfsprekend uit den boze. 

Graag voeg ik hieraan toe dat de regel die aldus door het 
Europees Hof werd vastgesteld, in verband met de deelneming 
van de onderzoeksrechter aan de berechting van de zaken 
waarvan het onderzoek hem werd opgedragen, reeds in het 
Gerechtelijk Wetboek voorkomt in verband met de berechting 
van de zaken die aan het hof van assisen worden onderworpen. 
Luidens artikel 127 mogen, op straffe van nietigheid, de magis
traten die -als onderzoeksrechter of opehbaar ministerie zijn 
opgetreden, of uitspraak hebben gedaan over de regeling van 
het onderzoek, het hof van assisen niet voorzitten noch er als 
assessor optreden ... In feite gaat het om dezelfde regel die 
eveneens stoelt op een bezwaar van mogelijke vooringenomen
heid, doch geenszins van partijdigheid. 

Ik volg ook het Europees Hof als het beslist dat het recht op 
een behoorlijke rechtsbedeling zo'n prominente plaats in een 
democratische samenleving inneemt dat er niet aan gedacht kan 
worden een beperkte interpretatie van artikel 6.1 van het 
Verdrag te geven, omdat deze noch met het doel noch met het 
voorwerp van die bepaling zou stroken (21}. 

Dit gezegd zijnde, betreur ik niettemin dat men het vooroor
deel partijdigheid heet. 

Het verwijt van partijdigheid wordt door de magistraat die 
deze titel waardig is steeds zeer zwaar aangevoeld omdat het 
zijn eergevoel krenkt. 

(20) Arrest-Piersack van 10 okt. 1982, Joe. cit., noot 14. 

(21) Arrest-Delcourt van 17 Jan 1970, Public. Cour europ., 1970, Sene A, biz. 15. 
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Een magistraat die werkelijk blijk zou geven van partijdigheid 
verzuimt grovelijk zijn ambtsplichten, in de zin van artikel 404 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Dat is, naar mijn oordeel, niet het geval met een rechter die 
een vooroordeel zou hebben of de schijn zou geven er een te 
hebben. Hij doet beter zich dan te onthouden. van deelneming 
aan de berechting van de zaak. Maar hij pleegt in elk geval 
geen vergrijp tegen de tucht. 

Daarom zou ik het verkieslijk achten, aangezien het Europees 
Hof ook de klemtoon legt op het begrip vooroordeel, dat in de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie bij voorkomend geval aan 
die uitdrukking de voorkeur zou worden gegeven. 

Aldus wordt, enerzijds, de regel gesteld in artikel 6.1 van het 
Verdrag over de Mensenrechten nageleefd en wordt, anderzijds, 
de schijn niet gewekt dat er in onze rechterlijke organisatie 
regels bestaan die het zwaar verwijt, bij de rechters partijdig
heid te gedogen, zouden kunnen wettigen. 

* 
* * 

12. Mag ik hier terloops nogmaals wijzen op de nietigheid 
bepaald in artikel 292, naar luid waarvan, wanneer een rechter, 
die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt 
kennis heeft genomen van de zaak, niettemin in zijn nieuw 
ambt een beslissing in die zaak wijst, die beslissing nietig is. 
Die regel is uiteraard volkomen verantwoord. 

Dit neemt echter niet weg dat alle andere schendingen van de 
bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie eveneens 
nietigheid veroorzaken, en dat die nietigheid telkens de open
bare orde raakt. 

Zulks brengt mee dat schending van de bepaling van 
artikel 292 bij vergissing voorkomt onder de nietigheden die 
luidens artikel 862 door de rechter ambtshalve moeten worden 
opgeworpen. De nietigheden die in artikel 862 worden vermeld, 
houden verband met de rechtspleging, terwijl de bepaling van 
artikel 292 op de rechterlijke organisatie betrekking heeft en 
onderworpen is aan de algemene regels die deze publiekrechte
lijke instellingen beheersen. Artikel 292 vormt dus geen uitzon
dering op die regels, zoals men ten onrechte zou kunnen menen 
door de vermelding van dit artikel in de bij artikel 862 gegeven 
opsomming (22). 

13. In verband met het optreden van het openbaar ministerie 
voor de arbeidsgerechten heeft het Hof een zeer belangrijke 
uitspraak gewezen. Ik bedoel het arrest van 24 maart 1986 (23), 

(22) Cass., 9 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1077) en voetnoot J.V., 8 nov. 1979 
(ibid., 1979-80, nr 162) en de conclusie van het openbaar ministerie voor dit arrest, 
in Bull. en Pas., 1980, I, 310 Zie oak RIGAUX, « La theorie des nullitE~s >>, Annales 
de dmit, 1968, 428-429 

(23) A.C., 1985-86, nr 462 
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waarbij beslist werd dat de arbeidsauditeur geen inlichtingen 
mag inwinnen die niet van administratieve aard zijn. In het 
behandelde geval ging het om inlichtingen die tot doel hadden 
uit te maken of de werknemer de hoedanigheid van arbeider of 
van bediende had, om de opzeggingstermijn te bepalen die de 
werkgever in acht moet nemen. De heer advocaat-generaal 
Lenaerts heeft er in zijn conclusie v66r dit arrest zeer terecht op 
gewezen dat de bepaling van artikel 138, derde lid, restrictief 
dient te worden uitgelegd (24). 

" 
" " 

14. Ook wat het openbaar ministerie betreft zijn moeilijkhe
den gerezen in verband met de draagwijdte van artikel 155. Lui
dens die bepaling wordt de openbare rechtsvordering wegens 
een overtreding van de wetten en de verordeningen over een 
van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten uitgeoefend door de leden van de arbeidsaudi
toraten. 

De moeilijkheid ligt in het bepalen van de aangelegenheden 
die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren. Het 
Hof heeft zich hierover menigmaal uitgesproken (25). 

Het belang van het vraagstuk blijkt hieruit dat, wanneer de 
strafvordering wordt ingesteld door een lid van het openbaar mi
nisterie dat daartoe niet bevoegd is, de vordering niet ontvanke
lijk wordt verklaard. 

U hebt uitdrukkelijk beslist dat het voldoende is dat ter spra
ke komt de overtreding van een wetsbepaling die verband houdt 
met de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten vallen, afgezien van de vraag of die overtreding 
al dan niet aanleiding kan geven tot een burgerlijk geschil dat 
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten zou behoren (26). 
Dit is onder meer ook het geval met de overtredingen die aanlei
ding kunnen geven tot toepassing van een administratieve geld
boete, zoals bepaald door de wet van 30 juni 1970. 

De bevoegdheid van de arbeidsauditeur is echter beperkt tot 
het geval waarbij enkel worden vervolgd de overtredingen die 
deel uitmaken van de aangelegenheden die tot de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten behoren. Ingeval die overtredingen sa
menhangen met gemeenrechtelijke misdrijven kan de vervol
ging enkel door de procureur des Konings worden ingesteld. 

(24) Raadpl. de con'-""~'e van de advocaat-generaal LENAERTS, in A.C., 1985-86, 
nr 462, 

(25) Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972, 333); 22 jan. 1973 (ibid., 1973, 523); 28 jan. 1975 
(ibid., 1975, 594); 9 maart en 25 mei 1976 (ibid., 1976, 784 en 1063); 22 mei 1979 
(ibid., 1978-79, 1103); 20 jan 1981 (ibid., 1980-81, nr 290) met de conclusie van het 
openbaar mimsterie, 6 maart 1984 (ib1d., 1983-84, nr 379). 

(26) Cass., 6 dec 1971 (A.C., 1972, 333). 
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Er dient echter te worden onderstreept dat de meeste misdrij
ven op arbeids- en sociaal gebied gepaard gaan met gemeen
rechtelijke misdrijven, als valsheden in geschriften, verduiste
ringen en zelfs oplichtingen, zodat de arbeidsauditeurs dan ook 
de strafvordering niet kunnen instellen. 

Thans is echter de vraag gewettigd of het ogenblik niet geko
men is om de arbeidsauditeurs een algemene bevoegdheid op 
strafrechtelijk gebied toe te kennen, zodat ze voortaan ook in 
geval van samenhang met gemeenrechtelijke misdrijven be
voegd zouden zijn. 

Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat men zich 
bij de oprichting van de nieuwe arbeidsgerechten geen reken
schap kon geven van de manier waarop de nieuwe instelling zou 
functioneren. Men moest dus voorzichtig te werk gaan. 

Sindsdien heeft de ondervinding ruimschoots bewezen dat de 
magistraten van de arbeidsauditoraten zich uitstekend van hun 
taken, ook voor de strafgerechten, kwijten. 

Meermaals werd nochtans reeds betreurd dat de misdrijven 
op arbeids- en sociaal gebied niet naar vereis van zaken door de 
strafgerechten worden bestraft. De reden hiervan zou gelegen 
zijn in een onvoldoende voorlichting van de rechtbanken, die 
overigens weinig vertrouwd zijn met het arbeids- en sociaal 
recht. 

Ik ben dan ook van oordeel dat ingegaan zou moeten worden 
op het voorstel gedaan door de koninklijke commissie voor de 
hervorming van het sociale-zekerheidsrecht, luidens hetwelk een 
algemene bevoegdheid aan de arbeidsauditeur zou worden toe
gekend, zodat die magistraat steeds bevoegd zou zijn om de ver
volging voor de strafgerechten in te stellen. 

Hierbij dient te worden aangestipt dat bedoeld voorstel in
houdt dat ook de samenstelling van de correctionele rechtbank 
zou worden aangepast, in dier voege dat in die rechtbanken een 
rechter uit de arbeidsgerechten zitting zou nemen in een kamer 
met drie rechters telkens wanneer de strafvordering hoofdzake
lijk verband houdt met arbeids- of sociaalrechtelijke misdrijven. 
Ik meen dat ook dit voorstel gevolgd zou mogen worden, dat on
getwijfeld tot doel heeft tot een betere en doelmatigere rechtsbe
deling te komen. 

* 
* * 

15. Luidens artikel 186 worden de zetel van de hoven en recht
banken en hun rechtsgebied vastgesteld in de artikelen 1 tot 6 
van het bijvoegsel bij het wetboek. 

De zetel en het rechtsgebied van de vredegerechten werd al
dus nauwkeurig bepaald. Evenwel, daar sinds de wet van 23 juni 
1971 de gemeentegrenzen aanzienlijk werden gewijzigd (27), is 

(27) Zie het koninklijk besluit van 17 sept. 1975 en de wet van 30 dec 1975 die 
dat besluit bekrachtigd heeft. 
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de regeling die in 1967 tot stand kwam niet meer in overeen
stemming met de nieuwe indeling van de gemeenten. Een wet 
van 6 juli 1976 heeft bepaald dat bij wijze van overgangsmaatre
gel de oude gemeentegrenzen en gemeente-indeling van toepas
sing blijven tot een nieuwe indeling van de kantons door de wet
gever zal zijn aanvaard, Tot dusver is _deze nieuwe regeling niet 
ingevoerd (28). Soms rijzen hierdoor moeilijkheden, zoals uit :uw 
arrest van 30 januari 1985 blijkt (29). 

Het is wenselijk dat dit vraagstuk binnen afzienbare tijd gere
geld wordt. 

* .. .. 
16. Ik zal hier niet uitweiden over het vraagstuk van de benoe

mingen van de leden der Rechterlijke Macht. Het werd reeds 
herhaalde malen in den brede behandeld en besproken en ik 
mage hier in het bijzonder verwijzen naar de werkzaamheden 
van de commissie die daartoe door de minister van Justitie Van
derpoorten werd ingesteld en waarvan het verslag door het Mi
nisterie van Justitie werd gepubliceerd en ruimschoots werd ver
spreid. Maar dit alles is jammer genoeg dade letter gebleven. 

Tach zou ik in dit opzicht even willen stilstaan bij een rege
ling die mijns inziens gewijzigd zou moeten worden. Luidens ar
tikel 215 worden de eerste voorzitters en de kamervoorzitters in 
de arbeidshoven rechtstreeks door de Koning benoemd. 

Het komt me voor, nu wij met deze aangelegenheid tach een 
ruime ondervinding hebben, dat het in het belang van de instel
ling zelve verkieslijk zou zijn dat die hoge magistraten in de 
schoot van het arbeidshof door de leden van dat college verko
zen worden. Die regel geldt immers in de hoven van beroep en 
in het Hof van Cassatie en geeft er goede resultaten. Hij werd 
onlangs door de wetgever ook aangenomen voor het Arbitrage
hof (30). 

Uit de inlichtingen die ik bij de eerste voorzitters van de ar
beidshoven heb ingewonnen, blijkt dit voorstel hun goedkeuring 
weg te dragen. Ik zou eraan willen toevoegen dat men in het 
buitenland, waar die regel niet bestaat, er een hoge dunk van 
heeft (31). 

* .. .. 

(28) Een wetsontwerp, op 2 juni 1986 bij de Kamer ingediend (St. Kamer, 
1985-86, nr 484), werd nog niet aangenomen. 

(29) A.C., 1984-85, nr 317 

(30) Wet van 28 jum 1983, art. 21, § 3. 

(31) Voor een paar jaren had ik de gelegenhetd, op uitnodiging van professor 
Perrot, dte vraag voor de "'Universite de Paris II " uiteen te zetten. De in ons lar.d 
aange'riomen 'oplossing 'wei·d daar zeer gewaitrdeet'd . . . - . 
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17. Een leemte die ten spoedigste aangevuld zou moeten wor
den - wat overigens geen hoge kosten zou meebrengen - is 
dat er thans zowel in de parketten als in de griffies geen of toch 
te weinig in de bediening van computerinstallaties geschoolde 
personeelsleden zijn. 

Het spreekt vanzelf dat niet aileen het personeel maar ook de 
magistraten zich geleidelijk met de informatica vertrouwd moe
ten maken. 

Het Hof weet dat de informatica vanuit twee invalshoeken 
moet worden bekeken, nl. de beheersinformatica en de informa
tica die juridische documentatie oplevert. 

De eerste aanwending is vooral van belang voor de griffies en 
parketten en maakt het mogelijk zeer nauwkeurig en snel de 
stand van elke zaak na te gaan, en tevens de werkwijze van elk 
gerecht en van elke afdeling en kamer van een gerecht te bepa
len. Met dit systeem kunnen o.m. behoorlijke statistieken aange
legd worden, met gelijke criteria voor geheel het land, terwijl 
wij precies hier tot nog toe ernstig in gebreke blijven. 

Bovendien zou een degelijke werking van deze beheersdocu
mentatiedienst, in samenwerking met de balie, het mogelijk rna
ken de samenstelling van de rol efficienter te regelen. 

Toegegeven zij dat in menig opzicht deze dienst van de rol tot 
op heden niet de uitslagen oplevert die men gerechtigd was er
van te verwachten (32). Gelet op het groot aantal advocaten en 
wegens de aanzienlijke toename van de aanhangig gemaakte za
ken is het voor de griffies niet meer mogelijk nog te zorgen voor 
een doeltreffende rolregeling. Dit werd nochtans beschouwd als 
een van de hoekstenen van de gerechtelijke hervorming (33). 

Wat de documentatie-informatica betreft, moet worden toege
geven dat zij bij ons nog steeds in de kinderschoenen staat (34). 
Er zijn te veel instellingen die zich alle min of meer met dezelf
de werkzaamheden bezighouden. Die versnippering betekent 
niet aileen een grote geldverspilling maar heeft als ergste . euvel 
dat behoorlijke resultaten zeer gering blijven. Andere landeri., 
zoals Italie, Frankrijk, Finland en Duitsland, zijn erin geslaagd 
een efficiente centralisatie uit te bouwen. Het voorbeeld van Ita
lie is bijzonder indrukwekkend. Alle rechtbanken en hoven zijn 
in dat land rechtstreeks aangesloten op het centrum dat te Ro
me is ingericht, en kunnen aldus inlichtingen krijgen nopens de 
rechtspraak, niet aileen van het Hof van Cassatie doch ook van 
de gerechten in feitelijke aanleg. Dit geldt eveneens voor Fin-
land.. ·~" ... 

(32) St. Senaat, 1963-64, nr. 60, biz. 186. 

(33) Verslag van Koninklijk Commissaris Van Reepinghen, St. Senaat, 1963-64, 
nr. 60, biz. 186. · · 

· (l4)' Zie de referaten vanli:et col1oquium,· gehouden· door dEdialle's ··te Luik e.n te 
CharlerOI op 15 en 16 mei 1937 en gewijd aan L'efficacite du proces'civll;·'iii'11et 
bijzonder de·uiteenzetting varr·de·heer·Y BISl\11.iTH, « Vers une telematrque'judlciat 
re » ·· ·· .' ... 
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Bovendien, en dit is merkwaardig, kan aan de dienst informa

tie worden gevraagd over de oplossingen die reeds gegeven zijn 
voor bepaalde feitelijke aangelegenheden. Onlangs citeerde de 
president van de Hoge Raad der Nederlanden een Nederlands 
auteur, prof. A.W. Koers, die schrijft: « Juristen kunnen zich 
niet langer permitteren aan de zijlijn te blijven staan omdat de 
informaticatechniek mogelijkheden biedt die uitgaan hoven het 
bewaren, ordenen en overdragen van gegevens. Met behulp van 
b.v. expert-systems kunnen gegevens worden geanalyseerd en 
conclusies worden getrokken in principe even valabel als die 
van een jurist. » 

In ItalH~ lijkt mij dat reeds mogelijk. Ik heb het zelf mogen 
vaststellen. We moeten wel bekennen dat we daar nog mijlen 
ver vanaf staan. De toekomst moet worden voorbereid, daar 
kunnen wij niet buiten! 

" 
* " 

18. De tuchtrechtelijke procedure zou ook vanuit het oogpunt 
van de in het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde regels aange
past moeten worden, althans naar de interpretatie die het Euro
pees Hof van die regels heeft gegeven. 

Wat de leden van de Rechterlijke Macht betreft, met inbegrip 
van het griffie- en parketpersoneel, is de bepaling van artikel 6.1 
van het Verdrag in de regel niet van toepassing. Bet Europees 
Hof heeft immers beslist dat de betrekkingen tussen de Staat en 
de personen die een deel van het staatsgezag uitoefenen geen 
betrekkingen van civielrechtelijke aard in de zin van artikel 6.1 
zijn (35). Dit geldt in elk geval ook wanneer de tuchtrechtelijke 
vervolging een weddederving tot gevolg kan hebben. 

Dit geldt echter zeker niet voor het ondergeschikt personeel 
dat geen medewerking verleent aan overheidswerkzaamheden 
in eigenlijke zin (36). 

De bepaling van artikel 6.1 is nochtans wel toepasselijk wan
neer de tuchtrechtelijke vervolging stoelt op het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen een persoon geuite beschuldiging 
van strafrechtelijke aard (37). 

De aangelegenheid is bijzonder belangrijk nu er een tegen
strijdigheid bestaat tussen de verdragsbepaling en de interne 
wetgeving, nl. artikel 419 van het Gerechtelijk Wetboek. Oor-

(35) Raadpl. beslissingen Europese Commissie Rechten van de Mens van 8 okt. 
1980, 8496/79 1.z. X. t. Verenigd Koninkrijk, en van 4 dec. 1984, 9931/82 i.z. B. t. 
Frankrijk, Cass., 14 mel 1987, A.R. nr 7369, i.z. P 

(36) Arrest R.v.St., 26 sept. 1984, nr 24.689, en de noot Vanden Bosch, R. W:, 
1984-85, 1582 

(37) Vgl arrest-Engel van 8 jum 1976, van het Europees Hof, Publ. Cour europ., 
.1976, Sene A, vol 22, §§ 80 tot 85 
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deelt men dat de verdragsbepaling niet toepasselijk is, dan moet 
men dus de interne bepaling, die van openbare orde is, naleven. 

Zulks betekent derhalve dat, indien artikel 6.1 wel toepasselijk 
is, de debatten in de regel met open deuren moeten plaatsvin
den, tenzij de betrokken ambtenaar sluiting ervan vraagt. Omge
keerd, indien voormelde bepaling geen toepassing krijgt, dan 
komt artikel 419 van het Gerechtelijk Wetboek aan bod, d.w.z. 
dat in de regel de behandeling van de zaak in raadkamer, d.i. 
met gesloten deuren, geschiedt. 

Anders is het echter voor de advocaten. Hier integendeel, vel
gens de rechtspraak van het Europees Hof, moet de toepassing 
van een tuchtstraf die een beperking van de uitoefening van een 
vrij beroep tot gevolg heeft, worden beschouwd als een ontne
ming van een burgerlijk recht en dient bijgevolg de regel van 
artikel 6.1 in acht te worden genomen (38}. Ret gaat immers om 
een vrij beroep van private aard. 

Die regel werd uitdrukkelijk vastgelegd in verband met de 
tuchtautoriteiten van de geneesheren, doch hij is mutatis mutan
dis ook van toepassing voor de balie (39). 

De wet houdt weliswaar geen bepaling in betreffende de open
baarheid van de zittingen van de raad van de Orde als hij een 
tuchtzaak behandelt. De aangelegenheid wordt wel geregeld 
voor de tuchtraden van beroep. Naar luid van artikel 476 hebben 
de debatten enkel in openbare zitting plaats wanneer de ver
dachte advocaat zulks vraagt. Volgens voormelde rechtspraak 
van het Europees Hof moet de regel precies andersom luiden. 
De openbaarheid van de debatten is de regel, de sluiting van de 
deuren de uitzondering, en dus zal die sluiting gevraagd moeten 
worden, tenzij de raad oordeelt dat ter wille van de openbare or
de de deuren dienen te worden gesloten (40}. 

De tekst van de wet zou derhalve in dit opzicht aangepast 
moeten worden. 

* 
* * 

19. De regels betreffende de bevoegdheid hebben geen grote 
moeilijkheden doen rijzen. 

Het komt me voor dat de oprichting van de arrondissements
rechtbanken een goede innovatie was en dat de werking ervan 
bevredigend is. 

(38) Zie inz. arrest-Konig van 28 juni 1978, Publ. Gaur europ., 1978, Serie A, vol. 
27; zie ook de conclusie van de advocaat-generaal Velu voor Cass., 14 april 1984 
(Bull. en Pas., 1984, I, nr. 441). 

(39) Vgl. arrest-Konig van 28 juni 1978, vermeld in noot 38, en arrest-Le Compte, 
Van Leuven en De Meyere van 23 juni 1981, Publ. Gaur europ., 1981, Serie A, vol. 
43, §§ 44 tot 48. 

(40) Rpl. arrest-Le Compte, Van Leuven en De Meyere, vermeld in noot 39, §§54 
tot 61. 
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Het Hof heeft reeds bij herhaling de juiste draagwijdte van de 
werking van deze instelling bepaald, niettegenstaande de kritiek 
die hier en daar op die rechtspraak werd geuit (41}. 

Dezelfde opmerking geldt voor de bepalingen die de bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken regelen. Weliswaar levert de 
tussenkamst van de arrandissementsrechtbank, waartae de par
tijen zich meestal wenden, geen mogelijkheid vaar breed uitge
spannen betwistingen op, nu die tussenkamst in de regel alle 
rechtsmiddelen uitsluit, hetgeen, dunkt mij, een gaede aplassing 
varmt en averigens niet werd gekritiseerd. Bavendien kan wor
den anderstreept dat de pracureurs-generaal weinig cassatiebe
raepen hebben ingesteld, wat eveneens zeer kenschetsend is. 

Graag wijs ik evenwel met nadruk ap de grate uitbreiding die 
het kart geding heeft gekregen. Vaarts schept in talrijke zaken 
het aptreden van de vaorzitter, uitspraak daende in kort geding, 
de mogelijkheid het geschil op karte tijd op te lossen. 

Ook is de verruimde bevoegdheid van de voorzitter, in alle 
rechtstakken, zeer vruchtbaar gebleken (42). Ik zal op die aange
legenheid echter niet nader ingaan, daar zij begrijpelijkerwijze 
grondig zou moeten worden besproken, hetgeen hier niet daen
baar is (43). 

" " 
20. De regels van de rechtspleging, die de hoofdschotel van de 

gerechtelijke hervorming zouden vormen, hebben, zo te zien, 
geen aanleiding gegeven tot aanzienlijke moeilijkheden, in deze 
zin dat over de draagwijdte van de teksten weinig geschillen 
zijn ontstaan en er derhalve weinig belangwekkende jurispru
dentie te vermelden valt. 

Toch moeten er vragen worden gesteld, wegens de grote ach
terstand die in de hoven en rechtbanken is ontstaan. In hoever
re is deze achterstand aan de toepassing van de procedureregels 
te wijten? Men kan zich evenwel ook afvragen in hoeverre die 
achterstand op rekening van de slechte of verkeerde toepassing 
van het wetboek te schrijven zou zijn. 

Ik volsta met een voorbeeld : in het oniwerp van de werk
groep, die door onze collega emeritus-raadsheer Meeus wordt 

(41) Cass., 8 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 26); 24 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 49); 4 
mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 494); 19 dec. 1985 (ibid., 1985-86, nr. 271) en de conclu
sie van het openbaar ministerie, en 19 feb. 1987; zie o.m. de noot, getekend Kohl, 
in J. T., 1986, 284. 

(42) Zie Cass., 21 maart 1985 (A.C., 1984-85, nr. 445) en de conclusie van de advo
caat-generaal Velu voor dit arrest, in Bull. en Pas., 1985, nr. 445; zie ook Cass., 27 
juni 1986 (A.C., 1985-86, nr. 679). 

(43) Raadpleeg de conclusie van het openbaar ministerie voor Cass., 25 okt. 1985, 
A.C., 1985-86, nr. 125; zie ook de referaten van de studiedag van 22 mei 1987, ge
houden door de << Conference libre du Jeune Barreau de Liege » over het thema 
£'Administration face a ses juges. 
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voorgezeten, wordt eraan gedacht de bepaling van artikel 735, 
luidens welke de zaken waarvoor slechts korte debatten nodig 
zijn op de inleidende zitting worden behandeld, aan te vullen 
met de v:aststelling van de zaken waarin die rechtspleging moet 
worden toegepast. 

Dit Iijkt mij het gezond verstand, maar waarom wordt die 
rechtspleging tot nog toe te weinig toegepast, althans in sommi
ge rechtbanken? Vermoedelijk omdat, zowel aan de zijde van de 
partijen als aan de zijde van de rechtbanken, men er niet aan 
denkt en misschien ook niet op gesteld is de zaken te bespoedi
gen. Ik vrees dat de voorgestelde bepaling dode letter zal blijven 
indien er onwil mee gemoeid blijft . 

.. 
.. " 

21. Het vraagstuk van de korte debatten is slechts een bijkom
stig aspect van een scherper probleem, nl. de voorbereiding van 
de zaak of, met andere woorden, het in staat van wijzen bren
gen van de zaak. Dit komt neer op het vraagstuk van het uitwis
selen van de conclusies en van de vertragingen die hiermee ge
paard gaan en die men betreurt. 

Men kan niet loochenen dat de verantwoordelijkheid voor de
ze toestand verdeeld is. 

Aan de ene kant houden de rechters er niet voldoende de 
hand aan dat, wanneer een partij de behandeling van haar zaak 
wenst, de tegenpartij het hare moet bijdragen om de zaak in 
staat van wijzen te brengen. 

Misschien zal worden opgeworpen dat de wet de rechter niet 
de middelen geeft om de onwillige partij daartoe te dwingen. De 
wet laat immers de partijen een zeer grote vrijheid, nu ze voor 
de termijnen die ze stelt, geen sanctie bepaalt (zie artikel 748 
van het Gerechtelijk Wetboek). 

Naar mijn oordeel moet hier een onderscheid worden ge
maakt. Enerzijds mag de rechter niet te gemakkelijk ingaan op 
een verzoek om verdaging wanneer een van de partijen zich 
hiertegen verzet. Als een partij wenst dat het geschil wordt be
recht, dan moet ze dat binnen een redelijke termijn kunnen ver
krijgen. Doch anderzijds, wanneer beide partijen akkoord gaan 
om de zaak voorlopig niet te behandelen, dan hoeft de rechter 
niet aan te dringen. Hij mag zich in de behandeling van de zaak 
niet inmengen, mits beide partijen het eens zijn om de zaak on
der elkaar te regelen (44). 

(44) Mag ik eraan herinneren dat de h. Van Reepinghen bepaalde rechtbanken 
het verwijt maakte dat ze zich wilden inmengen in de behandeling van de zaak, 
terwijl de partijen aan het onderhandelen waren over een regeling in der minne, 
door hen te verplichten te pleiten, onder bedreiging, indien ze niet verschenen, de 
zaak ambtshalve van de rol te schrappen. 
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Doch ook de balie draagt in dit opzicht buiten kijf een verant
woordelijkheid. De wet heeft immers een middel ingevoerd om 
een partij te dwingen de zaak in staat van wijzen te brengen. Ik 
bedoel de bepaling van artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Onder het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bestond 
er reeds een soortgelijke regeling, maar ze werd weinig toege
past, omdat de toepassing ervan niet alleen aanzienlijke kosten 
meebracht doch vooral werd beschouwd als een gebrek aan con
fraterniteit onder advocaten (45}. 

Met de inwerkingtreding van artikel 751 is dit laatste aspect 
ongetwijfeld weggevallen, zodat er thans kennelijk een zeer 
ruim gebruik van gemaakt wordt. 

Maar zowel bij de balie als bij de rechters zijn er talrijke 
klachten opgegaan, omdat een onwillige partij er nog steeds in 
slaagt de afhandeling van een zaak sterk tegen te houden. De 
achterstand die thans bij sommige gerechten bestaat, draagt er 
nog meer toe bij om die vertragingsmethodes in de hand te wer
ken. 

Iedereen weet immers dat het vaak gebeurt, bij het toepassen 
van artikel 751, dat eerst louter formele conclusies worden geno
men en daarna, kort of zelfs daags voor de zitting, soms nog op 
de zitting zelve, met uitvoerige conclusies wordt uitgepakt, zodat 
de behandeling van de zaak onmogelijk kan doorgaan. Als dan 
de zaak maandenlang wordt uitgesteld omdat de rol overbelast 
is, heeft de maneuvrerende partij haar doel, d.i. de afhandeling 
van de zaak aanzienlijk te vertragen, ten voile bereikt. 

Ik begrijp best dat de taak van de balie zeer moeilijk is. Elke 
advocaat behartigt de belangen van zijn client. Maar ook het al
gemeen belang is bij het vraagstuk betrokken. De traagheid 
waarmede de zaken worden behandeld, is thans soms zo over
dreven dat het zweemt naar rechtsweigering. Dat mag niet blij
ven duren. De openbare orde raakt in het gedrang. 

Als er aan de zijde van de balie en de rechters geen regeling 
tot stand kan worden gebracht omdat men de middelen daartoe 
niet heeft, of omdat men het niet eens kan worden, dan is het 
ontegensprekelijk de taak van de wetgever om maatregelen te 
treffen die aan die betreurenswaardige wantoestanden een einde 
kunnen maken. 

Reeds in 1982 heeft de minister van Justitie een wetsontwerp 
ingediend dat strekt om een oplossing voor die moeilijkheden te 
vinden (46). Dat ontwerp is althans voor een deel ingegeven 
door de besluiten van de werkzaamheden van een werkgroep 
die in de schoot van het Hof en van de hoven van beroep en de 
arbeidshoven was opgericht. 

(45) St. Senaat, 1963-64, nr. 60, blz. 185. 

(46) St. Senaat, 1982-83, nr. 365. 
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Een van de voornaamste punten in dit ontwerp houdt verband 

met de aanpassing van artikel 751 van het Gerechtelijk Wet
hoek. Benevens enkele wijzigingen van bijkomende aard die 
overigens niet noodzakelijk tot een merkelijke versnelling van 
de procedure kunnen leiden, bestaat dit ontwerp erin op straffe 
van verval termijnen te stellen, ten einde de dilatoire middelen 
die men thans kent, te voorkomen. 

Het antwerp schijnt echter op tegenkanting bij de wetgever te 
zijn gestuit en tot nog toe vond de bespreking ervan geen voort
gang. 

Met het oog op de aanpassing en de verbetering van dit ant
werp heeft de minister een werkgroep samengeroepen die, zoals 
reeds gezegd, geleid wordt door onze collega emeritus-raadsheer 
en voormalig afdelingsvoorzitter Meeus. Die werkgroep heeft op 
zijn beurt een voorontwerp voorbereid. Voor zoveel ik weet, 
werd het nog niet aan de wetgever overgezonden. Het werd ech
ter onlangs besproken ter gelegenheid van een colloquium geor
ganiseerd door de balies te Luik en Charleroi (47). 

Het voornaamste deel van dat voorontwerp heeft eveneens be
trekking op de wijziging van artikel 751. 

Ik zal dit voorontwerp hier als volgt beknopt samenvatten : 
Wanneer een partij geen conclusie heeft genomen binnen de 

in artikel 748 bepaalde termijn, dan kan ze aangemaand worden 
om, binnen een termijn van dertig dagen die begint te lopen 
vanaf de kennisgeving die haar daartoe wordt gegeven, een con
clusie te nemen. Is die conclusie in dat tijdsbestek niet gena
men, dan wordt binnen de daaropvolgende vijftien dagen de 
rechtsdag bepaald waarop de zaak zal worden behandeld. 

Die termijn van dertig dagen is een vervaltermijn, zodat na 
het verstrijken ervan de partij geen conclusie meer mag nemen 
en, daar zij geen conclusie heeft genomen, haar bovendien ter 
zitting het woord niet zal worden verleend, hoewel het te vellen 
vonnis contradictoir zal worden geacht. 

Wanneer binnen de gestelde termijn conclusies worden gena
men, dan kunnen zich verschillende toestanden voordoen : 

Heeft de aangemaande partij slechts een 'Vormconclusie gena
men, dan zal de zaak zonder meer op de vastgestelde dag afge
handeld kunnen worden. Er mogen immers noch v66r noch op 
de zitting nieuwe conclusies genomen worden. 

Wenst de partij die toepassing van artikel 751 heeft gevorderd, 
te antwoorden op de regelmatig (d.i. binnen de termijn van der
tig dagen) ingediende conclusie, dan wordt de zaak verder op 
een latere zitting behandeld, overeenkomstig de gewone regels. 

Heeft de partij die toepassing van artikel 751 heeft gevraagd 
en de vaststelling van de zaak heeft gekregen, achteraf maar 
v66r de zitting, op de conclusie van de tegenpartij geantwoord, 
dan mag deze om verwijzing van de zaak naar de rol verzoeken, 
ten einde op haar beurt te kunnen antwoorden. 

(47) L'efficacite du proces civil, Luik, 15 en 16 mei 1987 (zie noot 34). 
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Uit dit alles blijkt duidelijk dat de rechten van de verdediging 
behoorlijk worden gevrijwaard, doch dat anderzijds de normale 
werking van het gerecht wordt gewaarborgd. 

Hoewel deze voorstellen niet door een ieder gunstig worden 
onthaald, meen ik dat ze een ernstige paging vormen om de be
staande misbruiken uit de wereld te helpen. 

De balie, die zelf maatregelen had moeten treffen, zou er al
leszins verkeerd aan doen zich hiertegen te verzetten, nu het 
wantrouwen, dat onder het publiek jegens het gerecht aangroeit, 
uiteindelijk ook een weerslag heeft op het beeld van de balie en 
op het vertrouwen dat daar noodzakelijk moet heersen. 

Ik ben dan ook van oordeel dat het voorstel van de werkgroep~ 
Meeus ten spoedigste door de wetgever zou moeten worden be
krachtigd om voor dat lastige vraagstuk een goede oplossing te 
krijgen. 

" * 
22. Hiermee ben ik gekomen bij het belangrijke vraagstuk van 

de rechtsmiddelen en meteen bij een aspect van de gerechtelijke 
achterstand waarmee we thans, jammer genoeg, nog steeds te 
kampen hebben. Ik wil het in het bijzonder hebben over het 
hoger beroep en het cassatieberoep. 

23. Alvorens evenwel het hoger beroep te behandelen, zal ik in 
het kort een probleem onderzoeken in verband met het verstek, 
omdat, naar mijn bescheiden mening, de jurisprudentie van het 
Hof ertoe bijgedragen heeft een nutteloos formalisme aan te 
moedigen en daardoor ook het aanwenden van rechtsmiddelen 
in de hand heeft gewerkt. 

Sinds het in werking treden van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft het Hof herhaaldelijk beslist dat, wanneer een partij een 
conclusie indient op de griffie, doch niet ter zitting verschijnt, de 
rechter niet verplicht is op die conclusie te antwoorden (48). 

Dezelfde redenering werd toegepast wanneer de partij die 
hoger beroep instelt in de akte van of het verzoekschrift tot 
hoger beroep haar middelen kenbaar maakt. Indien bedoelde 
partij ter zitting verschijnt, is de rechter verplicht op die 
middelen te antwoorden; verschijnt zij niet, dan wordt de zaak 
bij verstek behandeld en is de rechter niet verplicht op de 
conclusie te antwoorden (49). 

Uit de rechtspraak volgen aldus twee belangrijke regels : ener
zijds in verband met de verplichting op de conclusie te 
antwoorden, anderzijds in verbahd met het verstek. 

Die twee regels zijn nauw met elkaar verbonden. 

(48) Cass., 21 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 546); zie echter, in tegengestelde zin, 
Cass., 21 nov. 1975 (A.C., 1976, 373). 

(49) Cass., 7 dec. 1972 (A.C., 1973, 339, en de noot F.D.); 12 sept. 1980 
(A.C., 1980-81, nr. 30). 
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De eerste regel stoelt op de overweging dat de partij geacht 

wordt in· die conclusie niet te volharden. Het Hof oordeelt dat 
het niet beantwoorden daarvan geen schending van de rechten 
van de verdediging uitmaakt. De partij behoudt immers het 
recht om tegen het verstekvonnis op te komen. Weliswaar zal 
met toepassing van artikel 751 hoe dan ook geen verzet aangete
kend mogen worden. De andere regels betreffende het verstek 
zullen evenwel van toepassing blijven {50). 

Het is o.m. de mogelijkheid van verzet die te betreuren is. Die 
mogelijkheid toch is een aansporing om naar dilatoire middelen 
te grijpen, daar waar ze integendeel zoveel doenlijk moeten 
worden vermeden (51). 

Ik meen er bovendien de klemtoon op te moeten leggen dat ze 
mij in strijd voorkomt met de geest van de wet. De wetgever 
heeft immers de schriftelijke procedure willen aanmoedigen -
zeer terecht naar mijn oordeel - zodat, wanneer beide partijen 
hun conclusies ter griffie hebben ingediend en die stukken in 
het dossier van de rechtspleging berusten, het hun mogelijk is 
de berechting van de zaak zonder mondeling debat te vragen. 
De verschijning van de partijen voor de rechter is dus geen 
vereiste voor het bestaan van de conclusie. Trouwens bepaalt 
artikel 742 uitdrukkelijk dat de conclusies door de partijen aan 
de griffie worden gezonden of aldaar neergelegd (52). 

Ik meen dan ook dat het niet opgaat te beslissen dat er geen 
acht hoeft te worden geslagen op conclusies die ter griffie in het 
dossier van de rechtspleging berusten. 

Dit impliceert dat, enerzijds, de rechter op die conclusies moet 
antwoorden en, anderzijds, dat ten opzichte van de partij die 
aldus een conclusie heeft genomen geen verstekvonnis kan 
worden gewezen. 

Naar mijn bescheiden mening zou de jurisprudentie van het 
Hof gewijzigd mogen worden, nu de bestaande teksten, althans 
naar hun geest, dit kennelijk niet in de weg staan. Zulk een 
wijziging zou de voorkeur verdienen hoven een aanpassing van 
de tekst, zoals de minister van Justitie in het reeds besproken 

(50) A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, Luik, 1985, nr. 407. 

(51) Op die rechtspraak van het Hof werd kritiek geoefend, zie o.m. LEMMENS, 
R. TV., 1982-83, kol. 2243. In tegengesteide zin : DE CORTE, « Sankties tegen een on
willige partij », Gent, 1971, nr. 25, biz. 16. 

(52) In verband met dit vraagstuk haait men meestai het arrest van 16 jan. 1976 
aan (A.C., 1976, 577) en de voetnoot bij dit arrest (FETTWEIS, Joe. cit., nr. 287, biz. 
229). Echter, zowei het arrest ais de noot hebben betrekking op de motivering van 
het vonnis wanneer er bij verstek uitspraak wordt gedaan : is de rechter verplicht 
de eis op zijn gegrondheid te onderzoeken? In voormeide noot wordt hierop beves
tigend geantwoord, althans ais het om het verstek van de verweerder gaat. Het in 
die noot onderzochte vraagstuk is dus totaai anders. 
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ontwerp voorstelt (53). De WlJzigmg van de rechtspraak zou 
bovendien het voordeel opleveren dadelijk rechtsgevolgen te 
hebben. 

* 
* * 

24. En zo ben ik thans gekomen bij een van de kwesties waar
naar ons aller bezorgdheid uitgaat; ik bedoel de overbelasting 
van de hoven van beroep en van het Hof van Cassatie mitsga
ders de achterstand die, wat meer bepaald uw Hof betreft, daar
door is ontstaan of dreigt post te vatten. 

Tot dusver werd de vertraging, die thans in sommige hoven 
van beroep onaanvaardbare grenzen heeft bereikt, meestal 
beoordeeld aan de hand van cijfermateriaal, te weten enerzijds 
het aantal te berechten zaken en het aantal berechte zaken, en 
anderzijds het aantal magistraten. 

Tot nog toe nam men zijn toevlucht tot twee maatregelen : ten 
eerste de verhoging van het aantal raadsheren in de hoven van 
beroep, en ten tweede de innovatie van de alleenrechtsprekende 
raadsheer in die hoven. 

Wat het Hof van Cassatie betreft werd helemaal niets gedaan 
om een toestand die met de dag zorgwekkender wordt, te 
verhelpen. 

25. Het zij mij vergund het vraagstuk vanuit verschillende 
gezichtshoeken te onderzoeken. 

Het Gerechtelijk Wetboek kwam in het begin van de jaren 
zestig tot stand. De voorbereiding van de teksten had plaats in 
de jaren 1959 tot 1963. Het wetsontwerp werd immers bij de 
Senaat door minister Vermeylen op 10 december 1963 ingediend. 
Praktisch werden tijdens de werkzaamheden in de Wetgevende 
Kamers, behalve wat de organisatie van de arbeidsgerechten 
betreft, geen grondige wijzigingen in het ontwerp aangebracht. 

Hiermee is gezegd dat de thans bestaande teksten ontworpen 
werden in een tijdsgewricht dat te enenmale verschilt van de 
situatie die we heden kennen. Dit lichtte ik reeds in het begin 
van dit betoog nader toe. 

Ik meen dat de gevolgen hiervan in het bijzonder komen te 
blijken door de overbelasting van de hoven van beroep en, 
hieruit voortvloeiend, van het Hof van Cassatie. 

Toen het Gerechtelijk Wetboek werd geconcipieerd, bestond er 
op burgerlijk gebied zo goed als geen overbelasting van de 
hoven van bc.roep. Alleen klaagde men toen reeds over de 
toename van het aantal verkeerszaken voor de correctionele 
kamers. 

Men kon dus geneigd zijn de regels betreffende de aanleg 
zeer ruim te houden. 

(53) St. Sen a at, 1982-83, nr. 365, artikel 7, blz. 9 en 15. 



-27-

Het bedrag van de laatste aanleg, zowel bij de vrederechter 
als bij de rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van 
koophandel en de arbeidsrechtbanken, werd op drieduizend vijf
honderd frank (54) vastgesteld. In feite had dit tot gevolg dat 
alle zaken die door de rechtbanken van eerste aanleg en de 
rechtbanken van koophandel werden behandeld, vatbaar waren 
voor hoger beroep. 

Het doel van die bepaling was betwistingen nopens de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep defectu summae te voorkomen. 
Dit was immers voorheen een bron van ergernis gebleken (55}. 
Doch de bepaling had en heeft nog steeds tot gevolg dat de 
hoven van beroep over zaken uitspraak moeten doen die vroeger 
niet bij het hof van beroep aanhangig konden worden gemaakt 
(56}. Ongetwijfeld heeft dit tot overbelasting bijgedragen. We 
kunnen dit trouwens ook op het Hof van Cassatie vaststellen. 

26. Hieruit meen ik te mogen afleiden dat de bepalingen van 
het Gerechtelijk W etboek betreffende het hoger beroep en 
wellicht ook andere rechtsmiddelen dienen te worden aangepast. 

Laat ik eerst opmerken dat dit vraagstuk geheel los staat van 
de toegang tot de rechter. Er moet zeker steeds voor elk geschil 
een rechter zijn. Iedereen behoort de gelegenheid te hebben zich 
tot een rechter te wenden wanneer zijn rechten ernstig bedreigd 
worden of in gevaar zijn geraakt (57}. 

Doch in dit opzicht heeft men er reeds herhaaldelijk de klem
toon op gelegd dat veel meer gebruik moet worden gemaakt van 
de mogelijkheid een geschil in der minne te beslechten. Dit is 
vooral het geval met zogenaamde kleine geschillen. De minne
lijke schikking strekt ertoe het geschil voorgoed te beeindigen. 
Rechtsmiddelen zijn dan uitgesloten. Wanneer nu geen minne
lijke schikking kan worden bereikt, zodat men zich toch naar de 
rechter moet begeven, lijkt het redelijk dat, uitgezonderd in 
welomschreven gevallen, aan het gerechtelijk geding een einde 
wordt gemaakt na het vonnis van de rechter die daartoe werd 
aangesproken, en die aldus in laatste aanleg heeft beslist. 

Het gebruik van rechtsmiddelen moet uitzonderlijk blijven. 
Het bestaan van rechtsmiddelen is te verklaren door de notie 

dat menselijke kennis steeds feilbaar is. Een beslissing van de 
rechter kan immers onjuist zijn, zowel naar recht als in feite, of 
althans door de partijen als dusdanig worden beschouwd. De 
rechtsmiddelen hebben dus ten doel, naar de wens van de 
partijen, een voor hen nadelige uitspraak door een betere te 

(54) De wet van 29 nov 1979, artikel 4, bracht de laatste aanleg op 15.000 frank. 

(55) St. Sen a at, 1963-64, nr 60, biz. 143 en 24 7 

(56) Sinds de wet van 20 maart 1948 deden de rechtbanken van eerste aanleg 
uitspraak m laatste aanleg tot 25.000 frank. Omgezet m de huidige waarde van de 
frank zou die som met 4,5 vermemgvuldigd moeten worden. 

(57) Over de vraag van de toegang tot het gerecht, z1e het synthesewerk van pro
fessor CAPPELLETTI, Access to Justice, 1978, Milaan, Dott. A. Giuffre edit., 4 boekde
len. 
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doen vervangen. Die beschouwingen gelden uiteraard in verband 
met de dubbele aanleg. Er wordt weleens aangevoerd dat de 
regel van de dubbele aanleg tot de grondbeginselen van ons 
procesrecht behoort (58). Bentham oordeelde reeds dat het nood
zakelijk is dat slechte beslissingen gewijzigd moeten kunnen 
worden en dat willekeur moet worden voorkomen. Het bestaan 
van een rechtsmiddel kan immers een rem tegen willekeur 
vormen (59). De Staat billijkt dit streven, omdat de controle door 
een hoger gerecht grotere zekerheid voor een correcte beslissing 
waarborgt, bovendien het vertrouwen van het volk in de justitie 
versterkt en overigens niet zo zelden de staatsbelangen dient, 
terwijl tevens het optreden van de hogere gerechten een richt
snoer en voorlichting voor de lagere gerechten vormt en de 
noodzakelijke eenheid van de jurisprudentie bevordert (60). 

Men mag evenwel niet overdrijven. De dubbele aanleg is geen 
algemeen beginsel van recht (61). 

Een beperking van de rechtsmiddelen is overigens ook voor
delig voor de partijen, in het bijzonder en uiteraard voor de 
partijen die in het gelijk zijn gesteld. Zulk een beperking wordt 
echter vooral door de behoeften van het staatsbeleid geboden, 
omdat het overdreven aanwenden van rechtsmiddelen door 
vitzieke procesvoerders, die al met al geen rechtmatig belang 
doen gelden, onverdraaglijke overbelasting van de gerechten en 
verspilling van tijd en kosten voor alle andere betrokkenen tot 
gevolg heeft (62). 

Een geding moet immers eenmaal een einde nemen. En hoe 
sneller dat einde bereikt wordt, hoe beter! 

De regel van de dubbele aanleg stoelt er ook op dat men 
aanneemt dat de rechter die in hoger beroep kennis neemt van 
de zaak een grotere ervaring heeft en vooral verondersteld 
wordt meer belezen te zijn dan de rechter in eerste aanleg. 

De gegrondheid van die beschouwingen valt vanuit zuiver 
. theoretisch standpunt moeilijk te betwisten. 

Doch in de praktrijk kan het er wel anders uitzien. 

(58) GLAssoN, TrssrER en MOREL, Traite de procedure civile, Parijs, Sirey, 1925, 3e 
ed., biz. 31 en 32. 

(59} BEI\'THAM, Organisation judiciaire, hoofdstuk XXVI. 

(60} RosENBERG-SCHWAAB, Zivilprozessrecht, Mi.inchen, Berk, 1977, 12e aflev., 
§ 135, biz. 760. 

(61) Cass., 3 old. 1983, A.R. nr. 6764 (A.C., 1983-84, nr. 89). 

(62} Hierbij dient nog te worden aangestipt, dat het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens reeds heeft beslist dat het Verdrag de Staten niet de verplichting 
oplegt om in elk geval te voorzien in een rechtspraak in twee instanties of zelfs in 
een beroepsmogelijkhe1d (zie de beslissingen van de Commissie voor de Rechten 
van de Mens m D1gest of Strasbourg Case-Law relating to the European Conven-

. twn on Human Rights, dee! 2, art. 6, biz. 340-348}. Het Internationaal Verdrag inza

. ke bui·gerrechten en politieke rechten bepaalt aileen dat in strafzakeri .. een tweede 
mstautie mogelijk moet z1jn Dat 1s met het geval m burgerlijke 'zakeri {arf. li:l.sr 
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27. Het vraagstuk moet vanuit drie oogpunten worden 
bekeken: 

- hogere beroepen tegen beslissingen van de vrederechters, 
die respectievelijk voor de rechtbanken van koophandel en voor 
de rechtbanken van eerste aanleg worden gebracht; 

- · hogere beroepen tegen beslissingen van · rechtbanken vi:m 
eerste aanleg en van rechtbanken van koophandel, die in eerste 
aanleg worden gewezen en die voor de hoven van beroep 
worden gebracht; 

- hogere beroepen tegen beslissingen van de arbeidsrecht
banken, die voor de arbeidshoven worden gebracht. 

De hogere beroepen die de arbeidsgerechten betreffen, hoe£ ik 
hier niet te bespreken, nu die gerechten niet overbelast zijn, 
althans niet op dit moment. 

Maar de toestand is anders voor de burgerlijke en koophan
delszaken. 

28. W at de vrederechters betreft, voor zover het om de 
drempel van 15.000 frank gaat die thans de laatste aanleg 
bepaalt, is, naar mijn oordeel, dit bedrag te laag. 

Weliswaar kan men hier opwerpen dat het in verhouding staat 
tot het bedrag dat de materiele bevoegdheid van de vrederechter 
bepaalt, te weten 50.000 frank (63). Maar hier ook blijkt dit 
bedrag thans te laag te zijn. Het zou redelijk op 85.000 en zelfs 
op 100.000 frank gebracht mogen worden. 

Men verlieze niet uit het oog dat, ingevolge de wijziging van 
de bepalingen van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk 
Wetboek door de wet van 25 juli 1985, in de rechtbanken van 
eerste aanleg de civiele zaken aan de alleenrechtsprekende rech
ters worden voorgelegd, ook ter zake van hoger beroep tegen de 
vonnissen van de vrederechters. 

In dit opzicht is het niet van belang ontbloot erop te wijzen, 
dat het vaak voorkomt dat de vrederechters veel meer prak
tijkervaring hebben dan de rechters in de rechtbanken van 
eerste aanleg. V66r de evengenoemde wijziging van het Gerech
telijk Wetboek moest het hoger beroep tegen een vonnis van een 
vrederechter steeds voor een college van drie rechters worden 
gebracht. Toen was het hoger beroep zinvol. Na in eerste aanleg 
te zijn berecht door een ervaren doch alleenrechtsprekende 
rechter, werd het geschil aan een college onderworpen. Afgezien 
van de ervaring was er dan in elk geval de beraadslaging met 
drie rechters. 

Die werkwijze wordt nu niet meer gevolgd, althans in de 
meeste gevallen (64). Het hoger beroep heeft thans geen andere 
reden van bestaan dan de hoop, bij de partij die in het ongelijk 

(63) Ger W., art. 590 

(64) LU!dens artikel 91 Ger W., zoals het door de wet van 25 juli 1985 werd gewij
.zjgd, .!llogen.de partijel]. vragen dat de zaak voor een kamer met drie rechters aan
hangig wordt gemaakt. 
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is gesteld, dat de hogere rechter de zaak anders zal heoordelen. 
Dat hij het niet per se heter zal doen, is duidelijk. 

Wellicht, zoals reeds gezegd, kan men opwerpen dat een 
rechter zich kan vergissen en dat er steeds een mogelijkheid 
moet hestaan om die vergissing recht te zetten. Maar ook de 
alleenrechtsprekende rechter in hoger heroep, die misschien 
minder ervaring heeft dan de vrederechter, is feilhaar. 

Heeft het in die omstandigheden nog zin het hoger heroep 
onheperkt te hehouden? Wordt het rechtsmiddel dan in de 
meeste gevallen geen dilatoir procede, of is het niet gewoon een 
tweede kans die de appellant hij de rechter op goed geluk af 
waagt? Hoe lager de kosten van het hoger heroep, hoe aantrek
kelijker dat rechtsmiddel voor de verliezende partij wordt. 

Mogen wij ons die luxe veroorloven, terwijl de rechthanken 
van eerste aanleg en ook de rechthanken van koophandel reeds 
overhelast zijn, zodat andere rechtzoekenden, die de eerste maal 
voor de rechter verschijnen omdat hun zaak qua hedrag hoven 
de grens van het vredegerecht komt, hun geschillen niet dan 
met aanzienlijk tijdverlies herecht zullen krijgen? 

Is dit wel met een goede rechtshedeling te verzoenen? Ik 
hetwijfel het. 

Naar mijn oordeel zouden in elk geval twee maatregelen 
getroffen moeten worden : 

- het hedrag van de laatste aanleg zou merkelijk hoger 
gesteld moeten worden, en wei op 50.000 frank, mits uiteraard 
het hedrag van de materii:He bevoegdheid op een hoger hedrag, 
nl. 100.000 frank, wordt gehracht; 

- hogere heroepen tegen beslissingen van de vrederechters 
zouden, hoe dan ook, steeds voor een kamer met drie rechters 
gebracht moeten worden. De beperking van het hoger beroep tot 
geschillen hoven 50.000 frank en de wijziging van de materiele 
bevoegdheid zou overigens een zekere ontlasting van de recht
hanken van eerste aanleg tot gevolg hehhen, zodat het mogelijk 
zou zijn voor de hogere heroepen kamers met drie rechters op 
te richten. · 

Men zou aldus in de meeste gevallen de rechtzoekenden een 
goede dienst bewijzen, nu enerzijds hun geschillen spoediger, 
goedkoper en meestal even degelijk herecht zullen worden, en 
anderzijds de rechtbanken gedeeltelijk ontlast zullen worden en 
de te berechten zaken ook sneller aan de beurt zullen komen. 

* 
* * 

29. Laten wij nu even de hoven van beroep nader bekijken. 
Hier is de toestand rampzalig geworden, omdat de rechtzoe
kende soms jaren moet wachten alvorens een vaststelling te 
verkrijgen. Dit is een allesbehalve redelijke rechtsbedeling. 

De overbelasting van de hoven van beroep is waarschijnlijk 
aan verscheidene oorzaken te wijten. 
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Er is in de eerste plaats een aanzienlijke aangroei van het 

aantal zaken die in eerste aanleg tijdens de laatste jaren 
werden ingeleid. We hebben dit vraagstuk zoeven besproken. Dit 
heeft onvermijdelijk ook op de hogere beroepen een terugslag 
gehad. 

Maar dit vraagstuk kreeg nog een bijzonder aspect vanwege 
het feit dat vrijwel alle beslissingen die geveld werden, zowel 
door de rechtbanken van eerste aanleg als door de rechtbanken 
van koophandel, voor hoger beroep vatbaar waren. In de optiek 
van de hervorming van 1967, in een tijdperk dat de gerechtelijke 
toestand betrekkelijk gezond was daar de toevloed die we thans 
kennen eerst naderhand is gekomen, was deze regel volkomen 
verantwoord. Doch toen de stroom eenmaal buiten zijn oevers 
trad, moest die regel tot ondraaglijke toestanden leiden. Het 
aantal zaken met een zeer gering geldelijk belang nam aanzien
lijk toe, wat mede oorzaak was dat de hoven van beroep zwaar 
belast werden. 

De wetgever heeft dit reeds gedeeltelijk willen verhelpen nu 
hij heeft beslist dat de vonnissen van de rechtbanken van eerste 
aanleg over een vordering waarvan het bedrag 15.000 frank niet 
overschrijdt, in laatste aanleg worden gewezen. We komen 
verder hierop nog terug. 

Voorts dient eveneens de uitwerking van de regel, gegeven in 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, te worden vermeld. 
Die bepaling heeft tot doel een aanzienlijke tijdsbesparing te 
verwezenlijken. Wanneer een zaak bij een rechter in hoger 
beroep aangebracht wordt, terwijl zij in eerste aanleg nog niet 
volledig is afgehandeld, onder meer omdat over sommige punten 
van de vordering nog verder onderzoek wordt verricht, dan 
wordt bij de rechter in hoger beroep ambtshalve het geschil in 
zijn geheel aanhangig gemaakt. Deze regel lijdt slechts uitzon
dering indien de rechter in hoger beroep een in het aange
vochten vonnis van de eerste rechter bevolen onderzoeksmaat
regel, zelfs gedeeltelijk, bevestigt. 

Hier ook zou deze bepaling, in een normale tijd, toegejuicht 
mogen worden. Het valt evenwel te betreuren dat er een onge
zonde toestand ontstaat wanneer men constateert, dat aldus 
zaken die in eerste aanleg niet helemaal zijn afgehandeld naar 
de hoven van beroep worden overgeheveld, terwijl deze 
gerechten over een kleiner aantal rechters beschikken en reeds 
al te zwaar belast zijn. 

Dit laatste noopt mij ertoe eveneens aan te stippen, dat de 
overbelasting van een gerecht in hoger beroep jammer genoeg 
meestal tot gevolg heeft, dat dan nog meer zaken bij dat gerecht 
aanhangig worden gemaakt, omdat het instellen van een rechts
middel onder die omstandigheden tijd kan doen winnen en de 
uiteindelijke afhandeling van de zaak aanzienlijk kan belem
meren. Het rechtsmiddel wordt dan eenvoudig een dilatoir 
procecte. 

Zo komt men in een gevaarlijke kringloop terecht. 
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30. Er moeten dus, tot elke prijs, middelen worden gevonden 

om die overstromingen in te dijken. 
Er is reeds een ernstige poging in die richting gedaan met het 

instellen van de alleenrechtsprekende raadsheer. 
Ret is echter nog te vroeg om de uitslagen van deze regeling 

naar waarde te beoordelen. Sornmigen spreken hun tevreden
heid uit, zowel bij de rechters als bij de balie. Anderen daaren
tegE:m verhelen hun afkeuring en misnoegdheid niet. 

Wat er ook van zij, het aantal bij de hoven van beroep inge
leide zaken groeit dag aan dag. Bij het Hof van Beroep te 
Brussel werden in 1985 1.997 nieuwe zaken aangebracht; in 1986 
waren het er 2.245 en in 1987 werd kortelings het getal 2.662 
bereikt. De toename houdt verontrustend aan. 

Voor mijn gevoelen zouden er ook nog andere oplossingen 
gezocht moeten worden. 

De regels die het Gerechtelijk Wetboek geeft, hoewel redelijk 
en gezond, moeten bij de huidige tijdsomstandigheden worden 
aangepast. 

'Een eerste oplossing kan erin bestaan het bedrag van de 
laatste aanleg, wat de rechtbanken van eerste aanleg en de 
recht]Janken van koophandel betreft, aanzienlijk te verhogen. 
De huidige sorn van 15.000 frank is veel te laag. 

Weliswaar zal men erop wijzen dat, aangezien de vrede
rechters tot 50.000 frank bevoegd zijn, de zaken die bij de recht
banken van eerste aanleg aanhangig worden gemaakt, meestal 
50.000 frank zullen overtreffen. Doch dit is niet steeds het geval, 
aangezien die rechtbanken ook beneden dat bedrag bevoegd 
zijn. 

Luidens het oud artikel 16 van de wet van 25 maart 1876, 
zoals het de laatste keer werd gewijzigd door de wet van 20 
maart 1948, deden de rechtbanken van eerste aanleg in laatste 
aanleg uitspraak tot 25.000 frank. In die tijd waren de vrede
rechters tot 10.000 frank bevoegd. 

Thans overweegt men de vrederechters bevoegd te verklaren 
tot 100.000 frank, d.w.z. tienmaal het bedrag dat in 1948 van 
toepassing was. 

Zou het dan niet redelijk zijn een drempel te bepalen voor de 
laatste aanleg van de rechtbanken van eerste aanleg en tevens 
van de rechtbanken van koophandel, en die drempel bijvoor
beeld op 150.000 of zelf op 200.000 frank vast te stellen. Vijfen
twintigduizend frank in 1948 is thans ongeveer honderdtwintig
duizend frank waard. 

Ik weet wel dat men mij het verwijt zal maken terug te keren 
tot een toestand waarop reeds v66r 1960 kritiek was gekomen, 
maar verdient de huidige situatie van overbelasting en van 
achterstand bij de hoven van beroep, waarbij men soms drie tot 
vijf jaar moet wachten alvorens een eindbeslissing te krijgen, 
niet een veel scherpere afkeuring en is die overbelasting niet 
voor een groot deel te wijten aan hogere beroepen tegen belis
singen die normaal niet aan een appelgerecht onderworpen 
zouden rnogen worden? 
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31. Nu moet ik hier evenwel rekening houden met een belang
rijke opmerking die volgt uit de bij de wet van 25 juli 1985 inge
voerde wijziging van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk 
Wetboek. Luidens die wet worden in de rechtbanken van eerste 
aanleg aile civiele zaken aan k.amers waarin slechts een rechter 
zitting neemt, onderworpen. Voor de zaken vermeld in het derde 
lid van artikel 91 mag evenwel elke partij de verwijzing van de 
zaak naar een kamer met drie rechters vragen. 

In de praktijk echter moet men er rekening mee houden dat 
in talrijke rechtbanken van eerste aanleg een aanzienlijk deel 
van de rechters amper enkele jaren ambtsuitoefening als magis
traat heeft. In sommige gevallen gaat het zelfs om rechters die 
pas sinds enkele maanden zijn benoemd na een korte tijd bij de 
balie te zijn geweest. Men heeft er mij reeds op gewezen dat in 
een van de grootste rechtbanken van het land, althans wat het 
aantal rechters betreft, meer dan de helft van de leden minder 
dan vijf jaar praktijk heeft. 

Al die magistraten moeten thans aileen recht gaan spreken. 
Ze hebben zelfs geen bijstand meer van het openbaar minis
terie, terwijl in de oorspronkelijke staat van het Gerechtelijk 
Wetboek enkel reeds ervaren rechters geroepen werden om 
aileen zitting te nemen en zij bovendien door het openbaar 
ministerie bijgestaan werden. 

Is het dan niet gewaagd aan die magistraten op te dragen in 
laatste aanleg recht te spreken? 

Ik zou het niet aandurven. 

Daarom zou een tempering van de evenaangehaalde regel 
vereist zijn, die erin zou bestaan, mits het bedrag van de vorde
ring tussen 100.000 en 200.000 frank begrepen zou zijn, dat het 
hoger beroep wel ontvankelijk zou wezen doch onderworpen 
worden aan het voorafgaand verlof van een kamer van het hof 
van beroep. Die kamer zou dus moeten oordelen of er prima 
facie wei voldoende redenen aanwezig zijn om hoger beroep in 
te stellen. Men zou zodoende dilatoire rechtsmiddelen, alsmede 
aile zaken waarin kennelijk gechicaneerd en gevit wordt, 
kunnen weren. 

Ik meen dat langs die weg de thans bestaande overbelasting 
van de hoven van beroep grotendeels zou kunnen worden 
vermeden. Nogmaals wens ik er de klemtoon op te leggen dat 
hierdoor geenszins de toegang tot de rechter wordt ingeperkt. 
Die toegang is er, nu de rechtzoekende zijn geschil voor de 
vrederechter, de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank 
van koophandel kan brengen en binnen een redelijke tijd een 
vonnis kan krijgen. Er is echter geen reden om geschillen die 
slechts relatief geringe belangen betreffen aan de ongewisheden 
van langdurige rechtsmiddelen te onderwerpen, die niet noodza
kelijk een verbetering van de rechtstoestand meebrengen en 
vooral hoge kosten veroorzaken, kosten die meestal alleen door 
gegoede of chicaneuze partijen gedragen kunnen. worden. 

Men zal hier ook opwerpen dat die regeling, gepaard gaande 
met de voorgestelde wijziging van artikel 751 waarover ik het 
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daarnet had, verreikende gevolgen kan hebben voor een partij : 
enerzijds kan deze veroordeeld worden bij een contradictoir ge
acht vonnis, zodat verzet uitgesloten is, anderzijds zal, indien 
het vonnis in laatste aanleg wordt geveld, hoger beroep even
eens uitgesloten zijn. 

Ik stip evenwel aan dat de partij die in die toestand zal belan
den, dit aan zichzelf te wijten zal hebben, nu ze, dank zij de ter
mijnen die gesteld worden, ruimschoots de gelegenheid had 
haar verweermiddelen te doen gelden. Die regeling zal de partij
en bovendien ervan afbrengen nog middelen aan te wenden, 
doch ze veeleer aansporen om hun verweer behoorlijk voor te 
dragen. Is dit, alles goed overwogen, niet de normale werking 
van een degelijk georganiseerd gerecht (65)? 

Mag ik eraan toevoegen dat de bepalingen betreffende de aan
leg reeds in het Gerechtelijk Wetboek voorkomen? Evenwel zou 
bepaald moeten worden dat in zaken betreffende de staat van 
de personen altijd hoger beroep zou openstaan en dat voor alle 
andere zaken, waarvan de waarde niet in geld wordt bepaald, de 
partijen die waarde zelf zouden moeten schatten, onder het 
voorbehoud echter dat die schatting aan de controle van het ge
recht in hoger beroep zou worden onderworpen, hetgeen on
rechtstreeks ook zou neerkomen op een voorafgaand verlof om 
hoger beroep in te stellen. 

Voor beslissingen die een onderzoeksmaatregel bevelen, zou, 
uitgenomen wat de staat van de personen betreft, het hoger be
roep uitgesloten worden, tenzij hier dan ook met verlof van het 
hof van beroep. 

Zo zouden louter dilatoi.re rechtsmiddelen geweerd worden. 
Wanneer het vonnis echter tegelijk een eindbeslissing en een 
beslissing alvorens recht te doen inhoudt, zou hoger beroep wel 
toegestaan zijn, maar de devolutieve kracht zou slechts plaats
hebben voor zover de uitspraak over de eindbeslissing aan de 
onderzoeksmaatregel elk belang zou ontnemen. In het tegenge
stelde geval zou de zaak naar de eerste rechter worden verwe
zen, in overeenstemming overigens met de huidige jurispruden
tie van het Hof, aangaande de uitlegging van artikel· 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek (66). 

* 
* * 

32. De aldus voorgestelde regeling zou derhalve tot gevolg heb
ben dat de rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken 
van koophandel een groter aantal uitspraken in laatste aanleg 

(65) Zie Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 873). 

(66) Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 468) en de conclusie van het openbaar minis
terie in Bull. en Pas., 1972, I, 463; 26 juni 1975 (A.C., 1975, 1151); 22 april 1977 
(ibid., 1977, 873); 12 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 540); 28 april 1980 (ibid., 1978-79, 548); 
zie ook POUPART, Gerechtelijk Recht, artikelsgew1jze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtslee1~ Antwerpen, Kluwer, art. 1068-1070, blz. 10 tot 19; zic 
ook de besprekmg van KOHL, in J.T., 1986, 521 
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zouden vellen, die dan ook voor cassatieberoep vatbaar zouden 
zijn. 

Dit brengt onder meer met zich dat desaangaande het instel
len van cassatieberoep eveneens aan beperkingen moet worden 
onderworpen. 

Overigens dwingen de thans reeds bestaande overbelasting 
van het Hof en de daaraan verbonden zware risico's van achter
stand tot een grondige herziening van de bestaande regels. 

In de loop van de laatste vijfentwintig jaar is het aantal zaken 
die aan het Hof worden onderworpen, waarlijk enorm gegroeid. 
Het Hof kent de cijfers en ik zal mij er hier toe beperken de 
hoofdlijnen in herinnering te brengen. 

Voor de eerste kamer werden in 1960 253 burgerlijke zaken in
geleid, terwijl er toen in het begin van het jaar nog 307 te be
rechten waren; het Hof had dus in dat jaar over 560 zaken te 
beslissen. 

In 1986 werden 524 burgerlijke zaken ingeleid terwijl er nog 
489 te berechten waren, zodat voor dat jaar het aantal te berech
ten zaken 1013 was. 

Toch moet ik erop wijzen dat in 1960 de belastingzaken door 
de tweede kamer werden behandeld terwijl ze nu meestal aan 
de eerste kamer worden toegewezen; andersom werden in 1960 
de sociale zaken, in het bijzonder op het stuk van arbeidsover
eenkomsten en arbeidsongevallen, steeds bij de eerste kamer in
geleid terwijl die zaken thans door de derde kamer worden be
handeld. 

33. De stijging van het aantal te berechten burgerlijke zaken 
is dus buitengewoon aanzienlijk. 

De oorzaken hiervan denk ik onder meer als volgt samen te 
kunnen vatten: 

In de eerste plaats is de sterke toename van het aantal zaken 
bij de feitenrechters opmerkelijk. Uiteraard werkt dit door op 
het aantal zaken die voor het Hof worden gebracht. Maar hier 
zou ik willen onderstrepen dat de achterstand die in de hoven 
van beroep is ontstaan, een remmend effect had op het aantal 
zaken die bij het Hof werden ingeleid. Nu er een inspanning in 
de hoven van beroep wordt geleverd om die achterstand in te 
halen, mag verwacht worden dat oak het aantal bij het Hof inge
leide zaken de hoogte zal ingaan. 

Te dien aanzien weten we thans nag niet wat de repercussie 
zal zijn van de oprichting van kamers met alleenrechtsprekende 
rechters zowel in de hoven van beroep als in de rechtbanken 
van eerste aanleg die uitspraak doen in laatste aanleg of in ha
ger beroep. Hierdoor zal vermoedelijk het aantal afgehandelde 
zaken toenemen en dit zou oak kunnen resulteren in een aan
groei van het aantal cassatieberoepen. Verder zal de ontwikke
ling van dit vraagstuk ook afhangen van de kwaliteit van de be
slissingen die de alleenrechtsprekende rechters zullen wijzen. 

Voorts meen ik dat talrijke zaken die voor de eerste kamer 
komen, betrekkelijk weinig belang bieden voor de eigenlijke in-



-36-
terpretatie van de wetgeving. Ik stel immers vast dat voor 439 
burgerlijke zaken die in Hl86 werden berecht, er niet meer dan 
228 arresten in de Arresten van het Hoi van Cassatie werden ge
publiceerd. Als men weet dat thans nog alleen de uitspraken ge
drukt worden die jurisprudentieel van belang zijn, dan meen ik 
te mogen zeggen dat zulks betekent dat de overgrote meerder
heid van de aanhangig gemaakte zaken louter vormgebreken in 
de bestreden beslissingen betreffen. 

Naar mijn bescheiden mening komt de nieuwe wetgeving hier
bij slechts voor een gering deel aan bod. Er verloopt immers 
steeds tamelijk veel tijd voordat geschillen tot in cassatie ko
men. 

Dit was uiteraard niet het geval met de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek die dadelijk van toepassing waren, ook op 
de gedingen die reeds aanhangig waren alvorens de nieuwe be
palingen in werking traden. Dit bracht mee dat ze ook dadelijk 
tot cassatieberoep aanleiding konden geven. 

Doch afgezien van die aspecten van het vraagstuk rijst ook de 
vraag naar de natuur van de toetsing die het Hof tot taak heeft 
te verrichten. 

Zoals men weet is die toetsing van tweeerlei aard : enerzijds 
een toetsing naar de vorm, waarbij, in het bijzonder, de toetsing 
van de redengeving der beslissingen; anderzijds een toetsing 
van de interpretatie en de toepassing van het materieel recht. 

Beide toetsingen zijn, meen ik, belangrijk. 
Maar de vraag is in de eerste plaats of de partijen niet te ge

makkelijk hun heil zien in het cassatieberoep. Wij constateren 
immers dat de toetsing van de motivering verlokt tot het voor
stellen van middelen. die klaarblijkelijk zwak zijn. Men hoeft 
maar even de formulering van sommige middelen te lezen om 
zich rekenschap ervan te geven dat ze op zeer losse grond be
rusten. Er staan onder meer stijlformules in, zoals « de redenge
ving is duister, dubbelzirmig en tegenstrijdig "• hoewel voor elk 
van die grieven eigen regels gelden en het meestal uitgesloten is 
dat de beklaagde motivering gelijktijdig aan al die gebreken 
mank gaat. 

Er zijn ook, hoewel tot nog toe het verschijnsel eerder zeld
zaam is, de verzoekschriften die wel door advocaten bij het Hof 
worden ondertekend, maar onder verklaring dat zij de verant
woordelijkheid ervoor niet op zich nemen (67). 

(67) Wat de cassatieberoepen betreft waarvoor de balie de verantwoordelijkheid 
niet wenst te nemen, zou ik even de aandacht willen vestigen op een wettekst, nl. 
art. 480 Ger.W., die luidt dat, indien een partij in burgerlijke zaken geen bijstand 
van een advocaat bij het Hof van Cassatie verkrijgt, de stafhouder van de Orde 
ambtshalve een advocaat aanstelt, indien daartoe grond bestaat, een en ander on
verminderd de bepalingen inzake rechtsbijstand. 

Ik zou graag wijzen op twee punten : uit de tekst blijkt dat aile advocaten bij 
het Hof kunnen en mogen weigeren een cassatieberoep in te stellen, wanneer zij 
oordelen dat daartoe geen grond bestaat. De wet neemt dus aan dat, hoewel de 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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De ervaring die ik nu sinds bijna drieentwintig jaar bij het 

Hof heb opgedaan, leert dat men hoe langer hoe meer het cassa
tieberoep gebruikt om een derde aanleg te krijgen en om de za
ken tot in het oneindige te rekken. Er worden middelen opge
worpen, meestal vormmiddelen, die misschien wel formeel 
gegrond lijken maar die kennelijk slechts worden gehanteerd 
om de zaak opnieuw voor een verwijzingsrechter te kunnen krij
gen. 

Nu weet ik wel dat het Hof een toezicht moet kunnen uitoefe
nen op de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken en dat 
het dus onontbeerlijk is dat dit toezicht geschiedt ongeacht de 
aard van de zaken. 

Maar hierbij merk ik op dat door de overbelasting van het 
Hof het toezicht enerzijds verzwakt en anderzijds zijn doel mist 
door de vertraging bij de afhandeling van de zaken. 

W at ik echter nog erger vind, is dat, we gens de zaken die de 
rol nutteloos verzwaren, het Hof geen tijd meer heeft om zijn 
hoofdtaak te vervullen, namelijk de eenheid bij de uitleg en de 
interpretatie van de wetten te waarborgen. In een tijdperk dat 
de regeldichtheid van het wettenarsenaal zo dikwijls gehekeld 
wordt, en waar het verwijt wordt gemaakt dat de wetten gapen
de leemten vertonen of gebrekkig opgesteld worden, is die taak 
van het Hof des te fundamenteler. 

34. Dit alles heeft tot gevolg dat de huidige toestand bij het 
Hof niet meer langer kan worden gedoogd. Er moet dringend 
naar oplossingen worden uitgekeken, wil men voorkomen dat 
ook in het Hof achterstand zich gaat ophopen, waarbij, zoals 
men ook voor de hoven van beroep heeft ondervonden, het euvel 
van dilatoire cassatieberoepen onvermijdelijk wordt. Dit zou 
rampzalig zijn. 

De oplossing waaraan men altijd in de eerste plaats denkt, is 
de aanpassing van de personeelsformatie. Welnu, de verhoging 
van het aantal raadsheren en van het aantal leden van het par
ket kan weliswaar een hulpmiddel zijn. 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

advocaat bij het Hof de verplichte vertegenwoordiger van de partij is, hij niette
min middelen mag toetsen die overwogen worden om het cassatieberoep in te stel
len. Is hij van oordeel dat daartoe geen gronden bestaan, dan mag hij weigeren op 
te treden. Bovendien, en dit is het tweede punt, wanneer de partij geen steun 
vindt bij enige cassatieadvocaat, dan beoordeelt de stafhouder of er toch reden is 
om het rechtsmiddel aan te wenden, en dan stelt hij zelf een van zijn confraters 
aan, die zijn ambt daartoe zal verlenen. Maar ook in dat geval behoudt de stafhou
der een beoordelingsbevoegdheid. Oordeelt hij dat er terecht geweigerd is een cas
satieberoep in te stellen op de gronden die worden aangevoerd, dan beslist hij wet
tig dat geen advocaat wordt aangewezen. 

Aan de hand van die bepaling mag de vraag worden gesteld of de procedure 
waarbij het cassatieberoep op vordering en concept wordt ingesteld, wei wettelijk 
verantwoord is. 

Dit vraagstuk blijft echter van gering belang zolang een optreden op vordering 
van de cassatieadvocaat zeer zelden voorkomt. Maar is het niet beter voorzorgen 
te treffen nog v66r misbruiken ingeburgerd raken? 
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Doch naar mijn bescheiden mening betekent dit niet de enige 
bevredigende oplossing, althans niet als men zich eenvoudig 
daartoe beperkt. 

Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat het Hof 
van Cassatie bedoeld is als het orgaan dat in de schoot van de 
Rechterlijke Macht tot taak heeft voor de eenheid van de recht
spraak te waken. Het lijdt geen twijfel dat hoe grater het aantal 
leden, hoe moeilijker het is die eenheid te bereiken. We kunnen 
dit nu reeds in het Hof vaststellen. In Frankrijk, waar de Cour 
de cassation uit een honderdtal leden bestaat, is het noodzake
lijk gebleken bijzondere maatregelen te treffen om de eenheid 
van de rechtspraak in het Hof te verwezenlijken. 

Zoals de president van de Hoge Raad der Nederlanden nog 
onlangs heeft gezegd (68), « kan men niet onbeperkt doorgaan 
met verhoging van het aantal raadsheren of leden van het par
ket ». Er moet dus worden gezocht naar oplossingen die liggen 
in het vervolmaken van de werkmethoden van de leden van het 
Hof. Ik zou hier willen aan toevoegen dat misschien ook een be
perking van de mogelijkheid cassatieberoep in te stellen, ver
dient te worden overwogen. 

Er moet immers worden voorkomen dat het Hof overstelpt 
wordt met zaken waarin kennelijk ten onrechte naar het cassa
tieberoep gegrepen wordt. Het is een wezenlijke regel dat het 
cassatieberoep een buitengewoon rechtsmiddel is en moet blij
ven. 

35. Daar het vraagstuk duidelijk niet aileen in ons land be
staat, nu ook in onze buurlanden problemen van dezelfde aard 
zijn gerezen, is het zeer nuttig daar te gaan kijken hoe het werd 
opgelost. 

36. In Frankrijk werd het probleem van de overbelasting van 
het Hof van Cassatie onder meer onderzocht in verband met het 
vraagstuk van de regelmatigheid van de motivering, d.i. gebrek 
aan antwoord op de conclusie of onvoldoende motivering. In dat 
land doen zich praktisch dezelfde moeilijkheden voor als bij ons. 

Een paging om het vraagstuk op te lassen, werd ondernomen 
met het decreet nr. 85/1330 van 17 december 1985, artikel 13 (ar
tikel 954 van de Code de procedure civile). 

Luidens die nieuwe bepaling kan de rechter in hager beroep 
de partijen verzoeken, alvorens de debatten te sluiten, hun con
clusies samen te vatten, zodat nauwkeurig de grieven worden 
bepaald die tegen de bestreden beslissing worden aangevoerd. 
De middelen die aldus niet worden hernomen, worden veronder
steld prijsgegeven te zijn. De rechter is dus slechts gehouden op 
de samengevatte conclusies te antwoorden. 

Vast staat dat zulks een merkelijke vereenvoudiging kan uit
maken, omdat de appelrechter niet verplicht is onder meer te 

(68) Rede uitgesproken door Mr. Moons, president van de Hoge Raad der Neder
Ianden, op 22 mei 1987, ter gelegenheid van zijn im'ustestelling. 
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antwoorden op conclusies die in eerste aanleg zijn genomen, 
zelfs indien de partij er uitdrukkelijk naar verwijst (69). 

Doch, naar luid van de tekst, geldt die mogelijkheid slechts 
mits de rechter de partijen daartoe uitgenodigd heeft. Of dit nu 
in de praktijk werkelijk gebeurt, kon tot nog toe niet worden 
achterhaald. 

De regel is wellicht van die aard dat ook de middelen die ter 
zake van gebrek aan antwoord aan het Hof worden onderwor
pen, kunnen worden beperkt, maar men kan zich niet ontvein
zen dat het opleggen van een samenvatting van alle conclusies, 
ook eventueel die van eerste aanleg waarna(lr verwezen zou 
worden, een sterke afremming van de rechtspleging tot gevolg 
kan hebben. 

Ik ben dan ook niet overtuigd dat de oplossing van de Franse 
wetgever voldoening schenkt. 

37. In Nederland worden eveneens maatregelen in overweging 
genomen, o.m. om het aantal cassatieberoepen te beperken, b.v. 
door het invoeren van een geldelijke drempel of door in bepaal
de zaken de mogelijkheid van cassatieberoep geheel af te schaf
fen. 

In verband met het vraagstuk van de controle op de motive
ring werd door hoge magistraten opgemerkt: « Ret probleem 
dat ontstaat bij motiveringsklachten is het feit dat een oneven
redige investering van tijd en aandacht in de behandeling van 
deze klachten ten koste gaat van de op de rechtseenheid en de 
rechtsontwikkeling gerichte taak van de Hoge Raad. » 

Men kan het waarlijk niet beter formuleren. Daarom heeft de 
N~derlandse wetgever een regeling ingevoerd, waarbij een wijzi
ging werd aangebracht in artikel 102 van de Wet Rechterlijke 
Organisatie. Luidens die nieuwe bepaling kan de voorzitter van 
een kamer gelasten dat een zaak die hem daartoe geschikt voor
komt, wordt behandeld en beslist door drie leden van die kamer. 
Indien de zaak naar het oordeel van een van deze leden onge
schikt is voor behandeling door drie raadsheren, wordt de be
handeling voortgezet door vijf raadsheren, d.i. de normale bezet
ting van de kamer. 

Ook wordt thans aan een wijziging gedacht inzake de motive
ringsplicht van de Hoge Raad, wanneer dit college oordeelt dat 
een middel faalt en dat het geen rechtsvragen aan de orde stelt 
die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling 
bespreking behoeven. In zo'n geval zou de Hoge Raad vrijge
steld worden van de motiveringsplicht. 

In dit opzicht valt op te merken dat de Nederlandse Grondwet 
bepaalt dat de vonnissen de gronden inhouden waarop ze rus
ten, met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald (artikel 
121). 

(69) In ons land beslist het Hof van Cassatie dat de appelrechter niet behoeft te 
antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie, waarnaar een partij 
enkel verwijst zonder ze voor de appelrechter te hernemen (zie Cass., 26 jan. 1984, 
A.C., 1983-84, nr. 281). 
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W at dit laatste betreft, behoeft niet te worden gezegd dat in 
Belgie zulk een wijziging uitgesloten is, aangezien de Belgische 
Grondwet geen uitzondering toelaat (artikel 97 van de Grand
wet). 

Ik moge hierbij opmerken dat het vaststellen van een gelde
lijke drempel of zelfs het afschaffen van het cassatieberoep in 
bepaalde materies mij geen goede oplossing dunkt. 

Steeds moet er een mogelijkheid van toezicht bestaan. Het is 
uit den boze dat een gerecht aan geen enkel toezicht onderwor
pen is en dus recht spreekt in de wetenschap dat zijn beslissin
gen volkomen onaantastbaar zijn. 

Dit betekent evenwel nog niet dat de mogelijkheid om cassa
tieberoep in te stellen, totaal onbegrensd moet zijn. 

38. Daarom lijkt mij de Duitse regeling bijzonder interessant. 
De thans van toepassing zijnde procedure van Revision dagte
kent van 8 juli 1975. 

Wanneer men de Duitse wetgeving in dit opzicht nader beziet, 
dan moet men nochtans voor ogen houden dat in die wetgeving 
de Revision een echt gewoon rechtsmiddel uitmaakt dat in het 
belang van de partijen bestaat, zodat o.m. cassatieberoep in het 
belang van de wet aldaar niet mogelijk is. 

Dit betekent dat Revision niet wordt opgevat als een eigenlijk 
toetsingsmiddel van de wettigheid van de beslissingen van de 
feitenrechters, in elk geval op civielrechtelijk gebied. 

Er bestaat dus een verschil tussen de Revision en het cassa
tieberoep. 

Nu moet er worden toegegeven dat in ons land het cassatiebe
roep in het belang van de wet op burgerlijk gebied uitzonderlijk 
is, zodat in dat opzicht het verschil gering blijft. 

Ik meen derhalve dat ook hier belangrijke lessen uit het ver
gelijkend recht af te leiden zijn. 

Het Duits stelsel van de Revision stoelt hoofdzakelijk op de 
vaststelling van een drempel, die echter de aanwending van het 
rechtsmiddel niet verhindert, maar wei een beperking daarvan 
meebrengt. Men onderscheidt aldus de Zulassungsrevision en de 
Annahmerevision {70). 

De drempel wordt voor vermogensrechtelijke zaken op 40.000 
Duitse mark vastgesteld. Beneden die grens is een verlof van 
het gerecht in hoger beroep vereist (Zulassungsrevision). Boven
dien is voor aile niet vermogensrechtelijke zaken het verlof van 
de rechter in hoger beroep in de regel vereist. 

Nu wordt die drempel van 40.000 Duitse mark op twee manie
ren bepaald, al naar gelang het om de eiser of om de verweer
der in eerste aanleg gaat. 

(70) RosENBERG-SCHWAAB, Zivilprozessrecht, Miinchen, Berk, 1977, 12e druk, 
§ 143, blz. 810-811. 
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Gaat het om de eiser, dan wordt de drempel bepaald door het 
verschil tussen het bedrag van de hoofdvordering, zoals uitein
delijk in hoger beroep door de eiser vastgesteld, en het bedrag 
dat bij de bestreden beslissing wordt toegewezen, m.a.w. de 
drempel is het bedrag ten belope waarvan de eis wordt afgewe
zen. Indien het verschil aldus beneden 40.000 Duitse mark ligt, 
dan is het rechtsmiddel voor het Bundesgerichtshof slechts ont
vankelijk indien het gerecht in hoger beroep daartoe verlof 
heeft gegeven. Nu bepaalt de wet op welke gronden dit v.erlof 
mag worden gegeven, te weten enerzijds wanneer het rechts
vraagstuk een principiele draagwijdte heeft, anderzijds wanneer 
het gerecht in hoger beroep heeft gemeend te moeten afwijken 
van de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (« wenn die 
Rechtssache grundsatzlich Bedeutung hat, oder wenn das Beru
fungsurteil von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes ab
weicht »). Dit is dan wat men noemt een « formelle Beschwer ». 

Gaat het om de oorspronkelijke verweerder, dan geldt de 
drempel van 40.000 Duitse mark eveneens, doch hier heeft men 
te doen met de « materielle Beschwer », d.w.z. al hetgeen de ver
weerder grieft, meestal de veroordeling in haar geheel. 

Overschrijdt de Beschwer 40.000 Duitse mark, dan is geen ver
lof van het gerecht in hoger beroep vereist, en dan is het rechts
middel dus ontvankelijk, doch zal het uiteraard slechts worden 
aari.vaard als het door het Bundesgerichtshof toegelaten wordt 
(Annahme1·evision). 

Het Hof laat het slechts toe voor zover het geschil een princi
piele betekenis heeft. Nadat het verzoek is aangenomen, doet 
het Hof uitspraak over de gegrondheid ervan (71). 

Gaat men dit systeem ontleden, dan stelt men vast dat bene
den de 40.000 Duitse-markdrempel de controle van het opperste 
gerechtshof beperkt is. De controle van de motivering, die bij 
ons een al te grote plaats inneemt, wordt uiteraard beperkt tot 
de gevallen waarin het rechtsmiddel kan worden aangewend, 
hetzij in de gevallen waar de 40.000 Duitse-markdrempel wordt 
overschreden, hetzij na verlof van het gerecht in hoger beroep. 
In dit laatste geval lijkt die controle bijna toevallig te zijn, aan
gezien het verlof uitdrukkelijk met het oog op rechtsvragen 
wordt verleend en niet, uiteraard, wegens gebrek aan motive
ring; het Bundesgerichtshof kan in dat geval, zelfs ambtshalve, 
de beslissing aan de motiveringsplicht toetsen. 

39. Uit dit zeer kort onderzoek naar de toestand in het buiten
land meen ik te mogen afleiden dat in onze drie buurlanden, zo 
er een overbelasting bestaat, de voornaamste zorg is de formele 
controle zoveel mogelijk in te perken. Het is hoofdzakelijk daar 
dat de misbruiken bestaan of in elk geval dat er van het cassa
tieberoep gebruik wordt gemaakt enkel om een derde aanleg te 
krijgen, waarbij meestal op andere gronden dan het voor het 
Hof aangevoerde middel gesteund wordt. 

(71) G. BAUMGARTEL, « Einfiihrung in das Zivilprozessrecht >>, in Juridische Ar
beitsbliitter, A. Metzer Verlag, Frankfurt am Main, Sonderheft 5, biz. 77. 
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Er moet nochtans worden toegegeven dat ook de toetsing van 

de interpretatie van de wetgeving een aanzienlijke uitbreiding 
heeft genomen en dat, nu die toetsing ontegensprekelijk toegela
ten moet worden, ook op dat gebied oplossingen moeten worden 
gezocht. 

40. In de eerste plaats komt het me voor dat we een beroep 
mogen doen op de medewerking van de balie en hoofdzakelijk, 
zelfs uitsluitend wat de civielrechtelijke zaken betreft, van de 
balie van cassatie. 

Het stemt ons immers tot grate voldoening op de medewer
king van een voortreffelijke balie te mogen rekenen. 

Ik neem graag deze gelegenheid te baat om de klemtoon te 
leggen op de onontbeerlijke ambtswerkzaamheid van de balie 
van cassatie. Onlangs werd aan de minister van Justitie de 
vraag gesteld of het wel nodig is een afzonderlijke balie bij het 
Hof te behouden (72). De minister heeft geantwoord dat die tus
senkomst noodzakelijk was gelet op de complexiteit van de za
ken die aan het Hof worden onderworpen en op de eigen rechts
taal van 's Hofs arresten. Ook de redengeving die voor het Hof 
geldt, zou die tussenkomst verantwoorden. 

Ik meen niet dat dit wel het goede antwoord was. De mede
werking van de balie van cassatie is volstrekt onontbeerlijk om
dat het cassatieberoep op andere grondslagen stoelt dan de an
dere rechtsmiddelen. Het cassatieberoep is geen derde aanleg. 
Het is, zoals zoeven eraan herinnerd werd, een controle van het 
juridische werk van de rechter. Het beweegt zich op zuiver juri
disch vlak, zelfs waar de toetsing naar de vorm (motivering) 
plaatsheeft. 

Om zich rekenschap te geven van de noodzaak van een daar
toe speciaal gevormde balie hoeft men maar te kijken naar de 
inhoud van sommige verzoekschriften die in strafzaken worden 
ingediend door personen die de grondslag van de procedure in 
cassatie niet of onvoldoende kennen. Het Hof neemt er genoe
gen mee die verzoekschriften letterlijk weer te geven. Zij getui
gen meestal van de onwetendheid van de aard van het toezicht 
dat het Hof uitoefent en van de bevoegdheidsbeperkingen die 
uit de Grondwet voortvloeien. Hoe dikwijls worden er niet mid
delen aan het Hof onderworpen die erop neerkomen de feiten te 
beoordelen! 

Daaraan is de aanzienlijke stijging van het aantal strafzaken 
te wijten. 

Het Hof wordt aldus zonder enig nut overbelast, niet enkel in 
civielrechtelijke zaken, maar ook wat de strafzaken betreft. 

Het is dan ook de taak van de balie van cassatie om in het 
bijzonder in de civiele zaken in de eerste plaats een grondige 
schifting te doen, zodat aileen zaken die het cassatieberoep 
waard zijn, bij het Hof worden aangebracht. 

(72) Handelingen Kamer, openbare vergadering van de commissie voor de Justi
tie, 4 maart 1987, biz. 16. 
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Ik weet dat de leden van de balie van cassatie die opdracht 
met grate ernst opvatten, doch ik weet even goed dat het hun 
niet steeds mogelijk is hun tussenkomst te weigeren, hoewel zij 
zich ervan bewust zijn dat de aangevoerde middelen slechts bij
komstig zijn. 

De controle van de balie van cassatie kan dus op zichzelf niet 
volstaan. 

41. Ik ben derhalve van mening dat het vraagstuk vanuit twee 
oogpunten moet worden bekeken: enerzijds de mogelijkheid om 
de cassatieberoepen te beperken, anderzijds aan de leden van 
het Hof en van het parket de vereiste bijstand te bezorgen om 
hen in staat te stellen hun ambt efficient uit te oefenen, zodat 
het Hof zijn ware zending optimaal kan vervullen. 

42. W at het eerste punt betreft, ben ik van oordeel dat op ci
vielrechtelijk gebied het cassatieberoep aan een voorafgaand 
verlof onderworpen zou moeten worden. 

Het verlof zou worden verleend door een daartoe opgerichte 
kamer, bestaande uit drie leden, die om de maand volgens een 
beurtrol door de eerste voorzitter zouden worden aangesteld. 
Telkens zouden beide taalgemeenschappen in die kamer aanwe
zig zijn. Die beurtrol zou het aldus mogelijk maken het vraag
stuk evenwichtig te regelen. Het verlof zou op wettelijk bepaal
de criteria moeten steunen. 

Aan een bepaling van die criteria zal ik mij hier niet wagen, 
omdat daartoe uiteraard een zeer nauwkeurig en zorgvuldig on
derzoek nodig is. Toch wil ik bij wijze van voorbeelden vermel
den : verlof zou mogelijk zijn wanneer de middelen een rechts
vraagstuk van fundamentele betekenis opwerpen, en mits zij 
klaarblijkelijk niet nieuw zijn; wanneer de middelen een schen
ding van een regel van rechterlijke organisatie opwerpen; wan
neer schending van een bevoegdheidsregel van openbare orde 
wordt opgeworpen; wanneer de rechter wordt verweten, hetzij 
ultra petita uitspraak te hebben gedaan of, integendeel, niet vol
ledig zijn rechtsmacht te hebben uitgeoefend; wanneer een 
klaarblijkelijke schending van de rechten van verdediging door 
de rechter in laatste aanleg is begaan (73). 

Wat de motiveringsplicht betreft, die precies tot misbruiken 
aanleiding geeft, zou het Hof tot cassatieberoep slechts verlof 
verlenen wanneer er onmiskenbaar een gebrek aan redenen be
staat, o.m. wanneer dat gebrek nauw verbonden is met een uit
spraak over een rechtsvraagstuk. 

De daartoe opgerichte kamer zou steeds, na het advies van 
het openbaar ministerie te hebben gehoord, met eenparigheid 
van stemmen moeten beslissen als ze het verlof weigert. De wei
gering zou zeer bondig gemotiveerd worden, zoals thans de be
slissingen van het bureau voor rechtsbijstand. Ret verlof zelf om 
cassatieberoep in te stellen zou niet gemotiveerd zijn en zou 

(73) Rpl. Pmzo, ZPO (Ziv1lprozessordnung mit Nebengesetzen), Milnchen, Berk, 
7e druk, §§ 546, 547 551 
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uiteraard geen enkel element mogen inhouden dat op de berech
ting van de zaak vooruitloopt. Het spreek vanzelf dat de balie 
van cassatie zou voortgaan met het schiften van de zaken, zoals 
thans geschiedt. Verzoeken om verlof tot het instellen van een 
cassatieberoep zouden aileen door een advocaat bij het Hof inge
leid mogen worden en zouden de middelen tot staving van het 
cassatieberoep inhouden. 

43. Terwijl deze hervorming, waarmee de toevloed van zaken 
die we thans kennen, stevig zou kunnen worden ingedamd, geen 
op de rijksbegroti:ng doorwegende kosten veroorzaakt, zou ik 
meteen willen voorstellen dat een grotere uitbreiding zou wor
den gegeven aan de documentatiedienst. De medewerking van 
de magistraten die van deze dienst deel uitmaken, is voor het 
Hof van het grootste nut. Doch er wordt thans te weinig een be
roep op hen gedaan en bovendien, daar zij hun ambt in hun res
pectieve gerechten blijven waarnemen, is die medewerking 
noodzakelijk beperkt. 

Er zouden meer medewerkers moeten komen en ze zouden 
ook permanent, doch slechts voor de duur van zes jaar, in de 
dienst aanwezig moeten zijn. Vereist is tevens dat het ervaren 
juristen zijn, liefst magistraten die reeds enkele jaren hun ambt 
hebben uitgeoefend en zodoende de praktische draagwijdte van 
de gestelde vragen begrijpen. Het zou bovendien wenselijk zijn 
dat ten minste enkelen onder hen zich van de informatica-appa
ratuur kunnen bedienen. Dit kan gelukkig op korte tijd aange
leerd worden. Daar die magistraten bij het Hof vast in dienst 
zouden zijn, zouden ze ook in hun gerecht van oorsprong ver
vangen moeten worden door toegevoegde magistraten, die op 
hun beurt in de rangorde zouden worden benoemd zodra een 
plaats zou vrijkornen. 

Op die manier zou het werk Em van de raadsheren en van de 
leden van het parket aanzienlijk verlicht worden en zouden die 
magistraten, aan de hand van de onderzoeksgegevens die de do
cumentatiedienst hun bezorgt, zich helemaal kunnen toeleggen 
op de eigenlijke oplossing van de rechtsvragen die voor het Hof 
worden gebracht. 

Het wil me voorkomen dat deze regeling volkomen in de lijn 
ligt van de bedoelingen die de oprichters van de documentatie
dienst voor ogen hadden. Wij moeten spijtig genoeg toegeven 
dat de reele uitbouw van de dienst nooit ten valle aan die bedoe
lingen heeft beantwoord, omdat de gerechten die verzocht wer
den sommige van hun leden hiervoor af te staan, steeds hebben 
opgeworpen dat, wegens hun beperkte personeelsformatie, het 
onmogelijk was helemaal van de diensten dier magistraten af te 
zien. Zo zijn we in de toestand geraakt die we thans kennen, en 
die klaarblijkelijk niet datgene is wat oorspronkelijk werd be
doeld. 

Voor de geschetste regeling zullen ongetwijfeld op de begro
ting de nodige gelden moeten worden uitgetrokken, doch ik ben 
van oordeel dat ze de minst dure oplossing is en geschikt zal 
blijken om de normale werking van het Hof afdoende te bevor
deren. 
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Ik ben er mij wel van bewust dat de hier voorgestelde oplos

singen niet de enig mogelijke zijn, dat andere voorstellen even
eens bedacht kunnen worden. Maar ik meen dat het hoog tijd is 
dat het vraagstuk van de overbelasting van het Hof met vastbe
radenheid onder de aandacht van de Regering en de Wetgeven
de Kamers wordt gebracht. Komen er geen maatregelen binnen 
afzienbare tijd, dan zal er een loodzware achterstand gaan groei
en die jarenlang zal blijven aanslepen en eens te meer een bij
zonder storend effect in de werking van de Rechtsstaat zal te
weegbrengen. 

* 
* * 

44. Ik meen geen bedenkingen te moeten wijden aan de bewa
rende en uitvoeringsmaatregelen. Hoewel sommige detailpunten 
bijgewerkt zouden moeten worden of het reeds werden, ben ik 
van gevoelen dat, in het algemeen, dit deel van het Gerechtelijk 
Wetboek geen noemenswaardige moeilijkheden heeft opgeleverd 
en nog steeds zeer actueel is. Een bespreking van die detailpun
ten mag hier dus achterwege blijven. 

45. Tot daar deze kanttekeningen bij een wet die door de wet
gever v66r twintig jaar werd aangenomen en die in feite nu 
ruim vijfentwintig j aar geleden werd ontworpen. 

Het is duidelijk, dunkt mij, dat, bij de snelheid waarmee onze 
maatschappij evolueert, die wet op bepaalde punten niet meer 
helemaal aan de vereisten van de huidige tijd voldoet en dat er 
dus aanpassingen nodig zijn. 

Verre van mij de gedachte dat mijn zienswijze volstrekt de 
juiste is of dat de voorstellen die ik doe de enige goede zijn, en 
evenmin dat ze aanvaard zullen worden. Ik verwacht integen
deel dat ze kritiek en wellicht zelfs felle kritiek zullen doen los
komen, omdat ze niet bij iedereen in de smaak zullen vallen. 
Toch hoop ik reeds daardoor mijn doel te bereiken, dat mijn be
toog misschien andere voorstellen zal uitlokken. Het voornaam
ste, voor mij, is dat er eens, en hoe spoediger hoe beter, een de
gelijke oplossing wordt gevonden voor een toestand die iedereen 
ergert en waarbij de goede faam van het gerecht grote schade 
lijdt. 

Tot besluit nog deze wens : moge al wie bij de werking van de 
hoven en rechtbanken betrokken is het zijne bijdragen om een 
behoorlijke regeling tot stand te brengen! 

* 
* * 

Tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar ontvielen het Hof twee 
van haar dierbare emeriti-leden. 

Emeritus-voorzitter Polet trad in het Hof op 15 maart 1958. 
Gedurende bijna twintig jaar heeft hij aan de werkzaamheden 
van ons college deelgenomen. Zijn leven lang liet zijn gezond
heid zwaar te wensen over en ondanks familiebeproevingen die 
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hem niet bespaard bleven, wist hij met buitengewone moed zijn 
ambt in het Hof waar te nemen. 

Toen in 1970 in het Hof een derde kamer werd opgericht, ter 
berechting van de cassatieberoepen ingesteld tegen de beslissin
gen van de arbeidsgerechten, werd aan de heer Polet, als afde
lingsvoorzitter, het voorzitterschap van de franstalige afdeling 
van die nieuwe kamer opgedragen. Hij bleef er tot zijn inruste
treding. 

Dit voorzitterschap belette hem niet ook nog zitting te nemen 
in de eerste kamer en het is als verslaggever dat hij de belang
rijke zaak behandelde die aanleiding gaf tot het welbekende ar
rest van 27 mei 1971, waarbij de voorrang van het communautai
re recht op het interne recht werd erkend. 

Hij werd op 27 januari 1977 tot voorzitter van het Hof verko
zen. 

De heer Polet was een bijzonder beminnelijke en kiese man, 
een uitstekend jurist, van zeer ruime belezenheid, die het Hof 
zeer grote diensten heeft bewezen en onze zittingen en samen
komsten sinds zijn oprustestelling in 1977 steeds getrouw was 
blijven bijwonen. · 

Wij zullen zijn nagedachtenis pieteitsvol bewaren. 

Kort na het eJsterven van de heer Polet bereikte ons het droe
vige nieuws van het overlijden van emeritus-afdelingsvoorzitter 
Perrichon. 

Deze hoogstaande magistraat, die jarenlang het ambt van het 
openbaar ministerie te Brussel op uitmuntende wijze had uitge
oefend en die mijn oudere collega was, trad in 1960 als raads
heer in het Hof van Cassatie. 

Ik had het voorrecht gedurende jaren met hem zitting te mo
gen nemen. Hij wist meesterlijk de techniek van cassatie te 
hanteren. Hij was inderdaad een jurist van eerste gehalte, zoals 
zijn studie over het hoger beroep, verschenen in het Repertoire 
pratique du droit beige, laat blijken, en de arresten waaraan hij 
als verslaggever heeft deelgenomen getuigen van zijn zin voor 
schakeringen die de vrucht waren van een diepgaande bezin
ning over de interpretatie van de wet en de toepassing ervan op 
de feitelijke omstandigheden. 

Meer dan zeventien jaar heeft hij aldus in het Hof zijn hoge 
functies vervuld. 

Hij was een sobere, diskrete, fijnzinnige mens, gekenmerkt 
door een grote rechtschapenheid zowel in zijn prive-leven als in 
de uitoefening van zijn ambt. 

Hij zal voor het nageslacht een voorbeeld blijven. 

* 
* * 

Voor de Koning vorder ik dat het den Hove moge behagen te 
verklaren dat het; heden, zijn werkzaamheden voortzet in het 
kader van het gerechtelijk jaar dat aanvangt. 



art., artt. : 

aug.: 

Beslw.: 

Bosw.: 

Bull.: 

B.V.: 

B.W.: 

Com.V.: 

Com.V.Aand. : 

C.V.: 

dec.: 

Deer.: 

e.a.: 

E.E.G.: 

E.V.R.M.: 

e.v.: 

feb.: 

Gem.regl.: 

Ger.W.: 

Gw.: 

I.V.B.P.R. : 

jan.: 

K.B.: 

Kh.: 

L.V.: 

M.B.: 

Mil.Sv.: 

Mil.Sw.: 

nov.: 
N.V.: 

o.g.v.: 

okt.: 
Pas.: 

Pasin.: 

P.V.B.A.: 

-47-

Lijst van de belangrijl{ste afkortingen 

artikel, artikelen. 

augustus. 

besluitwet. 

Boswetboek. 

Bulletin des arrets de la Cour de cassation. 

besloten vennootschap. 

Burgerlijk Wetboek. 

commanditaire vennootschap. 

commanditaire vennootschap op aandelen. 

cooperatieve vennootschap. 

december. 

decreet. 

en litisconsorten, en anderen. 

Europese Economische Gemeenschap. 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

en volgende. 

februari. 

gemeentereglement. 

Gerechtelijk Wetboek. 

Grondwet. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

januari. 

koninklijk besluit. 

W etboek van Koophandel. 

landbouwvennootschap. 

ministerieel besluit. 

Wetboek Militaire Strafvordering. 

Militair Strafwetboek. 

november. 

naamloze vennootschap. 

op grand van. 

oktober. 

Pasicrisie. 

Pasinomie. 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijk
heid. 



sept. : 

Sv.: 

Sw.: 

Veldw.: 

Ver.Arr. R.v.St. : 

vgl.: 

V.O.F.: 

V.Z.W.: 

W.: 

W.B.T.W.: 

W.I.B.: 

W.I.G.B.: 

W.Reg.: 

W.Succ.: 

W.Zeg.: 

- 48-

september. 

W etboek van Strafvordering. 

Strafwetboek. 

Veldwetboek. 

Arresten Raad van State. 

vergelijk. 

vennootschap onder firma. 

vereniging zonder winstoogmerk. 

wet. 

W etboek van de Be lasting over de Toegevoegde 
Waarde. 

W etboek van de Inkomstenbelastingen. 

Wetboek van de met de Inkornstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen. 

Wetboek van Registratierechten. 

W etboek van Successierechten. 

Wetboek van Zegelrechten. 



-49-

Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten 
Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd 

Alcoholwet 

Apothekerswet 

Arbeidsartsenwet 

Arbeidsongeschiktheidsbesluit 
Zelfstandigen 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Arbeidsovereenkomstenwet 

Bedienden 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Sportbeoefenaars 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden 

Arbeidsreglementenwet 

Arbeidswet 

Architectenwet 

Artsenwet 

Avondsluitingswet 

Bedrijfsorganisatiewet 

Beroepsziektenwet 

Bestaansminimumwet 

C.A.O.-wet 

Chequewet 

C.M.R.-Verdrag 

Dienstplichtwet 

Douane en Accijnzenwet 

Dronkenschapwet 

E.E.G.-Verdrag 

E.E.G-verordening 1408171 So-
ciale Zekerheid 

E.E.G.-verordening 574/72 So-
ciale Zekerheid 

Executieverdrag 

Faillissementswet 

Feestdagenwet 

FinanclE'nngshuurwet 

Geluidshinderwet 

gecoordineerde wetten van 12 juli 1978. 

koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967. 

wet van 28 december 1977. 

koninklijk besluit van 20 juli 1971. 

wet van 10 april1971. 

wet van 3 juli 1967. 

wet van 3 juli 1978. 
gecoordineerde wetten van 20 juli 1955. 

wet van 24 februari 1978. 

wet van 10 maart 1900. 

wet van 8 april 1965. 

wet van 16 maart 1971. 

wet van 26 juni 1963. 

koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967. 

wet van 24 juli 1973. 

wet van 20 september 1948. 

gecoordineerde wetten van 3 juni 1970. 

wet van 7 augustus 1974. 

wet van 5 december 1968. 

wet van 1 maart 1961. 

wet van 19 mei 1956. 

gecoordineerde wetten van 30 april 1962. 

gecoordineerde wetten van 18 juli 1977. 

besluitwet van 14 november 1939. 

Verdrag van 25 maart 1957. 

verordening van 14 juni 1971. 

verordening van 21 maart 1972. 

Verdrag van 27 september 1968. 

wet van 18 april 1851 

wet van 4 januari 1974. 

koninklijk besluit nr 55 van 10 november 1967 

wet van 18 juli 1973 



Geneeskundewet 

Gewetensbezwaardenwet 

Gezinsbijslagenwet Zelfstandi-
gen 

Gezondheid en Veiligheidswet 

Handelshuurwet 

Handelspraktijkenwet 

Handelsvertegenwoordigerswet 

Huurwet 

Hypotheekwet 

IJkwet 

Jachtwet 

J eugdbeschermingswet 

Kinderbijslagwet Werknemers 

Krankzinnigenwet 

Leur handelwet 

Luchtvaartwet 

Mijnwet 

Minder-validenwet Sociale Re
classering 

-50-
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967. 

gecoordineerde wetten van 20 februari 1980. 

wet van 29 maart 1976. 

wet van 10 juni 1952. 

wet van 30 april 1951. 

wet van 14 juli 1971. 

wet van 30 juli 1963. 

wet van 10 april 1975. 

wet van 16 december 1851. 

wet van 16 juni 1970. 

wet van 28 februari 1882. 

wet van 8 april 1965. 

gecoordineerde wetten van 19 december 1939. 

wet van 18 juni 1850. 

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939. 

wet van 27 juni 1937. 

gecoordineerde wetten van 15 september 1919. 

wet van 16 april 1963. 

Minder-validenwet Tegemoet- wet van 27 juni 1969. 
komingen 

O.C.M.W.-wet wet van 8 juli 1976. 

Onteigeningswet 

Onteigeningswet Autosnelwe-
gen 

Pachtwet 

Pensioenwet Werknemers 

Pensioenwet Zelfstandigen 

Programmawet 1976 

Programmawet 1978 

Sluitingswet 

Sluitingsfondswet 

Sociale-Documentenwet 

wet van 26 juli 1962. 

wet van 26 juli 1962. 

wet van 4 november 1969. 

koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967. 

koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967. 

wet van 5 januari 1976. 

wet van 22 december 1977. 

wet van 28 juni 1966. 

wet van 30 juni 1967. 

koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978. 

Sociale-Zekerheidswet Mijn- besluitwet van 10 januari 1945. 
werkers 

Sociale-Zekerheidswet Werkne- wet van 27 juni 1969. 
mers 1969 

Sociale-Zekerheidswet Zelfstan- koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967. 
dig en 

Taaldecreet decreet van 19 juli 1973. 

Taalwet Bestuurszaken gecoordineerde wetten van 18 juli 1966. 

Taalwet Gerechtszaken wet van 15 juni 1935. 

Uitleveringswet wet van 15 maart 1874. 

Vakantlewet gecoordineerde wetten van 28 juni 197L 



-51-

Vakbondswet Overheidsperso- wet van 19 december 1971. 
neel 

Vennootschappenwet 

Verdrag Benelux-Gerechtshof 

Verdrag Rechten van de Mens 

Vervoerwet 

Verzekeringswet 
Vreemdelingenwet 

W.A.M.-wet 

Wapenwet 

Wegverkeersreglement 

Wegverkeerswet 

Werkloosheidsbesluit 

Wet Administratieve Geldboe-
ten 

Wet Bescherming Loon 

Wet Bescherming Maatschappij 

Wet Economische Heroriente-
ring 

Wet Gerechtelijk Akkoord 

Wet Giftige Afval 

Wet Kleine Nalatenschappen 

Wet Prestaties Algemeen Be-
lang 

Wet Prive-milities 

Wet Raad van State 

Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw 

Wet Sociale Promotie 

Wet Voorlopige Hechtenis 

Wisselbriefwet 

Zeewet 
Z.I.V.-wet 

gecoordineerde wetten van 30 november 1935. 

Verdrag van 31 maart 1965. 

Verdrag van 4 november 1950. 

wet van 25 augustus 1891. 

wet van 11 juni 1874. 

wet van 15 december 1980. 

wet van 1 juli 1956. 

wet van 3 januari 1933. 

koninklijk besluit van 1 december 1975. 

gecoordineerde wetten van 16 maart 1968. 

koninklijk besluit van 20 december 1963. 

wet van 30 juni 1971. 

wet van 12 april 1965. 

wet van 1 juli 1964. 

wet van 4 augustus 1978. 

gecoordineerde wetten van 29 september 1946. 

wet van 22 juli 1974. 

wet van 6 mei 1900. 

wet van 19 augustus 1948. 

wet van 29 juli 1934. 

gecoordineerde wetten van 12 januari 1973. 

wet van 29 maart 1962. 

wet van 1 juli 1963. 

wet van 20 april 1874. 

wet van 10 augustus 1953. 

wet van 21 augustus 1879. 

wet van 9 augustus 1963. 





HOF VAN.tAssATIE 1 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTELIJK JAAR 1987-1988 

Nr. 1 

2' KAMER - 2 september 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VER· 
SLAG VAN DE VOORZITTER OF VAN EEN 
RECHTER - BEWIJS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR· 
DERING - VORMEN BETREFFENDE HET ON· 
DERZOEK TER TERECHTZITTING - BEWIJS. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF· 
VORDERING - VERMELDING VAN DE TOEGE· 
PASTE WETSBEPALINGEN - VERWIJZING 
NAAR HET BEROEPEN VONNIS - WETTIG. 

1" en 2" Het bewijs dat de wetsbepalin
gen betreffende de vormen van het on
derzoek ter terechtzitting in strafza
ken, zoals het horen van het openbaar 
ministerie en, in hager beroep, de ver
slaggeving door de voorzitter of een 
van de rechters, in acht genomen zijn, 
kan blijken ofwel uit het vonnis of ar
rest ofwel uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting (1). (Artt. 153, 190, 209 
tot 211 Sv.) 

3" De beslissing waarbij op de strafvor
dering een veroordeling wordt uitge
sproken, moet ofwel in de eigen reden
geving ofwel door verwijzing naar het 
beroepen vonnis de wetsbepaling ver
melden die, door een strafmaat te be
palen, de feiten van de zaak als een 
misdrijf aanmerkt (2). (Art. 163 Sw.) 

(1) Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 9549 
(A.C., 1986-87, nr. 111). 

(2) Cass., 28 mei 1986, A.R. nr. 5020 
(A.C., 1985-86, nr. 607). 

(SCHYNS T. POUSSART, DE SCHELDE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5693) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 december 1986 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen de verweerder Poussart, me
debeklaagde, ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiseres, beklaag
de en burgerlijke partij die niet in 
kosten van die rechtsvordering is 
veroordeeld, geen hoedanigheid 
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 beslissingen op de 
strafvordering ten laste van eiseres, 
alsook op de door de verweerder 
Poussart tegen haar en de door haar 
tegen verweerder ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 209 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat luidens die bepaling « over het 
hoger beroep binnen een maand uit
spraak zal worden gedaan ter terechtzit
ting, op het verslag van een van de rech
ters ''• terwijl het vonnis nergens gewag 
maakt van het verslag dat door een van 
de rechters van de correctionele recht
bank moest worden uitgebracht; dat het 
verslag een substanW!le rechtsvorm is 
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waarvan de inachtneming op straffe van 
nietigheid moet worden vastgesteld; dat, 
zoals hierboven is gezegd, het bestreden 
vonnis niet vaststelt dat die substantii:He 
rechtsvorm in acht genomen is : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 27 november 1986 
door de correctionele rechtbank ge
houden terechtzitting vaststelt dat 
verslag is gedaan door de rechter 
Michotte, die samen met andere ma
gistraten zitting hield in het appel
gerecht; dat het vonnis niet meer 
hoeft vast te stellen dat die substan
tii:ile rechtsvorm in acht genomen is 
als dat reeds is gebeurd in het pro
ces-verbaal van de terechtzitting; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 210 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat, zo het openbaar ministerie in 
verband met die zaak wei degelijk is ge
hoord in zijn vorderingen, daaraan moet 
worden toegevoegd dat het een voor de 
stelling van eiseres gunstig advies had 
uitgebracht; dat het vonnis nochtans niet 
va.ststelt dat het openbaar ministerie is 
gehoord, ofschoon het hier een substan
tii:He rechtsvorm betreft; dat de recht
spraak van het Hof duidelijk zegt : « de 
tegenwoordigheid van het openbaar mi
nisterie is vereist tijdens het onderzoek 
en het debat en moet, op straffe van nie
tigheid van het vonnis, blijken uit de 
vermeldingen daarvan en van het pro
ces-verbaal van de rechtzitting >>; dat het 
Hof in andere arresten beslist dat << bui
ten het geval waarin enkel de burger
lijke rechtsvordering bij de appelrechter 
aanhangig is, het horen van het open
baar ministerie, overeenkomstig de arti
kelen 153, 190 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, een substantii:He 
rechtsvorm is waarvan de inachtneming 
bovendien moet worden vastgesteld in 
het in correctionele of politiezaken gewe
zen vonnis »; 

Overwegende dat voornoemd pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
van 27 november 1986, waarop de 
zaak volledig werd behandeld en in 
beraad genomen, vaststelt dat het 
openbaar ministerie de zaak heeft 
samengevat en zijn conclusie heeft 
genomen; dat, anders dan wat het 

middel betoogt, de inachtneming 
van die substantiEHe rechtsvorm 
moet worden vastgelegd ofwel in de 
processen-verbaal van de terechtzit
ting ofwel in de vermeldingen van 
het vonnis; dat geen enkele wetsbe
paling vereist dat die vaststelling zo
wel in die processen-verbaal als in 
de beslissing geschiedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 163 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat de veroordelende beslissing de 
wetsbepaling moet aanwijzen die, door 
de strafmaat te bepalen, de bewezen ver
klaarde feiten als een misdrijf aanmerkt, 

terwijl het beschikkende gedeelte van 
het vonnis die bepaling niet aanwijst: 

Overwegende dat het vonnis in de 
redengeving verwij st naar de in het 
beroepen vonnis vermelde wetsbepa
lingen waaronder, benevens artikel 
420 van het Strafwetboek, artikel 29 
van de Wegverkeerswet; dat derhal
ve het vonnis opgave doet van de 
toepasselijke wetsbepalingen die, 
door een strafmaat te bepalen, de 
feiten van de zaak, zoals zij onder 
meer omschreven zijn in het ko
ninklijk besluit van 1 december 
1975, als een misdrijf aanmerken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de straf
vordering betreft, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

2 september 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Jaumotte, Luik. 
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Nr. 2 

1• KAMER - 3 september 1987 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ALGEMENE REGELS - TAAK VAN DE RECH
TER - VERPLICHTING UITSPRAAK TE DOEN 
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING
ART. 1138, 3°, GER.W. - PUNT VAN DE VORDE
RING - BEGRIP. 

Geen punt van de vordering, in de zin 
van art. 1138, :J', Ger. W., is het door 
een partij aan de rechter gedane ver
zoek om een onderzoeksmaatregel te 
bevelen (1). 

(V ... B ... T. R ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5485) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 september 1985 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
1138, 3", van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om, beginnend vanaf 1 maart 1985, aan 
verweerster een maandelijks onder
houdsgeld te betalen van 15.000 frank, 
gekoppeld aan het indexcijfer der con
sumptieprijzen, op grond dat: verweer
ster op 30 september 1984 haar zelfstan
dige handelsactiviteit als herbergierster 
heeft beeindigd en op 2 oktober 1984 uit 
het handelsregister werd geschrapt; zij 
geen som voor het overlaten van de han
delszaak heeft ontvangen; zij een maan
delijkse werkloosheidsuitkering van on
geveer 22.000 frank geniet; met de kin
derbijslag voor een kind uit haar eerste 
huwelijk geen rekening mag gehouden 
worden om haar persoonlijk onderhouds
geld te berekenen; niet blijkt dat zij gel
den uit een erfenis heeft verkregen noch 

(1) << Het ambt van de rechter bij de leiding 
van het rechtsgeding », rede uitgesproken door 
de heer procureur-generaal Krings op de 
plechtige openingszitting van het Hof van Cas
satie op 1 september 1983, nr. 12. 

dat haar enig kapitaal uit de vereffening 
en verdeling van haar eerste huwelijk is 
te beurt gevallen; niet bewezen wordt 
dat zij enige andere inkomsten heeft en 
uit een telefoongesprek met een Neder
landse Bank nog niet kan afgeleid wor
den dat verweerster in het buitenland 
gelden heeft belegd, 

terwijl eiser in zijn gemotiveerde be
roepsakte, omtrent de behoeften en in
komsten van verweerster, aan het hof 
van beroep « heel expliciet » had ge
vraagd dat verweerster zou veroordeeld 
worden tot het voorbrengen van de ver
effeningsprocedure betreffende haar eer
ste huwelijk en van de wijze waarop de 
opbrengst ervan werd belegd door haar; 
eiser tevens, met betrekking tot de gel
den die verweerster erfde van haar over
leden vader en die zij volgens hem be
legd had, vroeg dat verweerster zou 
veroordeeld worden tot het overleggen 
van die vereffeningsprocedure en de wij
ze van belegging; waar eiser aldus aan 
het hof van beroep vroeg om verweerster 
te verplichten « hieromtrent aile moge
lijke inlichtingen te verschaffen », het ar
rest hoe dan ook nalaat over deze vorde
ring uitspraak te doen (schending van 
artikel 1138, 3", van het Gerechtelijk Wet
hoek), althans verzuimt de desbetreffen
de stelling uit de beroepsakte van eiser 
afdoende te beantwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 1138, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat voorziening in cassatie we
gens overtreding van de wet open
staat indien werd nagelaten uit
spraak te doen over een van de 
punten van de vordering; 

Dat de aanvraag dat de rechter 
een onderzoeksmaatregel zou beve
len, geen vordering is in de zin van 
bedoelde wetsbepaling, die immers 
enkel de gevorderde zaak betreft; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het overweegt dat niet 
blijkt dat verweerster gelden uit een 
erfenis heeft verkregen noch dat 
haar enig kapitaal uit de vereffe-
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ning en verdeling van haar eerste 
huwelijk is te beurt gevallen, impli
ciet de aangevraagde onderzoeks
maatregel onnodig acht en zodoende 
de daartoe strekkende beroepsakte 
beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

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

3 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Mahillon, 
raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 3 

1' KAMER - 4 september 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR 
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - ElSER DIE IN DEZELFDE HOEDANIG
HEID VOOR DE FEITENRECHTER IS OPGETRE
DEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - VER
MELDINGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP. 

5° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-' 
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
BEGINSEL VAN DE EENHEID VAN HET FAIL
LISSEMENT. 

1 o De tegen een voorziening aangevoerde 
grand van niet-ontvankelijkheid, hier
uit afgeleid dat de eiser de rechtsvor
dering niet in zijn hoedanigheid van 
curator Iron instellen, Iran niet worden 
aangenomen wanneer de eiser in die 
hoedanigheid voor de feitenrechter is 
opgetreden (1). 

2o Art. 1057 Ger. W. vereist niet dat de 
akte van hager beroep melding maakt 
van de hoedanigheid waarin de gei'nti
meerde optreedt in de zaak. 

3° Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het middel waarin terecht of 
ten onrecl1te wordt aangevoerd dat een 
hof van beroep het beroepen vonnis 
had moeten vernietigen, als dat hof 
heeft gedaan wat het had moeten doen 
indien het was ingegaan op de vorde
ring tot vernietiging van dat vonnis, 
nl. uitspraak doen over het geschil zelf 
(2). 

4o In burgerlijke zaken oordeelt de rech
ter vrij of rechtsvorderingen onderling 
zo nauw verbonden zijn dat het wense
lijk is ze samen te behandelen en te 
berechten ten einde oplossingen te ver
mijden die onderling onverenigbaar 
zouden kunnen zijn indien de zaken 
afzonderlijk werden berecht (3). (Art. 
30 Ger.W.) 

5o Het beginsel van de eenheid van het 
faillissement verzet zich ertegen dat 
een schuldenaar een tweede maal fail
liet verklaard wordt zolang het eerste 
faillissement nag niet is gesloten (4). 

(1) Zie Cass., 23 juni 1983, A.R. nr. 6842 
(A.C., 1982-83, nr. 592). 

(2) Cass., 29 maart 1984, A.R. nr. 6804 
(A.C., 1983-84, nr. 439). 

(3) Zie Cass., 15 mei 1981, A.R. nrs. 2927 en 
2928 (A.C., 1980-81, nr. 529). 

4° SAMENHANG - BURGERLIJKE ZAKEN (4) Zie Cass., 17 jan. 1939 (Bull. en 
- BEGRIP Pas., 1939, T, 26). 
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(DELUYKER T. MRS. ARTS EN BOSTOEN - CURA
TOREN IN DE FAILLISSEMENTEN D & V MOTOR 
GENK N.V., DELUYKER, VANHOUDT E.A., MR. 
MAILLEUX - CURATOR AD HOC IN DE FAILLISSE
MENTEN DELUYKER EN VANHOUDT; MRS. ARTS 
EN BOSTOEN - CURATOREN IN HET FAILLISSE
MENT D & V MOTOR GENK N.V. T. VANHOUDT, 
MRS. ARTS, BOSTOEN EN MAILLEUX - OPTRE-

DEND IN DIE HOEDANIGHEID) 

ARREST 

(A.R nrs. 5383 en 5399) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene 
rol onder de nrs. 5383 en 5399 tegen 
hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij 
dienen te worden gevoegd; 

A. Op de voorziening van mrs. 
Alex Arts en Dirk Bostoen: 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
verweerster hieruit afgeleid dat de 
eisers optreden als curators van het 
faillissement van de N.V. D & V Mo
tor Genk, dat de wet de curators 
echter geen rechtsvordering ver
leent om de faillietverklaring van 
een derde te vorderen, als ze geen 
schuldeisers van die derde zijn, en 
dat niet blijkt dat de eisers persoon
lijk schuldeiser van verweerster 
zijn: 

Overwegende dat de eisers, die 
voor de feitenrechter in het geding 
betrokken waren in de hoedanigheid 
van curators van het faillissement 
van de N.V. D & V Motor Genk, be
voegd zijn om in dezelfde hoedanig
heid cassatieberoep in te stellen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 17, 18, 29, 31, 43, 1042, 
1053 en 1057 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, nadat de eisers in 
hun regelmatig voor het hof van beroep 

neergelegde conclusie hadden aange
voerd dat de beroepen van eerste ver
weerster onontvankelijk waren omdat de 
ingestelde beroepen enkel ingesteld wa
ren tegen de partijen, opgetreden in eer
ste aanleg, meer bepaald wat de eisers 
betreft « in hun hoedanigheid van cura
toren van het faillissement N.V. D & V 
Motor Genk » en de beroepen niet inge
steld waren tegen de curatoren van de 
faillissementen Deluyker en Vanhoudt, 
vermits de beroepsakten duidelijk het 
beroep beperkten tot de curatoren van 
het faillissement N.V. D & V Motor 
Genk, het beroep van eerste verweerster 
toelaatbaar verklaart op grond : « dat de 
curatoren ten onrechte gewag maken 
van artikel 43 van het Gerechtelijk Wet
hoek, vermits deze wettelijke bepaling 
slechts geldt voor de betekeningen ver
richt door een gerechtsdeurwaarder; dat 
artikel 1057 van het Gerechtelijk Wet
hoek - onbetwistbaar in casu toepasse
lijk - betreffende onderhavige betwis
ting, slechts bepaalt dat op straffe van 
nietigheid in de akte van hoger beroep 
melding moet gemaakt worden van "( ... ) 
de naam, de voornaam en de woonplaats 
of, bij gebreke van een woonplaats, de 
verblijfplaats van de gedaagde in hoger 
beroep ( ... )" (artikel 1057, 3°); dat niet 
vereist wordt dat de hoedanigheid van 
deze gedaagde aangeduid wordt in de ak
te van hoger beroep; dat voormelde wet
telijke voorwaarden (1047, 3°, Gerechte
lijk Wetboek) vervuld zijn in de akten 
van hoger beroep van 11 en 12 december 
1984, vermits melding gemaakt wordt 
van mrs. Alex Arts en Dirk Bostoen, ad
vocaten, kantoorhoudend te Genk, Pas
toor Raeymaekersstraat 11-15; dat appel
lanten in voormelde akten voornoemde 
advocaten niet moesten aanduiden maar 
hebben kunnen aanduiden als "hande
lend in hun hoedanigheid van curatoren 
van het faillissement der N.V. D & V 
Motor Genk ( ... ) "; dat zij immers in deze 
hoedanigheid het faillisserhent van ap
pellanten hebben gevorderd (dagvaar
ding van 5 juli 1984) en bekomen (vonnis 
van 3 december 1984) en dat zij ook in 
deze hoedanigheid dit vonnis aan appel
lanten hebben betekend (d.d. 5 december 
1984), zodat zij onbetwistbaar partijen 
waren en zijn ten aanzien van appellan
ten; dat appellanten in deze akten voor
noemde advocaten wel konden maar niet 
moesten aanduiden als " handelend in 
hun hoedanigheid van curatoren van de 
faillissementen van Deluycker en van 
Vanhoudt" vermits daartoe, zoals supra 
reeds gezegd, geen wettelijke verplich
ting bestaat (artikel1057, 3°, Gerechtelijk 
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Wetboek) en vermits de advocaten Arts 
en Bostoen - zodra boger beroep werd 
ingesteld door Deluyker en Vanhoudt te
gen het faillissementsvonnis - er niet 
konden aan twijfelen dat dit hager be
roep werd ingesteld ten aanzien van hen 
als oorspronkelijke eisers (curatoren van 
het faillissement van de N.V. D & V Mo
tor Genk) en als curatoren van hun per
soonlijk faillissement; dat de curatoren 
inroepen dat " de massa der schuldeisers 
in de faillissementen van appellanten 
niet dezelfde is als deze van het faillisse
ment N.V. D& V. Motor Genk" en dat 
" het geen twijfel laat dat de faillisse
menten van appellanten en van de N.V. 
D & V Motor Genk afzonderlijk moeten 
worden afgehandeld "; dat zij echter niet 
aantonen noch bewijzen dat welke 
schuldeiser oak - hetzij van de massa 
van het faillissement van de N.V. D & V 
Motor Genk, hetzij van de massa van de 
persoonlijke faillissementen - enig na
deel of schade heeft geleden door het 
feit dat appellanten in hun akten van ha
ger beroep, naast de vermelding van de 
naam, voornaam en verblijfplaats van de 
curatoren, niet expliciet nag vermeld 
hebben dat deze ook optraden als curato
ren van hun persoonlijk faillissement; 
dat zij ook niet aantonen waarom de fail
lissementen van appellanten en dit van 
de N.V. D & V Motor Genk niet afzon
derlijk zouden kunnen afgehandeld wor
den door voormelde niet-expliciete aan
duiding; - ( ... ) dat ten slotte en samen
vattend kan benadrukt worden dat het 
hager beroep, ingesteld door de akten 
van 11 en 13 december 1984 (neergelegd 
ter griffie van dit hof), tijdig werd inge
steld met naleving van de termijn be
paald in artikel 465 van de Faillisse
mentswet en op rechtsgeldige wijze werd 
ingesteld met naleven van de vermeldin
gen en aanduidingen bepaald in artikel 
1057 van het Gerechtelijk Wetboek; dat 
hierdoor hager beroep werd ingesteld te
gen de advocaten A. Arts en D. Bostoen, 
optredend als oorspronkelijke eisers en 
als curatoren van de faillissementen van 
appellanten », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer het geschil onsplitsbaar is, bo
ger beroep moet worden gericht tegen ai
le partijen wier belang in strijd is met 
dat van de eisers in hager beroep en dit 
op straffe van niet-toelaatbaarheid van 
het beroep; alle vorderingen tot failliet
verklaring van een zelfde koopman en 
alle betwistingen betreffende die failliet
verklaring een onsplitsbaar gescbil in de 

zin van artikel 31 van het Gerechtelijk 
Wetboek uitmaken, nu in geval van een 
mogelijke tegenstrijdigheid van de on
df!rscheiden desbetreffende gerechtelijke 
beslissingen de gezamenlijke tenuitvoer
legging materieel onmogelijk zou zijn; 
als wettelijke mandatarissen de curato
ren niet zichzelf maar wel de gezamen
lijke schuldeisers van het faillissement 
vertegenwoordigen; de partij die, gezien 
de onsplitsbaarheid van het faillisse
mentsgeding, in de appelprocedure moet 
worden betrokken dus niet de persoon 
van de curator als zodanig is, maar we! 
de gezamenlijke schuldeisers vertegen
woordigd door de curator; de akte van 
beroep aldus noodzakelijkerwijze over
eenkomstig artikel 1057 van het Gerech
telijk Wetboek de identiteit van de verte
genwoordigde partij moet vermelden, nu 
bij gebrek aan vermelding van de te ver
tegenwoordigen partij laatstgenoemde 
niet geldig in de appelprocedure is be
trokken en het beroep derhalve niet toe
laatbaar is; het arrest derhalve, door te 
oordelen dat verweerster de eisers in de 
akten van beroep kon maar niet moest 
aanduiden als « handelend in hun hoeda
nigheid van curatoren van de faillisse
menten van Deluyker en van Vanhoudt » 
en door het hager beroep toelaatbaar te 
verklaren, alle in het middel aangehaal
de artikelen van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1057 van 

het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de akte van hoger beroep op 
straffe van nietigheid vermeldt : « 3° 
de naam, de voornaam, het beroep 
en de woonplaats ( ... ) van de ge
daagde in hoger beroep »; 

Overwegende dat die bepaling 
niet vereist dat, bij het vermelden 
van de naam, de voornaam, het be
roep en de woonplaats van de ge'in
timeerde, ook enige hoedanigheid 
waarin hij optreedt, wordt vermeld; 

Dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat het hoger beroep « op 
rechtsgeldige wijze werd ingesteld 
met naleven van de vermeldingen 
van artikel 1057 van het Gerechte
lijk Wetboek », deze wetsbepaling 
niet schendt; 

Overwegende dat het arrest, dat 
aanneemt dat het hoger beroep van 
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verweerster ook gericht moest zijn 
tegen de eisers als curators van het 
faillissement van verweerster, be
slist dat het hoger beroep inderdaad 
tegen de eisers als curators van het 
faillissement van verweerster ge
richt was; 

Dat het arrest, door aldus te be
slissen, artikel 1057 van het Gerech
telijk Wetboek niet schendt; 

Overwegende dat het onderdeel 
niet preciseert hoe het arrest de 
overige wetsbepalingen die in het 
onderdeel worden aangewezen, 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

B. Op de voorziening van Maurice 
Deluyker: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 463 van de Faillissements
wet van 18 april 1851, opgenomen als 
boek III, titel I, in het Wetboek van 
Koophandel, en 860 tot en met 867 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met betrekking tot 
het middel van eiser dat de rechtbank 
van koophandel van de vordering tot uit
breiding van het faillissement van de 
N.V. D & V Motor Genk tot eiser kennis 
had genomen en dienaangaande uit
spraak had gedaan, zonder dat de rech
ter-commissaris over die vordering ver
slag had uitgebracht en zonder dat hij 
bij de behandeling en de uitspraak aan
wezig was geweest, overweegt: « dat ap
pellanten (eiser en zijn echtgenote, me
vrouw Vanhoudt), nopens de draagwijdte 
van de ingeroepen nietigheid onvoldoen
de duidelijk zijn; dat zij enerzijds verwij
zen naar de stelling van L. Fredericq 
(Handb. van Belg. Handelsrecht, IV, 
1981, blz. 202, nr. 2166), wijzend op het 
feit dat het om een substantitHe formali
teit gaat die de openbare orde raakt en 
dus wijzend op een nietigheid in de zin 
van artikel 862 van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat zij anderzijds benadrukken dat 
zij een manifest belang hadden om door 
de rechter-commissaris verslag te horen 
uitbrengen over de betwisting, zodat ze 
impliciet verwijzen naar een nietigheid 
in de zin van artikel 861 van het Gerech
telijk Wetboek "• en « dat moet bena
drukt worden dat (eiser en mevrouw 

Vanhoudt) deze eventuele schending van 
artikel 463 van de Faillissementswet niet 
voor de eerste rechter hebben ingeroe
pen (in tegenstelling tot de andere 
rechtsgeldigheidsgrieven infra te beoor
delen), zoals blijkt uit het zittingsblad 
van de zitting van de eerste rechter van 
30 november 1984 (voor- en namiddag) 
en uit de conclusies door partijen neer
gelegd in de zaken die geleid hebben tot 
de bestreden vonnissen », en ten slotte 
« dat derhalve, welke de draagwijdte van 
de eventuele nietigheid op grond van ar
tikel 463 van de Faillissementswet ook 
moge zijn, deze alleszins gedekt is met 
toepassing van artikel 864 van het Ge
rechtelijk Wetboek »; het arrest derhalve 
met toepassing van de regelen betreffen
de de excepties van nietigheid, voorzien 
in de artikelen 860 tot en met 867 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en inzonder
heid van de artikelen 861, 862 en 864 van 
het Gerechtelijk Wetboek, oordeelt dat 
de ingeroepen nietigheid, steunend op de 
schending van artikel 463 van de Faillis
sementswet, moet worden verworpen, 
omdat ze in alle geval gedekt is, 

terwijl, eerste onderdeel, de nietig
heidsregeling, voorzien in de artikelen 
860 tot en met 874 van het Gerechtelijk 
Wetboek, enkel van toepassing is op pro
ceshandelingen die zijn aangetast door 
een louter vormgebrek sensu stricto; ze 
vreemd is aan de beoordeling van de ge
volgen van de niet-naleving van grondre
gels betreffende de rechterlijke organisa
tie; de verplichting, opgelegd bij artikel 
463 van de Faillissementswet aan de 
rechter-commissaris, tot het uitbrengen 
van een verslag aangaande de geschillen 
waartoe het faillissement aanleiding kan 
geven, en tot zijn aanwezigheid bij de 
desbetreffende debatten en bij de uit
spraak van het vonnis, een substantieel 
vormvereiste is dat, ingesteld met het 
oog op een goede rechtsbedeling, betrek
king heeft op de rechterlijke organisatie 
en meer in het bijzonder op de regelma
tige samenstelling van de rechtbank, en 
derhalve de openbare orde betreft; het 
voorschrift van artikel 463 van de Faillis
sementswet derhalve, wegens zijn strek
king, niet als een !outer vormvoorschrift 
kan worden beschouwd, waarvan de ge
beurlijke nietigheidssanctie door de arti
kelen 860 tot en met 867 van het Gerech
telijk Wetboek wordt geregeld, maar 
daarentegen als een grondregel van 
rechterlijke organisatie moet worden be
stempeld; zodat het arrest door de inge
roepen nietigheid, gebaseerd op de 
schendmg van de hierboven toegelichte 
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regel van rechterlijke organisatie, vervat 
in artikel 463 van de Faillissementswet, 
te beoordelen aan de hand van de nietig
heidsregeling, voorzien in de artikelen 
860 tot en met 867 van het Gerechtelijk 
Wetboek, die enkel van toepassing is op 
loutere vormgebreken van proceshande
lingen, een schending inhoudt van de ge
noemde artikelen van het Gerechtelijk 
Wetboek, en inzonderheid van zijn arti
kelen 860, 861, 862 en 864, en van artikel 
463 van de Faillissementswet; 

tweede onderdeel, de bovenvermelde 
verplichting van de rechter-commissaris, 
opgelegd bij artikel 463 van de Faillisse
mentswet, zoals vermeld, ~e rechterlijke 
organisatie, en meer in het bijzonder de 
regelmatige samenstelling van de recht
bank betreft; dat vereiste derhalve de 
openbare orde raakt; de niet-naleving 
van de verplichting van de rechter-com
missaris tot het uitbrengen van een ver
slag aangaande de geschillen waartoe 
het faillissement aanleiding kan geven, 
en tot zijn aanwezigheid bij de desbe
treffende debatten en bij uitspraak van 
het vonnis, dientengevolge wordt be
straft met de absolute nietigheid van het 
vonnis geveld inzake het geschil waartoe 
het faillissement aanleidirrg gaf; die nie
tigheid, voortvloeiend uit de schending 
van een regel van rechterlijke organisa
tie en derhalve van openbare orde, in el
ke stand van het geding kon worden in
geroepen en niet door een vonnis of een 
arrest op tegenspraak gewezen, kan wor
den gedekt, indien geen der partijen de 
nietigheid heeft opgeworpen of de rech
ter ze niet ambtshalve heeft uitgespro
ken; zodat het arrest schending inhoudt 
van artikel 463 van de Faillissementswet 
van 18 april 1851, opgenomen als hoek 
III, titel I, in het Wetboek van Koophan
del, door na, minstens impliciet, te heb
ben vastgesteld dat de rechter-commissa
ris bij de behandeling van en de uit
spraak over de vordering tot uitbreiding 
van het faillissement tot eiser niet aan
wezig was geweest en desaangaande niet 
het vereiste verslag had uitgebracht, de 
minstens impliciet erkende sanctie van 
nietigheid, voortvloeiend uit de scherr
ding van artikel 463 van de Faillisse
mentswet, te hebben verworpen op 
grand dat die nietigheidsexceptie niet in 
limine litis werd opgeworpen en derhal
ve door de vonnissen a quo werd gedekt : 

Overwegende dat de strekking 
van het middel is dat het hof van 
beroep de vordering tot metigverkla
ring van de beroepen vonmssen, 

door eiser hierop gegrond dat ze ge
wezen waren zonder dat de rechter
commissaris verslag had gedaan, 
ten onrechte afwijst door toepassing 
te maken van de nietigheidsregeling 
vervat in de artikelen 860 tot 867 
van het Gerechtelijk Wetboek en 
dat het op grond van artikel 463 van 
de Faillissementswet het beroepen 
vonnis had moeten vernietigen; 

Overwegende dat, zelfs indien de 
eerste rechter de vergissing had 
begaan uitspraak te doen zonder 
voorafgaand verslag van de rechter
commissaris, de devolutieve kracht 
van het onbeperkte hoger beroep 
van eiser meebracht dat de appel
rechters, voor zover de vergissing 
van de eerste rechter moest leiden 
tot nietigheid van de beroepen von
nissen, na vernietiging ervan over 
de zaak zelf uitspraak dienden te 
doen; dat de appelrechters, door 
over de zaak zelf uitspraak te doen, 
gedaan hebben wat ze ook moesten 
doen indien ze eisers vordering tot 
vernietiging van de beroepen von
nissen hadden ingewilligd; 

Dat het middel bij gebreke van 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
van de artikelen 30, 31, 753, 1053, 1084 en 
1135 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eenheid en universaliteit van het faillis
sement en van de wetsbepalingen die dit 
beginsel bekrachtigen, onder meer de ar
tikelen 574, tweede lid, 631, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 442 en 444 
en volgende van de Faillissementswet 
van 18 april 1851, opgenomen als hoek 
III, titel I, in het Wetboek van Koophan
del, 

doordat h·et arrest oordeelt dat de eer
ste rechter terecht heeft beslist niet tot 
de samenvcieging te hoeven overgaan 
van de vorderingen tot faillietverklaring 
van eiser, ingeleid door eerste en tweede 
verweerder, enerzijds, bij. dagvaarding,
in hun hoedanigheid van curatoren van 
het faillissement van de N.V. D & V Mo
tor Genk, ·en, anderzijds, bif ver
zoekschrift, in hun hoedimigheid van cu
ratoren van de faillissementen van diver
se andere, met de eerstgenoemde ven
nootschap verbonden vennootschappen 
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(de N.V.'s D & V Motor Rekem, Rent & 
D & V, D & V Motor Hasselt, Gecarro en 
D & V Motor Tongeren); het arrest die 
beslissing neemt op grand : « dat de wet
telijke faillissementsvoorwaarden (arti
kel 437 Faillissementswet) een objectieve 
toestand veronderstellen bij een hande
laar die niet veranderd wordt noch door 
de hoedanigheid van de eisende par
tij(en) noch door de wijze waarop die 
toe stand wordt vastgesteld ( op een van 
de wijzen bepaald in artikel 442, eerste 
lid, Faillissementswet), zodat de eerste 
rechter tot de bevinding moest komen, 
op het ogenblik waarop hij over de sa
menvoeging moest oordelen, dat de vrees 
niet gewettigd was dat de beide vorderin
gen (dagvaarding en verzoekschrift) tot 
strijdige beslissingen zouden aanleiding 
geven >> en << dat appellanten (eiser en 
mevrouw Vanhoudt) benadrukken dat 
"wanneer de rechter, gevat door het ver
zoekschrift, thans immers uitspraak zal 
moeten doen, hij zou moeten vaststellen 
dat aan concluant de hoedanigheid van 
handelaar niet kan toegemeten worden, 
gelet op het verstrijken van de termijn 
voor infalingstelling "; dat evenwel, 
moest de eerste rechter ., thans " uit
spraak moeten doen op basis van het 
verzoekschrift, hij zou moeten oordelen 
over de " thans " bestaande hiervoor aan
gehaalde objectieve toestand (onder 
meer over de hoedanigheid van hande
laar) >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie (blz. 26-29) inriep dat de beide 
bovenvermelde vorderingen van eerste 
en tweede verweerder een onsplitsbaar 
geschil betroffen, omdat de gebeurlijke 
tegenstrijdigheid van de tussen te ko
men gerechtelijke beslissingen tot de 
materiele onmogelijkheid van hun gelijk
tijdige tenuitvoerlegging zou leiden, en 
hieruit afleidde dat de samenvoeging van 
de genoemde vorderingen diende te wor
den bevolen; zodat het arrest, door enkel 
te overwegen dat << de vrees niet gewet
tigd was dat de beide vorderingen (dag
vaarding en verzoekschriften) tot strijdi
ge beslissingen zouden aanleiding ge
ven >>, en aldus blijkbaar enkel de 
exceptie van samenhang in overweging 
te nemen, geen antwoord inhoudt op de 
exceptie van onsplitsbaarheid, regelma
tig ingeroepen door eiser m zijn conclu
sie, en derhalve niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, alle vordermgen tot 
faillietverklaring van een zelfde koop-

man en aile betwistingen nopens die fail
lietverklaring een onsplitsbaar geschil, 
in de zin van artikel 31 van het Gerech-c 
telijk Wetboek, uitmaken; in geval van 
een gebeurlijke tegenstrijdigheid van de 
onderscheiden, desbetreffende gerechte
lijke beslissingen hun gezamenlijke ten
uitvoerlegging immers materieel onmo
gelijk zou zijn; het onsplitsbaar karakter 
van een geschil inzake onderscheiden 
vorderingen tot faillietverklaring van een 
zelfde rechtssubject rechtstreeks voort
vloeit uit de beginselen van openbare or
de van de eenheid en universaliteit van 
het faillissement; vorderingen die een 
onsplitsbaar geschil betreffen, noodzake
lijkerwijze samenhangend zijn in de zin 
van artikel 30 van het Gerechtelijk Wet
hoek; vorderingen die een onsplitsbaar 
geschil betreffen, krachtens een regel 
van openbare orde, hetzij op verzoek van 
een der partijen, hetzij ambtshalve, voor 
beslechting dienen te worden samenge
voegd, zonder dat de feitenrechter ter za
ke over een appreciatiebevoegdheid be
schikt; zodat het arrest, in zoverre het, 
door te oordelen dat << de vrees niet ge
wettigd was dat de beide vorderingen ( ... ) 
(tot faillietverklaring van eiser) tot strij
dige beslissingen zouden aanleiding ge
ven >>, beslist dat de vorderingen geen 
onsplitsbaar geschil uitmaakten, of min
stens niet samenhangend waren, en der
halve de samenvoeging ervan weigert, 
vooreerst het beginsel van de eenheid en 
universaliteit van het faillissement, en 
de wetsbepalingen die dit beginsel be
krachtigen, onder andere de artikelen 
574, 2°, en 631, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek en de artikelen 442 
en 444 en volgende van de Faillisse
mentswet, en waaruit rechtstreeks voort
vloeit dat aile vorderingen tot faillietver
klaring van een zelfde rechtssubject een 
onsplitsbaar geschil uitmaken, miskent, 
voorts de wettelijke begrippen onsplits
baarheid in de zin van de artikelen 31, 
753, 1053, 1084 en 1135 van het Gerechte
lijk Wetboek en samenhang in de zin 
van artikel 30 van het Gerechtelijk Wet
hoek miskent, en ten slotte het wettelijk 
gevolg, verbonden aan de onsplitsbaar
heid van een geschil, zoals onder meer 
de toepassing van de regel vail openbare 
orde, krachtens welke vorderingen be
treffende een onsplitsbaar geschil dienen 
te worden samengevoegd, miskent 
(schending van aile in dit onderdeel ver
melde wetsartikelen en van het alge
meen rechtsbeginsel van eenheid en uni
versaliteit van het faillissement) 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser voor de eerste rechter 
gedagvaard werd tot faillietverkla
ring, dat ook een verzoekschrift tot 
faillietverklaring van eiser werd in
gediend, dat de eerste rechter bij 
vonnis van 30 november 1984 de 
voeging weigerde en dat eiser bij 
vonnis van 3 december 1984 failliet 
werd verklaard; 

Overwegende dat, luidens artikel 
30 van het Gerechtelijk Wetboek, 
rechtsvorderingen als samenhan
gend « kunnen » worden behandeld, 
wanneer zij onderling zo nauw ver
bonden zijn dat het wenselijk is ze 
samen te behandelen ten einde 
oplossingen te vermijden die onver
enigbaar kunnen zijn wanneer de 
zaken afzonderlijk worden berecht; 

Overwegende dat de bepaling, in 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wet
hoek, van een onsplitsbaar geschil 
en de daarmee verband houdende 
artikelen 753, 1053, 1084 en 1135 be
trekking hebben op geschillen waar
bij een rechtsmiddel wordt aange
wend; dat het te dezen niet om de 
aanwending van een rechtsmiddel 
gaat; 

Overwegende dat de eenheid van 
het faillissement eraan in de weg 
staat dat een schuldenaar een twee
de maal failliet wordt verklaard 
voordat het eerste faillissement ge
sloten is; 

Overwegende dat het arrest van 
deze laatste regel toepassing maakt 
door in de consideransen in het mid
del aangehaald, te kennen te geven 
dat, toen de eerste rechter, ingaande 
op de dagvaarding tot faillietverkla
ring, na weigering beide procedures 
te voegen, eiser failliet verklaarde, 
er geen vrees voor een latere strijdi
ge beslissing hoefde te zijn, daar de 
eerste rechter, voor het geval dat la
ter nog in de tweede procedure uit
spraak diende te worden gedaan, 
zou moeten vaststellen dat de regel 
van de eenheid van het faillisse
ment dient te worden toegepast; 

Dat het arrest aldus, met gebruik
making van de beoordelingsvrijheid 
die artikel 30 van het Gerechtelijk 

Wetboek geeft, zonder de regel van 
de eenheid van het faillissement te 
schenden, heeft kunnen oordelen 
dat er te dezen geen aanleiding tot 
voeging van beide procedures was; 

Dat het arrest daardoor tevens 
antwoordt op de conclusie waarin ei
ser, doelende op de eenheid van fail
lissement, de exceptie van onsplits
baarheid opwierp; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorzieningen alle belang 
ontneemt aan de vorderingen tot 
bindendverklaring die de respectie
ve eisers hebben ingesteld; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen ingeschreven op de algeme
ne rol onder de nrs. 5383 en 5399; 
verwerpt de voorzieningen en de 
vorderingen tot bindendverklaring 
van het arrest; veroordeelt verweer
ster Simone Vanhoudt in de zaak 
nr. 5399 in de kosten van de memo
rie van wederantwoord; veroordeelt 
de eisers voor het overige in de kos
ten van hun respectieve voorziening. 

4 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Gryse, Nelissen Grade en 
Gerard. 

Nr. 4 

1' KAMER - 4 september 1987 

1° RECHTERLIJK GEWIJS.DE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN HET RECH 
TERLIJK GEW!JSDE ~ BEGRIP 
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2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN HET RECH
TERLIJK GEWIJSDE - GRENZEN. 

1° Een beslissing alvorens recht te doen 
heeft in de regel geen gezag van rech
terlijk gewijsde (1). (Art. 24 Ger.W.) 

2° Het gezag van het rechterlijk gewijs
de in burgerlijke zaken is beperkt tot 
de toestand waarop de beslissing be
trekking heeft (2). 

(PROOT, MAEYAERT T. MRS. BEKAERT, VANHER
PE EN VANSUYT · CURATOREN IN HET FAILLIS
SEMENT ACROPOLE P.V.B.A., WILLY CARPENTIER 

N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5428) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26, 28, 
1044, 1045 en 1138, meer bepaald 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, en van het al
gemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk 
het aan de rechter niet is toegelaten 
ambtshalve een geschil te doen rijzen en 
te beslissen dat hem door de partijen 
niet werd onderworpen, 

doordat het bestreden arrest gewezen 
is: (1) nadat het vonnis van de Burger
lijke Rechtbank te Kortrijk, op 23 okto
ber 1975, tussen de eisers, de verweer
ster sub 2 en de vennootschap Acropole 
geveld, verweerster sub 2 veroordeeld 
had om de authentieke akte te onderte
kenen van de verkoop aan de eisers van 
het bij onderhandse verkoopovereen
komst van 28 augustus 1971 door gezeg
de verweerster aan de eisers verkochte 
perceel bouwgrond, gelegen te Meulebe· 
ke aan de Nieuwstraat, verklaard had 
dat de notariele akte van 3 januari 1972, 
waarbij gezegde bouwgrond door voor
melde verweerster aan de vennootschap 
Acropole werd verkocht, nietig was en 
aan de eisers niet tegenstelbaar, de ven-

(1) Cass, 13 feb 1978 (A.C., 1978, 702). 

(2) Z1e om Rep Frat. Dr B., Compl, Tw 
Chose JUgee, nr 91 

nootschap Acropole veroordeeld had om 
de werken op te ruimen welke zij op het 
kwestieuze perceel had aangebracht, de 
vordering van de eisers principieel ge
grond had verklaard, welke ertoe strekte 
verweerster sub 2 en de vennootschap 
Acropole te horen veroordelen om de 
schade te vergoeden door de eisers gele
den ten gevolge van de door de verweer
ster sub 2 gepleegde contractbreuk waar
aan de vennootschap Acropole haar me
dewerking had verleend, gepreciseerd 
had dat die schade bestond in de ver
hoogde kostprijs voor lonen en materi
alen sedert januari 1972, zijnde het ogen
blik waarop het door de eisers op het 
kwestieus perceel op te richten gebouw 
gepland was, en dientengevolge een des
kundige had aangesteld met als opdracht 
gezegde verhoging van de kostprijs te 
berekenen; (2) nadat de vennootschap 
Acropole hager beroep had ingesteld te
gen voormeld vonnis, verweerster sub 2 
incidenteel beroep tegen de eisers had 
ingesteld, naderhand gezegde verweer
ster afstand had gedaan van haar inci
denteel beroep en verklaard had in het 
aangevochten vonnis te berusten, de ei
sers deze afstand hadden aanvaard en 
het arrest door het Hof van Beroep te 
Gent tussen voormelde partijen geveld 
op 30 april 1981 gezegde afstand en be
rusting had gedecreteerd en vastgesteld, 
het hager beroep van de vennootschap 
Acropole ongegrond had verklaard, de 
subsidiaire tussenvordering van deze 
vennootschap eveneens ongegrond had 
verklaard, welke ertoe strekte een des
kundig onderzoek te horen bevelen met 
als voorwerp het verschil van kostprijs 
van het door de eisers geplande en op 
voormeld perceel op te richten bouw
werk te berekenen, niet tussen de kost
prijs in 1972 en de « huidige >> kostprijs, 
dat is de kostprijs in 1981, maar tussen 
de kostprijs in 1972 en de kostprijs op de 
uitvoeringsdatum van de verbouwings
werken van het ondertussen door de ei
sers gekochte huis, gelegen te Meulebe
ke aan de Kasteelstraat, en deze laatste 
beslissing had Iaten stoelen op de be
schouwing dat de eisers de bevestiging 
van het beroepen vonnis vroegen en ver
klaarden te volharden in hun voornemen 
op het door hen aangekochte perceel, ge
legen te Meulebeke aan de Nieuwstraat, 
te bouwen; (3) nadat, na het mdienen 
van zijn verslag door de aangestelde des
kundige, de Burgerlijke Rechtbank te 
Kortrijk bij vonnis van 22 september 
1983 de verweerster sub 2 en de vennoot 
schap Acropole m solidum veroordeeld 
had o.m. aan. de e1ser.s .een schadevl"rgoe 
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ding te betalen, beantwoordende aan de 
verhoging van kostprijs voor het op het 
perceel gelegen aan de Nieuwstraat te 
Meulebeke op te trekken gebouw tussen 
1972, tijdstip waarop gezegd gebouw 
werd gepland, en 1981, tijdstip waarop, 
dank zij het arrest van het hof van be
roep van 30 april 1981, de eisers tot het 
bouwen op gezegd perceel konden over
gaan; en doordat het bestreden arrest, 
na geconstateerd te hebben dat eisers op 
29 mei 1981 het vonnis van 23 oktober 
1975 en het arrest van 30 april 1981 aan 
verweerster sub 2 en aan de vennoot
schap Acropole hadden laten betekenen 
en dat deze ·laatsten geen verzoekschrift 
tot voorziening in cassatie voorlegden, 
gericht tegen deze gerechtelijke beslis
singen, en na geoordeeld te hebben dat, 
indien al het hof van beroep bij zijn ar
rest van 30 april 1981 de eerder gepreci
seerde tussenvordering van de vennoot
schap Acropole had verworpen en het 
beroepen vonnis had bevestigd, zulks ge
beurde omdat tijdens de beroepsinstan
tie het perceel aan de Nieuwstraat te 
Meulebeke in betwist\ng bleef, hetgeen 
de uitvoering van het geplande bouw
werk tegenhield, verder verklaart dat uit 
de omstandigheden en de gedraging van 
de eisers bleek dat de aankoop en de 
verbouwing van het huis aan de Kasteel
straat te Meulebeke een gebeurtenis was 
die de omvang van de aan de eisers be
rokkende schade beperkte, en dat de 
schade van de eisers bestond in het ver
schil in meer tussen, enerzijds, de aan
koopprijs op 29 augustus 1975 en de kos
ten van verbouwing in 1975 en 1976 van 
het huis gelegen aan de Kasteelstraat te 
Meulebeke en, anderzijds, de aankoop
prijs op 28 augustus 1971 van het perceel 
gelegen aan de Nieuwstraat te Meulebe
ke en de kostprijs van de uitvoering be
gin 1972 van het door de eisers alsdan 
gepland bouwwerk, en dientengevolge 
een deskundig onderzoek beveel met het 
oog op de aldus te ramen 'schade vim de 
eisers, en zijri beslissing laat stoelen op 
de beschouwing : dat, voor het bepalen 
van de schade inzake aquiliaanse aan
sprakelijkheid, de rechter zich client te 
stellen op het tijdstip van zijn einduit
spraak, dat indien tussen de onrechtma
tige daad die . schade h(:eft veroorz.aakt 
en de einduitspraak zich een nieuwe ge
beurtems voordoet die de schade vermm
dert, de rechter daarmede rekening moet 
houden, en dat zodoende ten deze de om 
vang van de schade door het vonms van 
23 oktober 1975 en het arrest van 30 
apnl 1981 met defimt1ef werd vastgelegd 

en die gerechtelijke beslissingen noch 
gezag noch kracht van gewijsde hebben, 

terwijl, nu het beginsel volgens het
welk, voor de toepassing van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, de rechter, om de schade te 
bepalen, zich moet stellen op het ogen
blik van zijn uitspraak, niet medebrengt 
dat de rechter zou mogen terugkomen op 
wat in een vorige gerechtelijke beslis
sing verklaard is betreffende de vraag 
waarin de schade bestaat waarvoor ver
goeding mag worden gevraagd, - nu 
meer in het bijzonder de rechter zulks 
niet mag · doen op grond van feiten die 
reeds gekend waren en beoordeeld wer
den door de rechter, toen hij in een vori
ge beslissing preciseerde waarin gezegde 
schade bestond, - nu het vonnis van 23 
oktober 1975, waarin de verweerster sub 
2 heeft berust en dat door het arrest van 
30 april 1981 werd bevestigd, verklaard 
heeft dat de schade van de eisers be
stand in de verhoging van de kostprijs 
van het op het perceel gelegen aan de 
Nieuwstraat te Meulebeke op te trekken 
gebouw, en nu de vennootschap Acropole 
voor het hof van beroep, zowel v66r als 
na het vonnis van 22 september 1983, 
van het aldus door de rechtbank en het 
hof van beroep vastgesteld beginsel niet 
is afgeweken, maar zich ertoe beperkt 
heeft, afgaande op een nieuw feit, name
lijk de aankoop en de verbouwing door 
de eisers vari een huis gelegen aan de 
Kasteelstraat te Meulebeke, te stellen 
dat de verhciging van de kostprijs van 
het op het perceel gelegen aari de Nieuw
straat te Meulebeke op te trekken ge
bouw moest berekend worden door het 
verschil te bepalen tussen gezegde kost
prijs enerzijds in 1972 en anderzijds op 
de uitvoeringsdatum van voormelde ver
bouwingswerken aan het door de eisers 
aangekochte huis; - en nu deze Stelling 
door het arrest van 30 april 1981 werd 
verworpen, namelijk om de reden dat, 
met het oog op het beoordelen van de 
door de eisers geleden schade, men reke
ning diende te houden met de verklaring 
door de eisers afgelegd in de instantie 
beeindigd door het arrest van 30 april 
1981, volgens welke zij volhardden. in 
hun. voornemen een gebouw op het door 
hen· aangekochte ·perceel aan de Nieuw
straat te Meulebeke op .te trekken; uit al 
het vorenstaande· volgt dat het bestreden 
arrest, door te verklaren dat in het von
ms van 23 oktober 1975 en het arrest 
van 30 april 1981 met beslist werd, met 
gezag of kracht van gewijsde, waarin de 
schade van de e1sers bestond, en door te 
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beslissen dat die schade bestaat in het 
verschil in meer tussen enerzijds de aan
koopprijs in 1975 en de verbouwing in 
1975 en 1976 van het huis gelegen aan de 
Kasteelstraat te Meulebeke en ander
zijds de aankoopprijs in 1971 en de kost
prijs begin 1972 van respectievelijk het 
perceel gelegen aan de Nieuwstraat te 
Meulebeke en het daarop op te richten 
bouwwerk, de bewijskracht schendt wel
ke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek gehecht 
wordt aan het vonnis van de Burgerlijke 
Rechtbank te Kortrijk van 23 oktober 
1975 en aan het arrest van het Hof van 
Beroep te Gent van 30 april 1981, voorts 
op grond van een verkeerde toepassing 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek het gezag van ge
wijsde door de artikelen 23, 24 en 26 van 
het Gerechtelijk Wetboek en de kracht 
van gewijsde door artikel 28 van gezegd 
wetboek gehecht aan voormeld vonnis en 
voormeld arrest miskent, eveneens de 
gevolgen miskent welke door de arti.ke
len 1044 en 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek gehecht worden aan voormelde 
berusting van verweerster sub 2, en ten 
slotte ambtshalve een geschil doet rijzen 
en beslist dat door partijen aan het hof 
van beroep niet was onderworpen, en zo
doende artikel 1138, meer bepaald 2", en 
het hiervoren geformuleerde algemeen 
rechtsbeginsel schendt: 

Wat de schending van artikel 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek en de mis
kenning van het rechtsbeginsel van de 
autonomie der procespartijen in burger
lijke zaken betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, dat desaangaande niet we
gens miskenning van bewijskracht 
van conclusies wordt aangevochten, 
vaststelt : « In verband met voormel
de schadeomvang, laat ( ... ) N.V. Car
pentier ( ... ) gelden dat de aankoop 
de dato 28 augustus 1975 door ( ... ) 
Proot-Maeyaert van een huis aan de 
Kasteelstraat 13 (met medegaande 
vestiging aldaar van de tandarts
praktijk [ ... ]) erop wijst, dat deze(n) 
van bet door hen ( op voormeld per
ceel aan de Nieuwstraat) gepland 
bouwwerk hebben afgezien en hun 
daartoe bestemde fondsen voor be
doelde aankoop van een voor hen 
gelijkwaardig goed aan de Kasteel
straat hebben aangewend. Meteen 
besluit deze appellante (N.V. Willy 

Carpentier) dat deze aankoop een 
schadebeperkende factor is, waar
mede bij de begroting van onderha
vige schade dient rekening gehou
den te worden »; 

Dat de genoemde verweerster con
cludeerde als volgt : « Principieel 
zou de eventuele schade dus enkel 
kunnen bestaan in de meeruitgaven 
die de (eisers) zouden hebben moe
ten doen, voor de aankoop van even
tuele verbouwingen van het aange
kochte huis. De schade zou dan 
bestaan in het verschil tussen: (a) 
de aankoopprijs plus verbouwings
werken van het huis in de Kasteel
straat en (b) de kostprijs van grond 
en gepland bouwwerk in de Nieuw
straat anno 1972 »; 

Dat bet bestreden arrest, door aan 
de deskundige een opdracht te ge
ven als in de conclusie van de ge
noemde verweerster voorgesteld, 
geen geschil ambtshalve opwerpt; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Wat de miskenning van de bewijs
kracht van het vonnis van 23 okto
ber 1975 en van het arrest van 30 
april 1981, alsmede van het gezag 
van gewijsde van die beslissingen 
betreft: 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, door aan een bepaalde over
weging van het evengenoemde von
nis en arrest gezag van gewijsde te 
ontzeggen en door de te begroten 
schade anders te omschrijven dan 
in dat vonnis en arrest was gedaan, 
van die beslissingen geen uitleggi.ng 
geeft die met de bewoordingen er
van onverenigbaar is; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het evenge
noemde vonnis, waarin de verweer
ster N.V. Willy Carpentier berustte, 
« alvorens te statueren over de hoe
grootheid van de schadevergoe
ding », een deskundige aanstelde 
met als opdracht : « te bepalen de 
kostprijs door eisers te betalen voor 
het door hen op te trekken bouw
werk in huidige muntwaarde, rek\.> 
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ning houdend met de stijging van 
de lonen en bouwmaterialen (en) te 
bepalen het verschil in meer tussen 
het door eisers gepland bouwwerk 
waarde januari 1972 en huidige 
waarde »; dat zodanige beslissing al
vorens recht te doen geen gezag van 
gewijsde heeft ingevolge artikel 24 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat, zo het genoemde vonnis al in 
zijn redenen vermeldde : « Deze 
schade bestaat in de verhoogde 
kostprijs van lonen en materialen 
sedert het ogenblik waarop het 
bouwwerk gepland was ( ... ) », even
wei niet met zekerheid kan worden 
gezegd dat de rechters hiermede 
hebben bedoeld dat de schade defi
nitief op die wijze moest worden be
paald, dan wel alleen maar de op
dracht van de deskundige hebben 
willen toelichten, nu de aangehaalde 
reden onmiddellijk volgt op de over
weging << Vooraleer over de toeken
ning van de vergoedingen te beslis~ 
sen dringt zich een deskundig on
derzoek op ten einde de hoegroot
heid van de schade te ramen »; dat 
hieraan niet afdoet dat het vonnis in 
verdere redenen bepaalde schade
posten verwerpt; 

Overwegende dat het arrest van 
30 april 1981 de opdracht van de 
deskundige bevestigde, maar de 
even aangehaalde reden van de eer
ste rechter niet overnam, en die be
vestiging liet steunen op de overwe
ging: « Vermits (de eisers) de beves
tiging van het beroepen vonnis vra
gen en volharden in hun voornemen 
op het betrokken grondperceel te 
bouwen, is de subsidiaire tussenvor
dering van (de N.V. Acropole) (wel
ke strekte tot het bevelen van een 
deskundigenonderzoek naar de hui- · 
dige meerwaarde van het grondper
ceel en de verhoging van de bouw
kosten tussen januari 1972 en de 
uitvoeringsdatum van de bouwwer
ken aan het huis aan de Kasteel
straat) ongegrond ( ... ) »; 

Overwegende dat het voormeld ar
rest geen gezag van gewij sde heeft 
m zoverre het het deskundigenon
derzoek bevesttgt, dat de verwerpmg 

van de tussenvordering van de N.V. 
Acropole eveneens slechts de op
dracht van de deskundige betreft en 
overigens afhankelijk is gesteld van 
een veranderlijk feit, zijnde de val
harding van de eisers in hun voor
nemen om te bouwen op het litigieu
ze perceel, waardoor elk gezag van 
gewijsde beperkt wordt tot de situa
tie waarop de beslissing betrekking 
heeft; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat de rechters bij het 
wijzen van het bestreden arrest niet 
gebonden konden zijn door de om
schrijving aan de deskundigenop
dracht gegeven door het vonnis van 
23 oktober 1975 en het arrest van 30 
april 1981, en, nadat zij als bewezen 
hadden beschouwd dat de eisers 
niet langer het voornemen hadden 
op het litigieuze perceel te bouwen, 
evenmin gebonden konden zijn door 
enig gezag van gewijsde van een be
slissing die die volharding veronder
stelde; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Wat het overige van het middel 
betreft: 

Overwegende dat de eisers welis
waar de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek als geschon
den aanwijzen, maar zich desaan
gaande enkel beklagen over een 
miskenning van het gezag van ge
wijsde en de considerans waarin het 
arrest het opgeven van het voorne
men om op het litigieuze perceel te 
bouwen een nieuw feit noemt dat de 
schade van de eisers beperkt, niet 
aanvechten; 

Overwegende dat, nu het aan het 
vonnis van 23 oktober 1975 toege
schreven gezag van gewijsde daar
aan niet kan worden toegekend, de 
omstandigheid dat de verweerster 
N.V. Willy Carpentier in dat vonnis 
berust heeft, ten deze zonder belang 
is; 

Dat het middel ook m zoverre niet 
kan worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

4 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Bayart en 
Butzler. 

Nr. 5 

3' KAMER - 7 september 1987 

CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VER
MELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN - GEWIJZIGDE WETSBEPALING. 

Niet ontvankelijk is het middel dat zich 
beroept op schending van de gewijzig
de tekst van een wetsbepaling, terwijl 
de oorspronkelijke tekst van die bepa- · 
ling op het geschil toepasselijk is en 
de wijziging invloed kan hebben op de 
gegrondheid van het middel (1). (Art. 
lOBO Ger.W.) 

(LANDSBOND DER CHRISTEL!JKE MUTUALITEI
TEN T. ZURICH N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5694) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 63, inzonderheid § 1, eerste lid, en 
§ 2, eerste en derde lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 (het eer
ste lid van de eerste paragraaf vervan
gen zijnde bij artikel 3 van het konink
lijk besluit nr. 18 van 6 december 1978), 

doordat het arbeidshof, naast de vast
stelling dat eisers oorspronkelijke vorde-

(1) Zie Cass., 11 feb. 1983, A.R. nr. 3745 
(A.C, 1982-83, nr. 335). 

ring niet verjaard was, en dat de argu
menten geput uit de verzaking, door de 
arbeidsongevallenverzekeraar, om de uit
betaalde bedragen terug te vorderen van 
het slachtoffer, en uit de doorhaling van 
de vordering, door het slachtoffer inge
leid, en strekkend tot het erkennen van 
het arbeidsongeval, niet dienend waren, 
de oorspronkelijke vordering van eiser, 
strekkend tot het bekomen van de terug
betaling, vanwege verweerster, van de 
door hem ingevolge de arbeidsonge
schiktheid van het slachtoffer van 20 
september 1978 tot 6 februari 1979 uitge
keerde bedragen (ten belope van 101.745 
frank), ongegrond verklaart op grand 
van de redenen door de eerste rechter 
aangehaald; de eerste rechter onder 
meer bepaalde: « Steunend op artikel 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 
hoefde de mutualiteit over de periode 
van 20 september 1978 tot en met 6 fe
bruari 1979 bij ontstentenis van enig be
richt vanwege verweerster niet over te 
gaan tot betalingen, vermits zij de verze
kering had dat verweerster de uitkerin
gen te haren laste nam. Indien de mutu
aliteit dan toch is overgegaan tot uitke
ringen zonder te onderzoeken of belang
hebbende voldeed aan de voorwaarden 
voorgeschreven in het stelsel der ziekte
verzekering is dit haar zaak en ligt de 
eventuele fout bij gebrek aan benaarsti
ging bij haarzelf. Zo integendeel betrok
kene wel voldeed aan die voorwaarden, 
dan werden de uitkeringen terecht toege
kend vermits thans blijkt dat het geen 
arbeidsongeval betrof »; het arbeidshof 
hieraan toevoegt : « 2o het blijkt evenwel 
dat de wetsverzekeraar het arbeidsonge
val te goeder trouw erkend en vergoed 
heeft; daarna heeft hij echter een onder
zoek ingesteld waaruit is gebleken dat 
hij om de tuin werd geleid; hij heeft de 
uitkering per 1 februari 1979 gestopt en 
op 6 februari 1979 een bericht van niet
erkenning aan het ziekenfonds gestuurd; 
3° de verplichting uit artikel 63, § 2, van 
de Arbeidsongevallenwet is eerst met de 
beslissing van niet-erkenning ontstaan 
en werd tijdig nagekomen; het instellen 
van een onderzoek brengt op zichzelf 
geen verplichting mee om een bericht 
van twijfel te sturen; 4o wij zien niet goed 
in waarover (eiser) verder in dit verband 
klaagt; de Landsbond heeft de ziekte-uit
keringen blijkbaar op ongeschiktheids
melding van het eigen lid toegekend, en 
deze toekenning is slechts kunnen ge
beuren na vaststelling dat de aanvrager 
meer dan 66 procent arbeidsongeschikt 
was in de zin van artikel 56 van de wet 
van 9 augustus 1963; de belangen van de 
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verzekerde zijn ten overvloede veilig ge
steld met het bericht van niet-erkenning 
door (verweerster), dat luidens het be
paalde in de Arbeidsongevallenwet de 
waarde heeft van een ziektemelding », 

terwijl artikel 63 van de Arbeidsonge
vallenwet een dubbele verplichting 
oplegt aan de arbeidsongevallenverzeke
raar die weigert het ongeval als arbeids
ongeval te erkennen, of weigert het ten 
laste te nemen, of nog, twijfelt inzake de 
toepasselijkheid van de Arbeidsongeval
lenwet, en hem met name verplicht, bin
nen twee weken die volgen op de ont
vangst van de verklaring van ongeval, 
enerzijds het Fonds voor Arbeidsonge
vallen (voorheen de arbeidsinspecteur) te 
verwittigen, en anderzijds de verzeke
ringsinstelling waarbij de getrofiene is 
aangesloten of waar hij is ingeschreven 
overeenkomstig de wetgeving betreffen
de de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
te verwittigen; artikel 63, § 2, derde lid, 
van de Arbeidsongevallenwet poneert 
dat, wanneer de arbeidsongevallenverze
keraar nalaat de verklaring aan de ziek
te- en invaliditeitsverzekeraar te doen 
binnen de hoger genoemde termijn, 
eerstgenoemde gehouden is de vergoe
dingen wegens arbeidsongeschiktheid, 
bepaald door de wetgeving op de ver
plichte verzekering tegen ziekte en inva
liditeit, ten laste te nemen; ditzelfde arti
kel aangeeft dat « die vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid aan de ge
troffene (worden) betaald door de verze
keringsinstelling van de verplichte ziek
te- en invaliditeitsverzekering, die ze 
rechtstreeks verhaalt op de verzeke
raar »; hoger genoemde kennisgeving, 
door de arbeidsongevallenverzekeraar 
aan de verzekeraar ziekte en invaliditeit, 
derhalve client te geschieden binnen de 
termijn van twee weken na ontvangst 
van de ongevalsaangifte, en elke kennis
geving die hierna geschiedt derhalve 
laattijdig is en tot gevolg heeft dat de ar
beidsongevallenverzekeraar de arbeids
ongeschikiheidsvergoedingen, bepaald in 
de wetgeving op de verplichte verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit, client 
ten laste te nemen, en de verzekeringsin
stelling tegen ziekte en invaliditeit in dat 
verband over een rechtstreeks verhaal 
beschikt tegen de arbeidsongevallenver
zekeraar; het arbeidshof ten deze vast
stelde dat het litigieuze ongeval plaats
vond op 19 september 1978, dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar een be
richt van twijfel verstuurde op 6 februari 
1979 - aldus minstens impliciet aange
vend dat meer dan twee weken verstre-

ken tussen de datum van de ontvangst 
van de ongevalsaangifte en de kennisge
ving van de ziekte- en invaliditeitsverze
keraar (hetgeen door partijen overigens 
niet werd betwist) - en dat de ziekte
en invaliditeitsverzekeraar, voor de pe
riode van 20 september 1978 tot 6 februa
ri 1979, 101.745 frank als arbeidsonge
schiktheidsvergoedingen had uitgekeerd 
aan het slachtoffer, zodat, 

eerste onderdeel, het arbeidshof, dat 
oordeelt dat de verplichting tot kennisge
ving, bepaald in artikel 63, § 2, van de 
Arbeidsongevallenwet, slechts ontstaat 
met de beslissing van niet-erkenning en 
dat deze verplichting ten deze tijdig was 
nagekomen (de uitkeringen werden ge
staakt op 1 februari 1979 en het bericht 
van verweerster werd op 9 februari 1979 
verstuurd), artikel 63 van de Arbeidson
gevallenwet schendt, nu de termijn tot 
kennisgeving begint te lopen vanaf de 
ontvangst van de ongevalsaangifte en 
niet vanaf de niet-erkenning; 

tweede onderdeel, het arbeidshof, dat 
enerzijds minstens impliciet vaststelt dat 
de kennisgeving, door de arbeidsongeval
lenverzekeraar aan de ziekte- en invali
diteitsverzekeraar, van de weigering van 
het ongeval als arbeidsongeval te erken
nen, plaatsvond meer dan twee weken 
na de ontvangst van de ongevalsaangifte, 
en anderzijds vaststelt dat de ziekte
en invaliditeitsverzekeraar 101.745 frank 
als arbeidsongeschiktheidsvergoedingen 
heeft uitbetaald over de periode van 20 
september 1978 tot 6 februari 1979, dit 
wil zeggen vanaf de dag na het ongeval, 
tot de dag van de kennisgeving vanwege 
de arbeidsongevallenverzekeraar, derhal
ve niet wettig kan beslissen dat de vor
dering van de ziekte- en invaliditeitsver
zekeraar, tot terugbetaling van de we
gens arbeidsongeschiktheid uitgekeerde 
vergoedingen, ongegrond was, en bijge
volg artikel 63 van de Arbeidsongevallen
wet, inzonderheid § 2, derde lid, schendt: 

Overwegende dat het middel, blij
kens zijn bewoordingen, als ge
schonden wetsbepaling aanwijst ar
tikel 63, § 1, eerste lid, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, als vervangen door het konink
lijk besluit nr. 18 van 6 december 
1978, dat bepaalt: « De verzekeraar 
die weigert het ongeval ten laste te 
nemen of die oordeelt dat er twijfel 
bestaat inzake de toepassing van de 
wet op het ongeval, verwittigt, bin
nen de twee weken die volgen op de 
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ontvangst van de verklaring, het 
Fonds voor Arbeidsongevallen »; 

Dat het middel voorts de schen
ding aanvoert van artikel 63, § 2, 
eerste en derde lid, van de Arbeids-
ongevallenwet; dat artikel 63, § 2, 
eerste lid, bepaalt dat in het geval 
bedoeld bij § 1 of, zo de verzekeraar 
weigert het ongeval als een arbeids
ongeval te erkennen, hij binnen de
zelfde tijd de verzekeringsinstelling 
verwittigt waarbij de getroffene is 
aangesloten of waar hij is inge
schreven overeenkomstig de wetge
ving betreffende de verplichte verze
kering tegen ziekte en invaliditeit; 
dat artikel 63, § 2, derde lid, bepaalt 
welke de gevolgen zijn voor de ver-
zekeraar die nalaat die verklaring 
tijdig te doen; 

Dat de aangeklaagde onwettighe
den op een beweerde miskenning 
van de bij artikel 63, § 1, eerste lid, 
gestelde termijn, inzonderheid het 
ingaan van die termijn, die ook op 
de in § 2, eerste lid, omschreven ver
plichting van toepassing is; 

Overwegende dat uit de redenen 
van het arrest en die van het beroe
pen vonnis, welke door het arrest 
zijn overgenomen, eensdeels volgt 
dat, gelet op de datum van het onge
val, dit is 19 september 1978, de ten 
deze toepasselijke bepaling van arti
kel 63, § 1, eerste lid, die is van het 
artikel zoals het luidde alvorens 
door het koninklijk besluit nr. 18 
van 6 december 1978 te worden ver
vangen, anderdeels blijkt dat niet de 
vervangende bepaling doch de vroe
gere bepaling van dit artikel door de 
feitenrechters is toegepast; 

Dat die vroegere bepaling in een 
zelfde termijn als de latere bepaling 
voorziet, doch de omstandigheid 
waardoor de verplichting van de 

Dat het middel, zoals door ver
weerster wordt opgeworpen, niet 
ontvankelijk is; 

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

7 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Gerard. 

Nr. 6 

3' KA~IER - 7 september 1987 

SOCIALE ZEKERHEID - SOCIAAL STA· 
TUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- BIJDRAGEN 
- BEGIN VAN BEROEPSBEZIGHEID - AlAN 
VERZEKERI:\'GSPLICHTIG 1:'11 PLAATS VA'l 
ZIJN VROUW. 

Wanneer de man, met toepassing van ar
tikel 12 van het K.B. van 19 december 
1967, in de plaats van zijn vrouw onder 
het sociaal statuut van de zelfstandi
gen valt, is er, wat de berekening van 
zijn bijdragen betreft, begin van be
roepsbezigheid in de zin van artikel 38 
van hetzelfde besluit op het ogenblik 
dat hij een eigen zelfstandig beroep 
begint uit te oefenen. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T BERVOETS, 

BERVOETS STOFFEN NV ) 

ARREST 

verzekeraar ontstaat, anders dan die (A.R. nr. 5723) 
latere bepaling, als volgt omschrijft : 
« Is de verzekeraar aan de hand van RET HOF; - Gelet op het bestre
de aangifte van oordeel dat er twij- den arrest, op 16 juli 1985 (1) door 
fel bestaat over de toepassing van het Arbeidshof te Antwerpen gewe
de wet op het ongeval, dar1 verwit- zen; 
tigt hij de arbeidsinspecteur binnen 1----------------
twee weken die volgen op de ont
vangst van de aangifte >>; 

(1) De voorziening 1s ingediend op 12 fe
bruari 1987 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, meer bepaald 1°, 11, § 2, van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen, respectievelijk 
gewijzigd bij de wetten van 6 februari 
1976 en 9 juni 1970, 12, §§ 1 en 4, 38, § 1, 
meer bepaald 1°, en§ 2, meer bepaald 3°, 
en 41, § 2, van het koninklijk besluit van 
19 december 1967 houdende algemeen re
glement in uitvoering van voormeld ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
artikel 12, § 4, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 5 april 1976, 

doordat het arrest constateert: dat de 
echtgenote van verweerder in 1946 begon 
met de exploitatie van een textielhandel, 
dat sedert 1947 verweerder helper was 
van zijn echtgenote en geen andere be
roepsactiviteiten uitoefenden, dat hij 
vanaf 1 april 1970, met toepassing van 
artikel 12 van voormeld koninklijk be
sluit van 19 december 1967, in plaats van 
zijn echtgenote onderworpen werd aan 
het sociaal statuut van de zelfstandigen 
en de bijdragen betaalde, dat bij nota
riele alde van 9 december 1975 de naam
loze vennootschap, ten deze verweerster, 
werd opgericht en verweerder als be
heerder van die vennootschap werd aan
gesteld, zodat de bestaande persoonlijke 
handelszaak van de echtgenote van ver
weerder omgevormd werd in gezegde 
naamloze vennootschap; het arrest, bij 
bevestiging van het bestreden vonnis, be
slist dat de bijdragen voor het jaar 1978, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 11 van voormeld koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967, berekend dienden 
te worden op de basis van de inkomsten 
verworven in 1975, de stelling van eiser 
verwerpt, volgens welke ten aanzien van 
verweerder, ten gevolge van zijn benoe
ming tot beheerder van verweerster, een 
beging van activiteit was ontstaan, met 
als gevolg dat de bijdragen voor het jaar 
1978, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 41, § 2, van voormeld koninklijk 
besluit van 19 december 1967, berekend 
en geregulariseerd dienden te worden op 
de basis van de inkomsten door verweer
der tijdens het jaar 1976 verworven, 
dientengevolge de vordering van eiser, 
strekkende tot het horen veroordelen 
van verweerder om de regularisatiebij
dragen voor het jaar 1978 te betalen, on
gegrond verklaart; het arbeidshof zijn 
beslissing laat stoelen op de beschou
wing : dat het standpunt van eiser erop 
neerkomt te stellen dat er ten aanzien 
van verweercler geen zelfstanclige activi
teit, dit wil zeggen geen onderwerping 

en bijdrageplicht aan en krachtens het 
sociaal statuut voor de zelfstandigen ge
weest was v66r 9 december 1975; dat dit 
standpunt niet kan worden bijgetreden; 
dat het geheel van de bepalingen van ar
tikel 12 van het koninklijk besluit van 19 
december 1967 in acht dient te worden 
genomen; dat, in het Iicht van die bepa
lingen en op grond van de vermelde con
stateringen, moet worden aangenomen 
dat verweerder vanaf 1 april 1970 tot en 
met 8 december 1975 onderworpen was 
aan het sociaal statuut van de zelfstandi
gen uit hoofde van zijn activiteit als hel
per van zijn echtgenote en zodoende bij
drageplichtig werd; dat voormeld artikel 
12, § 4, eenvoudig bepaalt dat, wanneer 
een man onderworpen wordt aan het so
ciaal statuut van de zelfstandigen in 
plaats van zijn echtgenote, er zich op dat 
ogenblik geen begin van activiteit voor
doet met de daaraan gehechte gevolgen; 
dat het feit dat verweerder op 9 decem
ber 1975 beheerder is geworden van ver
weerster, de continui:teit van de onder
werping en van de bijdrageplicht wegens 
zijn hoofdberoep niet heeft onderbroken; 
dat bij onmiddellijk aansluitende veran
dering van activiteit binnen dezelfde ca
tegorie van onderwerping gezegde conti
nui:teit niet wordt onderbroken, en dat 
verweerder, door het ontvangen van zijn 
mandaat van beheerder, niet viel onder 
een van de drie gevallen bepaald bij arti
kel 38, § 1, van het koninklijk besluit van 
19 december 1967, 

terwijl, luidens artikel 7, meer bepaald 
1°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, de man, helper van zijn als 
zelfstandige onderworpen echtgenote, als 
zodanig aan de bepalingen van gezegd 
koninklijk besluit niet is onderworpen; 
weliswaar ten deze verweerder, met toe
passing van artikel 12, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 19 december 1967, 
van 1 april 1970 tot en met 8 december 
1975 in de plaats van zijn echtgenote on
derworpen en bijdrageplichtig is ge
weest, doch dat zulks geenszins toelaat 
de toestand, voortspruitend uit de benoe
ming van verweerder tot beheerder van 
verweerster, te beoordelen also£ verweer
der gedurende gezegde periode een hel
per was geweest die in eigen naam en 
op grond van zijn activiteit als helper on
derworpen en bijdrageplichtig was ge
weest; luidens artikel 12, § 4, van het ko
ninklijk besluit van 19 december 1967, 
voor de toepassing van de artikelen 38 
tot 41bis en 43 van dit koninklijk besluit, 
wat betreft de regelen inzake begin van 
activiteit, de toestand van de echtgenote 
uitsluitend in aanmerking komt en het 
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feit dat verweerder op 1 april 1970 onder
worpen en bijdrageplichtig is geworden 
in plaats van zijn echtgenote, voor hem 
geen begin van activiteit uitmaakt, en 
zulks, in tegenstrijd met wat het arrest 
beslist, niet uitsluitend betekent dat er 
voor verweerder op 1 april 1970 geen be
gin van activiteit aanwezig is geweest, 
maar daarenboven inhoudt dat, om te 
oordelen of zich ten aanzien van ver
weerder al dan niet op 9 december 1975 
een dergelijk begin van activiteit heeft 
voorgedaan toen verweerder beheerder 
van verweerster werd, verweerder be
schouwd moet worden als zijnde niet 
voordien in eigen naam en wegens zijn 
eigen activiteit onderworpen en bijdra
geplichtig geweest; zulks als gevolg 
heeft: 1° dat er op 9 december 1975 ten 
aanzien van verweerder begin van activi
teit aanwezig is geweest met toepassing 
van artikel 38, § 1, meer bepaald 1°, van 
het koninklijk besluit van 19 december 
1967, en dat op verweerder de bepaling 
van artikel 38, § 2, meer bepaald 3°, niet 
van toepassing is; 2o dat de bijdragen, 
door verweerder verschuldigd wegens 
zijn activiteit tijdens het jaar 1978, niet 
berekend dienden te worden op basis 
van de inkomsten verworven, tij dens het 
referentiejaar 1975, als bepaald in artikel 
11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967, aangezien deze inkom
sten niet werden verworven door de acti
viteit van verweerder als helper, maar 
door de handel gedreven door zijn echt
genote; 3° dat de bijdragen, door verweer
der voor het jaar 1978 verschuldigd, be
rekend en geregulariseerd dienden te 
worden op de wijze bepaald bij artikel 
41, § 2, van het koninklijk besluit van 19 
december 1967, namelijk op de basis van 
het inkomen door verweerder verworven 
tijdens het jaar 1976; hieruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen en te be
schouwen als gezegd, een verkeerde toe
passing maakt van de vermelde en inge
roepen artikelen van het koninklijk be
sluit nr. 38 van 27 juli 1967 en van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967, 
en zodoende deze wettelijke bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
eerste lid, en § 4, van het genoemde 
koninklijk besluit van 19 december 
1967 luidt als volgt : « § 1. De man, 
die zijn echtgenote in de uitoefening 
van haar beroep bijstaat of ver
vangt, en die niet onderworpen is 
aan het koninklijk besluit nr. 38 en 
zich niet bevindt in de voorwaarden 

bedoeld in de artikelen 35 en 36 van 
dit besluit, kan, in gemeen akkoord 
met zijn echtgenote, vragen in de 
plaats van deze laatste onderworpen 
te zijn. § 4. Voor de toepassing van 
de regelen betreffende het begin 
van activiteit, bedoeld in de artike
len 38 tot 41bis en 43, alsmede voor 
de toepassing van deze welke de 
veranderingen van kas betreffen, 
bedoeld in artikel 10, dient de toe
stand uitsluitend in hoofde van de 
echtgenote onder ogen genomen te 
worden; de onderwerping van de 
man in plaats van de echtgenote is, 
als zodanig, geen begin van activi
teit »; 

Overwegende dat uit die wettek
sten volgt dat de man, wanneer hij 
verzekeringsplichtige wordt ter ver
vanging van zijn echtgenote, niet in 
eigen naam verzekeringsplichtige is, 
en eveneens dat, wanneer de man 
ophoudt uit hoofde van zijn echtge
note onderworpen te zijn, en een ei
gen bezigheid als verzekeringsplich
tige zelfstandige aanvat, ten deze 
als beheerder van een vennoot
schap, er begin van bezigheid is in 
de zin van artikel 38, § 1, aanhef en 
1°, van het genoemde koninklijk be
sluit, terwijl § 2, 3°, van hetzelfde ar
tikel geen toepassing vindt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre dit het ho
ven het bedrag van 44.068 frank, 
met rente, gevorderde ontzegt en 
uitspraak doet 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. 

7 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Bayart. 
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Nr. 7 

3' KAMER - 7 september 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - DIENST
PLICHTZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSAT!EBEROEP - BESLISSING VAN 
DE GENEESHEER, HOOFD VAN DE GEZOND
HE!DSDIENST VAN HET RECRUTERINGS- EN 
SELECTIECENTRUM. 

Cassatieberoep staat niet open tegen de 
beslissing van de geneesheer, hoofd 
van de gezondheidsdienst van het Re
cruterings- e11 Selectiecentrum (1). 
(Artt. 50 en 59 Dienstplichtwet.) 

(VAN HAVER) 

(A.R. nr. M 634 N) 

7 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijlduidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Van den Abeele, 
Gent. 

Nr. 8 

3' KAMER - 7 september 1987 

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE
GES - HERKEURINGSRAAD - INOBSERVA
TIESTELLING - U!TSTEL - EXAMENS. 

Examens zijn geen reden om de inobser
vatiestelling van de dienstplichtige tot 
een latere datum uit te stellen. (Art. 
47, § 1, Dienstplichtwet.) 

(C ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 638 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 juni 1987 door 

(1) Cass., 22 juli 1969 (A.C., 1969, 1080). 

de Herkeuringsraad van de provin
cie Antwerpen gewezen; 

Over het mid del: schending van arti
kel 47, § 1, van de Dienstplichtwet, 

doordat de herkeuringsraad beslist dat 
eiser geacht wordt van zijn aanvraag om 
vrijstelling of voorlopige afkeuring op li
chamelijke grand ingediend voor de lich
ting 1988 te hebben afgezien met toepas
sing van artikel 49 van de Dienstplicht
wet, op grond dat eiser geen gevolg heeft 
gegeven aan het oproepingsorder om 
zich op 2 juni 1987 voor de inobservaties
telling aan te melden en geen beletselen 
heeft doen gelden om zijn niet-verschij
nen in het militair hospitaal te recht
vaardigen, 

terwijl eiser op dinsdag 19 mei 1987 
een brief heeft gezonden, vergezeld van 
een studiebewijs, naar de bevelhebber 
kwartier Koningin Astrid, Bruynstraat, 
1120 Brussel, met aanvraag tot uitstel 
van oproeping wegens examenperiode, 
zulks conform de vermelding in de 
oproepingsbrief, luidende als volgt : « In
dien hij om de een of andere reden, zo
als ziekte of lichaamsgebrek, hechtenis 
of internering, in de onmogelijkheid ver
keert om zich aan te melden op de ge
stelde dag, moet hij onmiddellijk de heer 
bevelhebber van hager vermelde militai
re instelling er over inlichten , : 

Overwegende dat artikel 47, § 1, 
van de Dienstplichtwet luidt als 
volgt: « Wanneer de dienstplichtige, 
ingevolge ziekte of lichaamsgebrek, 
hechtenis of internering, op de ge
stelde dag niet kan worden gekeurd 
of in observatie gesteld, wordt zijn 
verschijning uitgesteld tot een latere 
datum »; dat deze wetsbepaling niet 
voorziet in uitstel wegens examens; 

Dat de beslissing de aangehaalde 
wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

7 september 1987 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts. 
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Nr. 9 

2' KAMER - 8 september 1987 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.3.a - RECHT OM OP DE HOOGTE GE
BRACHT TE WORDEN VAN DE AARD EN DE 
REDEN VAN DE BESCHULDIGING - BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN- RECHT VAN DE BEKLAAGDE 
OM OP DE HOOGTE GEBRACHT TE WORDEN 
VAN HET HEM TEN LASTE GELEGDE - BE
GRIP. 

1" en 2" Hoewel het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging en art. 
6.3.a Europees Verdrag Rechten van 
de Mens vereisen dat de beklaagde on
verwijld, in een taal die hij verstaat, 
en in bijzonderheden, op de hoogte 
wordt gesteld van de aard en de reden 
van de tegen hem ingebrachte beschul
diging, schrijft geen enkele wetsbepa
ling voor dat zulks uitsluitend kan ge
schieden door een dagvaarding (1). 

(VAN LOOK, ADRIAENSSENS, BROUWERS, GROF
FEN, DE JONGH) 

ARREST 

(A.R. nr. 1162) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

III. Op de voorziening van Corne
lius Brouwers : 

Over de middelen, door eiser als volgt 
geformuleerd : Eiser werd door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen ver
oordeeld tot een gevangenisstraf van 
drie maanden en een geldboete van 3.000 
frank. De hoofdgevangenisstraf werd uit
gesproken met een uitstel van vijf jaar. 
Eiser diende 1/29e van de gerechtskos
ten te betalen, belopende in totaal 

(1) Zie Cass., 12 okt. 1976 (A.C., 1977, 78) en 
17 sept. 1986, A.R. nr. 5045 (ibid., 1986.87, 
nr. 31). 

3.190.302 frank. De tenlastelegging was 
de volgende : « te Stabroek, kanton Ka
pellen, elders in het gerechtelijk arron
dissement Antwerpen en/of elders in het 
Rijk, tussen 31 december 1980 en 21 mei 
1983, hij inbreuk op de artikelen 1, 2 en 
6, alinea 1, van de wet van 24 februari 
1921 betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica, en op de artikelen 1 (§§ 1 en 2) 
en 8 van het koninklijk besluit van 12 
april 1974 betreffende sommige verrich
tingen in verband met stoffen met hor
monale, anti-hormonale of antibiotische 
werking, buiten de gevallen voorzien in 
artikel 1, § 2, van het vermeld koninklijk 
besluit, stoffen met hormonale, anti
hormonale of antibiotische werking, als 
dusdanig of vermengd, te hebben inge
voerd, uitgevoerd, gefabriceerd, vervoerd, 
verkocht of te koop aangeboden, aanwe
zig te hebben gehad, te hebben afgele
verd of verkregen, mits betaling of koste
loos, zonder dat ter zake een algemene 
vergunning werd afgeleverd door de mi
nister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft, namelijk herhaalde 
malen, tussen 1 maart 1981 en 18 maart 
1983 de verjaring gestuit zijnde door de 
beschikking tot mededeling van 30 ja
nuari 1984. Bij arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen werd het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen bevestigd. Het hof van beroep 
nam aan dat eiser zich niet heeft kun
nen vergissen over de hem ten laste ge
legde feiten; dat de datum voldoende ge
preciseerd werd in de dagvaarding; dat 
de stoffen voldoende gespecificeerd wa
ren en dat het niet nader bepaald dient 
of het natuurlijke of synthetische stoffen 
betreft aangezien beide strafbaar zijn, 

derde middel, nergens wordt gesteld in 
de dagvaarding wat juist bij appellant 
werd gevonden, het is te zeggen nergens 
wordt de inbreuk zelf (namelijk welk 
produkt) duidelijk gespecificeerd. De dag
vaarding blijft in algemene termen en 
spreekt van hormonale, anti-hormonale 
of antibiotische stoffen ... Nergens wordt 
ook gesteld of het over natuurlijke hor
monen of synthetische hormonen gaat. 
Dat dit opnieuw een miskenning is van 
het recht van verdediging, aangezien ei
ser niet weet waarvoor hij zich dient te 
verdedigen. Dat ook het arrest van het 
hof van beroep het recht van verdediging 
schendt door aan te nemen dat de feiten 
en data we! voldoende zijn gespecifi-



22 HOF VAN CASSATIE Nr. 10 

ceerd. Dat er derhalve aanleiding bestaat 
om de zaak opnieuw ten grande te be
oordelen. Zodoende dient de zaak verwe
zen te worden naar een ander hof van 
beroep: 

Overwegende dat de middelen er
van uitgaan dat de aard en de reden 
van de tegen een beklaagde aange
voerde telastlegging hem onverwijld 
moeten ter kennis gebracht worden 
in een taal welke bij verstaat en in 
bijzonderheden bij middel van de 
hem betekende dagvaarding; 

Overwegende dat, zo het recht 
van verdediging vereist dat een be
klaagde voldoende ingelicht wordt 
over hetgeen hem wordt ten laste 
gelegd, geen bepaling voorschrijft 
dat zulks uitsluitend kan geschieden 
door een dagvaarding; dat zulks nog 
kan geschieden, onder meer bij de 
inverdenkingstelling door de onder
zoeksrechter, de rechtspleging voor 
de raadkamer of door middel van de 
stukken van het strafdossier waar
van hij kennis kan nemen en waar
over hij vrij zijn verweer kan voor
dragen voor de rechter; 

Overwegende dat het hof van be
roep ten deze vaststelt dat eiser tij
dens een verhoor door de onder
zoeksrechter, op 25 maart 1983, 
verklaarde: « ik geef toe, in strijd 
met mijn verklaring aan U gegeven 
verleden week, hormonen in mijn 
bezit te hebben en deze regelmatig 
gebruikt te hebben op mijn dieren », 
dat uit de stukken van het vooron
derzoek duidelijk · de datum blijkt 
waarop de produkten met hormonen 
bij eiser gevonden werden en oor
deelt dat hij zich niet kon vergissen 
over de omstandigheid dat de hem 
ten laste gelegde feiten deze waren 
die hij aan de onderzoeksrechter be
kende; 

Overwegende dat het hof van be
roep op grand van zijn vaststellin
gen wettig beslist dat er geen scherr
ding is van de bepalingen van 
artikel 6.3.a, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, noch miskenning van het recht 
van verdediging; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

8 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. F. Lambrechts, Antwerpen; Chr. 
Rasschaert, Dendermonde. 

Nr. 10 

2' KAMER - 8 september 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - AFSTAND - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESLIS
SING DIE HAAR EIS AFWIJST - AFSTAND 

DOOR EEN ADVOCAAT DIE GEEN ADVOCAAT 
IS BIJ HET HOF VAN CASSATIE EN EVENMIN 
HODDER VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM - ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING - VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ - NIET BETEKENDE VOOR
ZIENING. 

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

2° Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een burgerlijke partij als ze niet is 
betekend aan de partij tegen wie zij 
gericht is (2). (Art. 418 Sv.) 

(HET VLAAMSE GEWEST T. HINTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1243) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat op 30 januari 
1987, ter griffie van het Hof van Be
roep te Gent, mr. H. Hubene, loco 
mr. J. Bossuyt, verklaarde « af te 
zien van het beroep in cassatie >>; 

Overwegende dat het Hof geen 
acht slaat op de afstand gedaan 
door een advocaat, van wie niet 
blijkt dat hij houder is van een bij
zondere volmacht en die geen advo
caat is bij het Hof van Cassatie, van 
een voorziening door de burgerlijke 
partij ingesteld tegen een beslissing 
waarbij haar eis geheel of gedeelte
lijk wordt afgewezen, daar de af
stand van de voorziening in derge
lijk geval met een afstand van de 
rechtsvordering gelijkstaat; 

Overwegende dat de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiser, burgerlijke partij, werd 
betekend aan de verweerder; 

Dat de voorziening sindsdien niet 
ontvankelijk is; 

Nota's arrest nr 10 

(1) Cass, 5 JUlll 1983, A R nr 4201 
(A.C., 1984-83, nr 602) 

(2) Cass, 9 Jan 1987 A R nr 5377 
(A C., 1986-87 nr 272) 

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

8 september 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 11 

2• KAMER - 8 september 1987 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - VONNIS MEDE UITGE
SPROKEN DOOR EEN RECHTER DIE NIET AL
LE ZITTINGEN HEEFT BIJGEWOOND WAAROP 
DE ZAAK IS BEHANDELD. 

Nietig is het vonnis van de correctionele 
rechtbank dat is gewezen door rech
ters van wie er een niet alle zittingen 
heeft bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld (1). 

(PIPELEERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1250) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 januari 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid 
del: schending van artikel 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat, eensdeels, het 
bestreden vonnis van 8 januari 1987 

Nota arrest nr 11 

(1) Cass, 20 nov 1984, A.R nr 8639 
(A.C., 1984-85, nr 176) 

Zie Cass, 30 nov 1981 (A.C., 1981-82, nr 
212) m verband met de afwez1ghmd van een 
rechter b!.J de vordermg van het 0 M , Cass , 
20 Jan 1975 (1b1d 1975, 551) b!J het pieJdoOJ 
van een advocaat, Cass, 6 nov 1983, A R 
nr 4276 (1b1d, 1983-86, nr 147) blJ neerleg 
gmg van een concluste 
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gewezen werd door waarnemend 
voorzitter l\II. Gutschoven en de 
rechters L. Driessen en V. Lenders, 
en luidens het proces-verbaal van de 
terechtzitting van de op 8 j anuari 
1987 door de Correctionele Recht
bank te Hasselt gehouden terechtzit
ting, voornoemde magistraten op die 
dag zitting hielden, anderdeels, lui
dens het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 11 december 1986 
van voornoemde rechtbank, op 
laatstgenoemde dag, waarop het 
openbaar ministerie vorderde en de 
raadsman van eiser pleitte, zitting 
hielden, waarnemend voorzitter Gut
schoven en de rechters Van Cop
penolle en Driessen; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
de rechter Lenders, die mede de be
slissing nam, niet alle zittingen over 
de zaak heeft bijgewoond; dat het 
vonnis derhalve door nietigheid is 
aangetast; 

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 Tongeren, 
zitting houdende in hager beroep. 

8 september 1987 - 2' lwmer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
Clercq, advacaat-generaal. · 

Nr. 12 

2" KAMER 8 september 1987 

1° CASSATIEMIDDELEN - ONTVA!\KE 
LI.JKHEID STRAFZAKEO. STRl\FVORDE· 
Rl:'-iG Tvl!DDEI DAT HET · HOF · ERTOE ZOt 

VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA TE 
GAAN WAARVOOR HET NIET BEVOEGD IS. 

2° CASSATIEMIDDELEN - MIDDEL DAT 
GEEN BETREKKING HEEFT OP DE BESTRE
DEN BESLISSING - STRAFZAKEN - CASSA
TIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN HET 
VONNISGERECHT - MIDDEL DAT ENKEL BE
TREKKING HEEFT OP HET VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK. 

3° CASSATIEMIDDELEN - MIDDEL DAT 
GEEN BETREKKING HEEFT OP DE BESTRE
DEN BESLISSING - STRAFZAKEN - MIDDEL 
BETREFFENDE DE PROCEDURE VOOR DE EER
STE RECHTER - MIDDEL NIET AAN DE 
APPELRECHTER VOORGELEGD. 

1" Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat het Hof ertoe zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan waar
voor het niet is bevoegd (1). 

2" Tot staving van een cassatieberoep te
gen de beslissing van het vonnisge
recht is niet ontvankelijk het middel 
dat geen betrekking heeft op de be
voegdheid, doch uitsluitend op het 
voorbereidend onderzoek (2). 

3o Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat geen betrekking heeft op de 
bevoegdheid, doch op de procedure 
voor de eerste rechter en dat niet aan 
de appelrechter is voorgelegd (3). (Art. 
2 wet van 29 april 1806.) 

(1) Zie Cass., 28 mei 1986, A.R nr. 4829 
(A.C., 1985-86, nr. 604). 

(2) Cass., 13 april 1983, A.R. nr. 2819 
(A.C., 1982-83, I, 439) en 16 okt. 1985, A.R. 
nr. 4252, redenen (ibid., 1985-86, nr. 96). Soms 
wordt gezegd dat het gaat om een middel dat 
voor het eerst voor het Hof wordt voorgedra
gen, Cass., 13 nov 1984, A.R. nr. 8797 
(ibid., 1984-85, nr. 165); z1e c!e kop v66r het ar
rest van 16 okt. 1985, voormeld. De vermelding 
van- die omstandighe1d lijkt niet onontbeerlijk 
wanneer wordt vastgesteld dat het mid del en
kel betrekkmg heeft op het voorbereidend on
derzoek 

(3) Z1e Cass, 3 me1 1977 (A.C., 1977, 903), 23 
me1 1978 (1b1d., 1978, 1119), 22 Jim en 19 feb 
1980 (1b1d 1979-80, nrs 305 en 380) \ 
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(Y ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 1299) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

Over het eerste en het tweede middel 
samen: 

het eerste : schending van artikel 
369bis van het Strafwetboek, en luidende 
als volgt: Dat artikel 369bis van het 
Strafwetboek materiele daden veronder
stelt waaruit zou blijken dat eiser, be
kl(J.agde, het kind zou onttrekken aan 
diegene die het recht heeft een bezoek
recht uit te oefenen; het enig feit dat de 
eiser weigert invloed te gebruiken dat 
tot geweld zou moeten leiden, onvoldoen
de is om te stellen dat artikel 369bis van 
het Strafwetboek van toepassing is; in
derdaad uit het dossier niet blijkt dat ei
ser, die het hoederecht heeft, niet wenst 
dat de moeder van het kind het zou zien 
en er contact mee zou hebben; uit het 
dossier blijkt dat eiser op vrijwillige ba
sis kontakt opnam met een hulpverle
ningscentrum te Sint-Niklaas, ten einde 
wei het bezoekrecht te doen uitoefenen 
of althans de uitvoering ervan te bevor
deren; bovendien gedurende de twee eni
ge pogingen die de moeder ondernam 
om haar bezoekrecht uit te oefenen (ge
durende de periode dat zij , ingevolge de 
beschikking van de vrederechter te Be
veren) het kind . diende af te halen, zij 
het steeds heeft kunnen zien. en ·spreken, 
doch diende vast te stelle.n dat deze .laat
ste weigerde zijn moeder te vergezellen; 
nergens uit het dossier blijkt dat eiser 
het kind verborg; de moeder geen verde
re initiatieven nam noch beroep deed op 
de politie (op een uitzondering na) noch 
beroep deed op een gerechtsdeurwaar-
der; .. . 

het · tweede: schending . van · artikel 
369bis van het Strafwetboek, en luidende 
als volgt: Dat ai:tikel 369bis van het 
Strafwetboek veronderstelt dat in hoofde 
van de beklaagde een moreel element 
aanwezig zou z1jn, namehjk dat hij de 
wil zou gehad hebben het kmd aan z1jn 
moeder te onttrekken en het bezoekrecht 

onmogelijk te maken; dit evenmin blijkt 
in hoofde van eiser en dat allerminst een 
houding waarbij eiser niet actief tussen
komt moet beschouwd worden als een 
houding waarop artikel 369bis van het 
Stra.fwetboek van toepassing is : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de middelen het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat de middelen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

Over het derde mid del: miskenning 
van het recht van verdediging, en luiden
de als volgt : Dat in geheel het onder
zoek en bij iedere behandeling van de 
zaak voor de rechtbank en voor het hof, 
men geen gewag heeft gemaakt van het 
kind; nergens in de loop van het onder
zoek een sociale enquete rond het kind 
bevolen werd en men nooit naar de psy
chologische beweegredenen van het kind 
gezocht heeft; nochtans het de bedoeling 
van de wetgever was het kind te be·· 
schermen tegen zijn eigen vader en moe
der; het dossier waarop men zich steunt 
om eiser te veroordelen, derhalve onvol
ledig is daar noch een psychologische en
quete noch het advies van een genees
heer ingewonnen werd ten einde de 
oorzaken van de houding van het kind te 
onderzoeken; de rechtbank op het ver
zoek ter zitting van eiser hierover niet is 
ingegaan, zodat het algemeen rechtsbe
ginsel derhalve geschonden is : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het enkel tekortkomingen 
aanvoert in het voorbereidend straf
onderzoek, niet ontvankelijk is; dat, 
in zoverre het middel tekortkomin
gen aanvoert in de behandeling van 
de zaak -in eerste. aanleg, uit · de 
stukkEm waarop · het Hof verrnag 
acht te slaan niet blijkt dat eiser dit 
verweer voor de appelrechters heeft 
aangevoerd; dat het middel ook in 
zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat uit dezelfde 
stukken niet blijkt dat eiser het hof 
van beroep · oin een aanvullend on
derzoek heeft verzocht; 

Dat het middel ~il:it kan wor_den 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op s!_raff~ van nietighmd 
voorgeschrerv~~ ~, rechtsyormen m 

- fl. ~ ' ' ' I 

_6 <" q,~' li!G Pl;01 f.' ' •1 
f ' -"6 !' 

'I ··' ") 
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acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

8 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. Ruyffelaere, Gent. 

Nr. 13 

2' KAMER - 8 september 1987 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE EEN DOOR 
EEN HOGER RECHTSCOLLEGE VERNIETIGD 
VONNIS MEDE UITGESPROKEN HEEFT -
RECHTER DIE VAN DE ZAAK GEEN KENNIS 
MEER MAG NEMEN 

De rechter die mede uitgesproken heeft 
een vonnis dat door een hager rechts
college is vernietigd, kan van de zaak 
geen kennis meer nemen (1). 

(CHAVATTE) 

ARREST 

(A.R nr 1697) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonms, op 29 mei 1987 in hoger 

(1} Cass, 18 dec 1973 (A(', 1974, 446) Z1e 
oak Cass, 19 okt 1983 A R nr 3069 
( 4 C, 1983-84, nr 97} 

beroep op verwtJzmg gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 30 september 1986 (2); 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : miskenning van het algemeen be
ginsel krachtens hetwelk de rechter die 
heeft kennis genomen van een zaak en 
wiens beslissing door een hager recht 
werd tenietgedaan, niet opnieuw dezelf
de zaak mag berechten : 

Overwegende dat bij voormeld ar
rest van het Hof het arrest van het 
Hof van Beroep te Gent van 13 no
vember 1985 werd vernietigd, in zo
verre het eiser had veroordeeld we
gens de telastleggingen B, C en D; 
dat bovendien, ten aanzien van ei
ser, met betrekking tot die telastleg
gingen, werd vernietigd hetgeen aan 
het vernietigde arrest was voorafge
gaan vanaf de oudste nietige akte, 
zijnde de vrijwillige verschijning 
voor de correctionele rechtbank; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
ook vernietigd was het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde van 19 april 1985, zetelend 
in eerste aanleg; 

Overwegende dat dit vonnis werd 
gewezen, onder meer door onder
voorzitter Dossche en rechter Van 
Kerkhoven; 

Overwegende dat het thans be
streden vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, zetelend 
in graad van hoger beroep, werd ge
wezen, onder meer door ondervoor
zitter Dossche en rechter Van Kerk
hoven; 

Overwegende dat krachtens het 
beginsel, onder meer in de artikelen 
214, 427 tot 429 van het Wetboek 
van Strafvordering, 477 en 1110 van 
het Gerechtelijk Wetboek gehuldigd, 
de rechter die die uitspraak heeft 
gedaan bij een vonnis dat door een 
hoger gerecht teniet werd gedaan, 
na deze vernietiging niet opnieuw 
zitting kan nemen in dezelfde zaak; 

(2} Cass , 30 sept 1986, A R nr 138 
(ibid., 1986-87 nr 56) 
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Dat het bestreden vonnis dat dit 
beginsel miskent, nietig 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 Gent, zit
ting houdende in hoger beroep. 

8 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 14 

2' KAMER - 8 september 1987 

1° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN -
STRAFZAKEN - GEEN VERPLICHTING OM 
RET VONNIS OP DE TERECHTZITTING TE VER
TALEN. 

2° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
- VERHANDELEN VAN VERDOVENDE MIDDE
LEN -WET VAN 24 FEB. 1921, ART 6 - VRIJ
STELLING OF VERMINDERING VAN STRAFFEN 
- ONTHULLING AAN DE OVERHEID - BE
GRIP 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HER
OPENING VAN DE DEBATTEN - ONAANTAST 
BARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH 

den die de taal van de rechtspleging 
niet spreken (1). 

2° Te vage inlichtingen, die geen identi
ficatie of vervolging mogelijk maken, 
kunnen geen onthulling zijn aan de 
overheid die, volgens artikel 6, tweede 
en derde lid, wet van 24. feb. 1921 be
treffende het verhandelen van de gift
stollen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica, gew. bij wet van 9 juli 1975, 
naar gelang van het geval Jeidt tot 
vrijstelling van correctionele straffen 
of tot vermindering van criminele 
straffen (2). 

3° In strafzaken beoordeelt de feiten
rechter op onaantastbare wijze of, we
gens uitzonderlijke omstandigheden, 
de heropening van de debatten moet 
worden bevolen (3). 

4° Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij verbeurdverklaring van 
een voertuig wordt bevolen, als de 
rechter vaststelt dat het gaat om een 
voertuig dat gediend heeft tot het ple
gen van een misdrijf bedoeld in de 
artt. 2bis en 3 wet van 24 feb. 1921 be
treffende het verhandelen van de gift
stoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en anti
septica, gew. bij wet van 9 juli 1975 (4). 
(Art. 4, § 6, wet van 24 feb. 1921.) 

(DEMIR) 

ARREST 

(A.R. nr. 1703) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

TER. (1) Cass., 3 jan. 1984, A.R. nr 8429 
(A.C., 1983-84, nr 226). 

4° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (2) Zie Cass., 8 feb. 1984, A.R nr 3327 
- VERHAI'\DELEN VAN VERDOVEI'\DE MIDDE- (A.C., 1983-84, nr 308). 
LEN - VERBEURDVERKLARING VEREIS-
TEN 

1o Geen enkele wetteiljke bepaling 
schn]ft voor de vonmssen ter z1tting te 
vertalen ten belweve van de beklaag: 

(3) Cass., 19 dec 1984, A.R 3815 
(A.C., 1984-85, nr 248), z1e Cass , 2 jum 1982, 
A.R. nr 2233 (Ibid., 1981-82, nr 584) 

(4) Z1e Cass, 4 JUh 1986, A R nr 5169 
(A C, ~985-B!.i, nr. 683) 
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Over het eerste mid del: schending van 
de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 betreffende het taalgebruik in ge
rechtszaken, meer bepaald artikel 37, 

doordat immers het arrest in het Ne
derlands werd voorgelezen en uitgespro
ken en opgesteld, zonder dat een beedig
de vertaler voor de nodige vertaling 
zorgde; dat eiser de Nederlandse taal on
voldoende machtig is, is gedurende het 
ganse onderzoek gebleken en ook in de 
latere strafprocedure duidelijk naar vo
ren gekomen; dat immers eiser steeds 
werd bijgestaan door een tolk, zowel bij 
de behandeling van de zaak in eerste 
aanleg als in hoger beroep, als bij de uit
spraken in raadkamer en der correctio
nele rechtbank in haar bestreden von
nis: 

Overwegende dat luidens artikel 
37 van de wet op het gebruik van ta
len in gerechtszaken de vonnissen 
en arresten worden gesteld in de 
taal der rechtspleging; dat deze noch 
enige andere wettelijke bepaling 
voorschrijft de vonni.ssen en arres
ten ter zitting te verialen ten behoe
ve van de beklaagden die de taal 
van de rechtspleging niet spreken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede en het derde middel, 
het tweede : schending van de bepalin-

gen van artikel 97 van de Grondwet; dat 
eiser in graad van hoger beroep zes 
bladzijden conclusie heeft gewijd aan de 
verschoningsgronden, voorzien door de 
drugwetgeving; dat deze middelen ter
nauwernood of niet werden beantwoord 
door het bestreden arrest; 

het derde: schending van artikel 6, 
derde lid, van de Drugwet; dat dit artikel 
inderdaad stelt dat de in artikel 2bis en 
3 van de Drugwet gestelde correctionele 
:Straffen worden verminderd in de mate 
bepaald bij artib:l 414, vierde lid, vim 
het Strafwetboek, wat wil zeggen tot ge
vangenisstraffen van acht dagen tot drie 
maanden en tot een geldboete van 26 tot 
100 frank, dat het hof (van beroep) in 
zijn bestreden arrest de bewijskracht 
der voorhanden z1jnde akten m het straf
dossJer heeft miskend: dat er inderdaad 
wordt aangenomen dat de onthtilling. tij" 
dens of naar aanle1dmg van een verhoor 
gedaan, verschonende mtwerkmg heeft 
(zJe De Nauw, de aanglfte als verscho
mngsgrond, noot onder Cass , 7 maart 
197B, R W, 1978 79, kol 684, nr 14), dat 
op versche1dene plaatsen m het strafdos 

sier eiser namen heeft bekendgemaakt 
met opgave van hun verblijfplaats en dat 
thans ten onrechte wordt gesteld dat de
ze opgave werd gedaan onder dwang van 
de onderzoekers, onvolledig en vaag; dat 
daaromtrent echter in de Drugwet niets 
is voorzien en de eenvoudige onthulling 
volstaat (zie W. Brosens, « De wet en de 
drugs », R. W, 1976-77, kol. 1026 e.v.): 

Overwegende dat luidens artikel 
6, vierde lid, van de wet van 24 fe
bruari 1921 de straffen verminderd 
worden ten aanzien van de schuldi
gen die na het begin van de vervol
ging de identiteit van onbekend ge
bleven daders aan de overheid heb
ben onthuld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser slechts zeer vage in
lichtingen verstrekte, zodat een pre
cieze identificatie onmogelijk was of 
dat het instellen van vervolgingen 
werd belet; dat het zodoende vast
stelt dat de in voornoemde wetsbe
paling gestelde voorwaarde niet is 
vervuld; dat de middelen niet preci
seren van welke stukken het arrest 
hierdoor de bewijskracht miskent 
noch op welk verweer het niet ant
woordt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het vierde mid del: schendmg van 
de wetgeving betreffende de heropening 
van de debatten; dat eiser niet de kans 
werd gegeven zijn schriftelijk verzoek 
tot heropening van de debatten, gericht 
aan de heer voorzitter en procureur-ge
neraal op 6 mei 1987, te verdedigen; dat 
het hof (van beroep) zonder meer heeft 
gesteld dat de onthulling niets te maken 
had met de persoon ·die later aangehou
den werd; dat eiser dit minstens had 
moeten kunnen bewijzen en zijn rechten 
van verdediging werden geschonden om
dat hem deze gelegenheid niet werd ge
gund: 

Overwegende dat, luidens het pro
ces-verbaal der terechtzitting van 30 
april 1987, het hof van beroep de 
zaak heeft vastgesteld voor uit
spraak op 26 mei 1987; 

Overwegende dat eisers raadsman 
op 8 mei 1987 een brief met zekere 
mlichtingen heeft gericht aan de 
procureur-generaal bij het hof van 
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beroep met verzoek « gebeurlijk de 
nodige maatregelen te treffen om 
een heropening der debatten te vra
gen » en een kopie van deze brief 
heeft overgemaakt aan de voorzitter 
van de correctionele kamer van het 
hof van beroep; 

Overwegende dat het hof van be
roep oordeelt dat er geen aanleiding 
bestaat de debatten te heropenen 
« vermits de door de raadsman van 
(eiser) aangehaalde feitelijkheden 
en personen geen betrekking heb
ben op de thans ter beoordeling van 
het hof (van beroep) onderworpen 
feiten, zoals zij blijken uit de voor
liggende stukken van het vooronder
zoek en het onderzoek ter zitting >>; 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling voorschrijft dat de beklaagde 
die een heropening van de debatten 
vraagt, dit verzoek zou kunnen be
pleiten; dat de rechters op onaan
tastbare wijze oordelen over het nut 
van een heropening der debatten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde mid del: schending van 
de artikelen 42 en 43 van het Strafwet
boek, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest de begripsomschrijving 
van de verbeurdverklaring is voorbijge
gaan; dat het inderdaad een bijkomende 
straf soms een strafmaatregel geldt, 
waa;door bepaalde zaken van het patri
monium van een rechtsonderhorige over
gaan naar dat van de Staat, die deze 
goederen, hetzij verkoopt of aanwendt 
voor eigen gebruik, hetzij vernietigt, 
naargelang ze a! dan niet schadelijk of 
gevaarlijk voorkomen; dat vooreerst 
moet opgemerkt worden dat kwestieus 
voertuig Mercedes niet behoorde tot het 
patrimonium van verzoeker, gezien het 
voertuig ingeschreven stond op naam 
van de echtgenote van vertoger, die zelf
standig een kruidenierszaak uitbaat en 
daartoe het kwestieus voertuig zeer 
grondig nodig heeft; dat het bestreden 
arrest geen rekening heeft gehouden 
met de beginselen van eigendom, de be
stemming van het voertuig en z1jn her
komst; dat het kwestieuze voertuig met 
bestemd was tot het plegen van het mis
drijf en het eerder toevall!g werd ge
brmkt om eenmaal een trafic· te doen, 

het bestendig karakter van gebruik kan 
onmogelijk weerhouden worden : 

Overwegende dat luidens artikel 
4, § 6, van de wet van 24 februari 
1921 de rechter de verbeurdverkla
ring kan bevelen van de voertuigen 
( ... ) die hebben gediend of bestemd 
waren om de in de artikelen 2bis en 
3 van deze wet omschreven misdrij
ven te plegen of die er het voorwerp 
van uitmaken, zelfs indien ze niet 
het eigendom zijn van de veroor
deelde; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het in het middel bedoelde 
voertuig, naar eigen verklaring van 
eiser, gediend heeft voor het vervoer 
van 3,5 kg heroi:ne, welke vaststel
ling door het middel niet wordt aan
gevochten; 

Dat de verbeurdverklaring derhal
ve naar recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormer: . in 
acht zijn genomen en de beshssmg 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

8 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. D. Lauwers, Mechelen. 

Nr. 15 

2' KA~!ER 8 september 1987 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
STRAFZAKE'; BESLISSI'\GEX W,\ARTI:Gf"< 
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CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD 
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
ADVIES VAN DE COM:viiSSIE TOT BESCHER
MICIIG VAN DE MAATSCHAPPIJ VERLEEND 
MET TOEPASSI:;JG VAN ART. 21 WET BESCHER
MING MAATSCHAPPIJ 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - ADVIES VAN DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
VERLEEI\'D MET TOEPASSING VAN ART. 21 
WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ - CASSA
TIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID. 

1o en 2o Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep van een veroordeelde tegen het 
advies van de commissie tot bescher-

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen, die niet 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning betreffen, verwerpt de voorzie
ning. 

8 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. S. De Coster, Antwerpen. 

ming van de maatschappij dat is ver- Nr. 16 
leend met toepassing van art. 21 Wet 
Bescherming Maatschappij (1). 

(VAN DEN BOGAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 1706) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 juni 1987 gena
men door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de ge
vangenis te Antwerpen; 

Overwegende dat met de bestre
den beslissing de commissie advies 
geeft overeenkomstig artikel 21 van 
de wet tot bescherming van de 
maatschappij aan de minister van 
Justitie; 

Overwegende dat een dergelijk 
advies geen rechterlijke beslissing 
is waarbij uitspraak wordt gedaan 
over de persoonlijke vrijheid van ei
ser; 

Dat tegen dat advies geen cassa
tieberoep openstaat; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

'\ota arrest nr 15 

(1) Cass 13 apnl 1983, A R nr 2835 
(A(' 1982 83 nr 440) 

2' KAMER - 8 september 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERi\lllJN. 

Wanneer de rechter, in strafzaken, vroe
ger uitspraak doet dan de voor de uit
spraak gestelde dag en er niet is aan
getoond dat de beklaagde bij de uit
spraak aanwezig was of gedagvaard 
was om op die datum te verschijnen, 
gaat de termijn om cassatieberoep in 
te stellen pas in op de datum waarop 
de beslissing regelmatig had moeten 
worden uitgesproken (1). 

(VANELDEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1759) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat het ho£ van be
roep na, ter terechtzitting van 8 mei 

Nota arrest nr 16 

(1) Cass., 20 apnl 1982, A.R nr 7167 
(A. C., 1981-82, nr 484), z1e Cass, 12 okt 1982, 
A R ru· 7386 (ibid 1982-83, nr 107) 
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1987, de zaak in beraad te hebben 
gehouden en de uitspraak van zijn 
beslissing op 5 juni 1987 te hebben 
gesteld, ter terechtzitting van 27 mei 
1987 arrest heeft verleend, zonder 
dat uit de bedoelde stukken blijkt 
dat eiser gedagvaard werd om op 
die terechtzitting te verschijnen en 
terwijl uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 27 mei 1987 niet 
blijkt of eiser al dan niet aanwezig 
was bij de uitspraak, en de vermel
ding « aanwezig » bij de identiteit 
en hoedanigheid van eiser in het ar
rest enkel de aanwezigheid van ei
ser bij de behandeling van de zaak 
aanwijst; 

Overwegende dat wegens die on
regelmatigheid eiser beschikte over 
een termijn van vijftien vrije dagen, 
met ingang van 6 juni 1987, om te
gen dit arrest cassatieberoep in te 
stellen; 

Overwegende dat de voorziening 
die op maandag 22 juni 1987 werd 
ingesteld ontvankelijk is, behalve 
voor zover het arrest de strafvorde
ring wegens de telastleggingen H en 
I door verjaring vervallen verklaart; 

In zoverre het arrest eiser veroor
deelt wegens de telastleggingen A 
tot en met G: 

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

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

Nr. 17 

2' KAMER - 9 september 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD - HOGER BE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - TER
MIJN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

TERMIJN - HOGER BEROEP BUITEN DE TER
MIJN INGESTELD - GEVOLG - UITZO!'\DE
RING. 

1" Het hager beroep van de burgerlijke 
partij tegen het door een krijgsraad op 
tegenspraak gewezen vonnis moet, op 
straffe van verval, worden ingesteld 
binnen de termijn, voorgeschreven 
door art. 2 besluitwet 27 jan. 1916 tot 
regeling van de procedure van hager 
beroep tegen de vonnissen van de 
krijgsraden. 

2" Behoudens het geval van overmacht is 
niet ontvankelijk het hager beroep dat 
tegen een beslissing in strafzaken 
wordt ingesteld na het verstrijken van 
de wettelijke termijn (1). 

(COPPENS T COLOGNES!) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5797) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 januari 1987 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 2 van de besluitwet van 27 
januari 1916, gewijzigd door artikel 4 
van de wet van 15 juni 1981, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Militair Gerechtshof be
slist dat de aan eiser ten laste gelegde 
opzettelijke slagen en verwondingen be
wezen zijn en dat het hager beroep van 
de burgerlijke partij (thans verweerder) 
tegen het vonnis van de krijgsraad regel
matig is, en eiser veroordeelt om aan 

8 september 1987 - 2' kamer - Voor- 1----------------
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
derrq, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 3 mei 1971 (A.C., 1971, 859); 24 
jan. 1974 (ibid., 1974, 576) en de noten 2, 3 en 
4, get. W.G.; 9 okt. 1986, A.R. nr 7516 
(ibid' 1986 87, nJ' 74). 
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verweerder het bedrag van 27.143 frank 
te betalen, 

terwijl, overeenkomstig artikel 2, § 1, 
van de besluitwet van 27 januari 1916 tot 
regeling van de procedure van hoger be
roep tegen de vonnissen van de krijgsra
den, de verklaring van hoger beroep 
door de burgerlijke partij, op straffe van 
verval, moet geschieden ter griffie van 
de krijgsraad, binnen vijftien dagen te 
rekenen van het vonnis; het beroepen 
vonnis van de krijgsraad dagtekent van 
29 oktober 1986; uit de gedingstukken en 
de vastellingen van de krijgsraad blijkt 
dat het vonnis op tegenspraak tussen de 
partijen is gewezen; de burgerlijke partij 
hoger beroep heeft ingesteld bij een op 
20 november 1986 ter griffie van de 
krijgsraad gedane verklaring; het door 
de auditeur-generaal op 17 november 
1986 ingestelde hager beroep niet gericht 
was tegen de burgerlijke partij en de 
burgerlijke rechtsvordering niet aanhan
gig maakte bij het Militair Gerechtshof; 
het hoger beroep van verweerder dus in
gesteld is buiten de wettelijke termijn en 
bijgevolg niet ontvankelijk was; het ar
rest bijgevolg, nu het beslist dat het ho
ger beroep van de burgerlijke partij re
gelmatig is, artikel 2 van de besluitwet 
van 27 januari 1916 schendt, en, nu het 
de beslissing van de eerste rechter her
vormt en eiser op de burgerlijke rechts
vordering veroordeelt,ofschoon de bur
gerlijke partij geen regelmatig hoger 
beroep had ingesteld, de artikelen 2 van 
de besluitwet van 27 januari 1916, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis op 29 oktober 1986 op tegen
spraak is gewezen en dat het hager 
beroep van de verweerder Cologne
si, burgerlljke partij, dagtekent van 
20 november 1986; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 2, § 1, van de besluitwet van 27 
januari 1916 tot regeling van de pro
cedure van hager beroep tegen de 
vonnissen van de krijgsraden, de 
verklaring van hager beroep door de 
burgerlljke partij ter griffie van de 
krijgsraad op straffe van verval 
wordt gedaan binnen vijftien dagen 
te rekenen van het vonnis; 

Overwegende dat het arrest, dat 
het hager beroep ontvankelijk ver
klaart in zoverre dit tegen de bur
gerlijke beschikkingen van het be
roepen vonnis is gericht, zonder 
vast te stellen dat verweerder door 
overmacht verhinderd was, dat het 
bedoelde vonnis tenietdoet, de vor
dering van verweerder ontvankelijk 
verklaart en eiser veroordeelt tot be
taling van schadevergoeding en hem 
verwijst in de kosten van beide in
stanties, voormelde wettelijke bepa
ling schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering betreft, de substanW~
le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen, 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot onderzoek van het twee
de door eiser tot staving van zijn 
voorziening aangevoerde middel dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 
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 verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het anders samenge
stelde Militair Gerechtshof. 

9 september 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 
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Nr. 18 

2' KAMER - 9 september 1987 

GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER - BE
KLAAGDE APPELLANT - OPENBAAR MINIS
TERIE APPELLANT TEGEN HEM, TEGEN EEN 
MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR 
LAATSTGENOEMDE BURGERRECHTEL!JK 
AANSPRAKELIJKE - BEVESTIGING DOOR DE 
APPELRECHTER - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN ALLE KOSTEN VAN HET HO
GER BEROEP. 

Wanneer een beklaagde hager beraep in
stelt en het apenbaar ministerie in ha
ger beraep kamt tegen hem, een mede
beklaagde en de vaar laatstgenaemde 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
kan de appelrechter, die de beslissing 
van de eerste rechter bevestigt, niet ai
le kasten van het hager beroep ten las
te leggen van de in hager beroep ka
mende beklaagde (1). (Art. 3 wet 1 juni 
1849.} 

(HERBRANDT T. BACKES, BACKES & C" P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5798} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1987 in 
het Duits in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 11 
mei 1987 van de eerste voorzitter 
van het Hof waarbij wordt beslist 
dat de rechtspleging vanaf de te
rechtzitting in het Frans zal worden 
voortgezet; 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissin
gen op de strafvordering ten laste 
van verweerder, medebeklaagde, en 
op de rechtsvordering van het open-

(1) Zie Cass., 3 feb. 1976 (A.C., 1976, 650); 22 
nov. 1977 (ibid., 1978, 334) en 27 maart 1984, 
A.R. nr 8399 (ibid., 1983-84, nr. 431). 

baar ministerie ten laste van de 
voor verweerder burgerrechtelijk 
aansprakelijke verweerster : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissingen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Over het ambtshalve opgewarpen mid
del: schending van artikel 3 van de wet 
van 1 juni 1849 op de herziening der ta
rieven in lijfstraffelijke zaken : 

Overwegende dat het vonnis, op 
het hoger beroep van eiser en op 
het hager beroep van het openbaar 
ministerie tegen eiser, tegen de me
debeklaagde Backes en tegen de 
voor laatstgenoemde burgerrechte
lijk aansprakelijke personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Backes & C", alle strafrech
telijke beschikkingen van het beroe
pen vonnis bevestigt; dat het noch
tans eiser in alle kosten van het 
hager beroep verwijst; 

Overwegende dat krachtens voor
noemde wetsbepaling de kosten van 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de medebeklaagde 
Backes en tegen de burgerrechtelijk 
aansprakelijke verweerster, die 
geen hager beroep hadden ingesteld, 
ten laste van de Staat moesten blij
ven; dat de beslissing waarbij eiser 
in alle kosten van hager beroep ver
oordeeld werd, derhalve onwettig is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
in aile kosten van het hager beroep 
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verwijst; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vorinis; veroordeelt eiser in 
vier vijfde van de kosten; laat de 
overblijvende kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de anders samengestelde 
Correctionele Rechtbank te Ver
viers, zitting houdende in hager be-· 
roep. 

9 september 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 19 

1' KAMER - 10 september 1987 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PREJUDICIELE VRAAG AAN HET HOF VAN 
JUSTITIE TOT UITLEGG!NG VAN ART 85, LID 1, 
VAN HET E.E.G.-VERDRAG- VOORWAARDEN 

Wanneer de feitenrechter beslist dat art. 
85, lid 1, E. E.G.-Verdrag niet van toe
passing is op een overeenkomst tussen 
ondernemingen, omdat die overeen
komst de handel tussen de Lid-Staten 
niet in beduidende mate ongunstig kan 
beinvloeden, behoeft het Hof van Cas
satie aan het Hof van Justitie van de 
Ipur?I?~se Gemeenschappen geen pre
JUdwwle vraag voor te leggen tot uit
legging va!l art .. 85, als de voorziening 
enkel gencht 1s tegen de beslisisng 
van de feitenrechter over een andere 
toepassingsvoorwaarde van dat artikel, 
de voorwaarde namelijk dat de Jiti
gieuze overeenkomst ertoe strekt of 
ten gevolge heeft dat de mededinging 
wordt beperkt, verhinderd of vervalst 
(1). (Artt. 85, lid 1, en 177 E.E.G.-Ver
drag.) 

(1) Zie Cour de Justice, 30 juni 1966 en 13 
juh 1966, Jurisp. de Ja Cour, 1966, biz. 338 en 
564; A. BRAUN, A. GLEISS en M. HIRSCH, Droit 
des ententes de la C.E.E., Brussel Larcier 
1977, biz. 98 e.v ' ' 

(" RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS » 

N.V. NAAR FRANS RECHT T. HOCKE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7751) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1 van 
de wet van 2 december 1957 houdende 
goedkeuring, onder meer, van het Ver
drag to~ Oprichting van de Europese 
~conom1sche Gemeenschap, 4, lid 1, 85, 
hd 1 en 3, 145, 155, 189, 191 van bedoeld 
verdrag van 25 maart 1957, 9, 25 van ver
ordening nr. 17/62 d.d. 6 februari 1962 
van de Raad van de Europese Economi
sche Gemeenschap houdende de toepas
sing van de artikelen 85 en 86 van voor
meld verdrag, en 1 van verordening nr. 
67/67 d.d. 22 maart 1967 van de Commis
sie van de Europese Economische Ge
meenschap betrefende de toepassing van 
artikel 85, lid 3, van voormeld verdrag op 
groepen alleenverkoopovereenkomsten, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de Duitse firma M.A.N., de 
Franse firma Saviem, in wiens rechten 
eiser.es thans is gesubrogeerd, en twee 
Belg1sche firma's, namelijk verweerster 
en de « Etablissements LatH-Belgique "• 
op 30 oktober 1968 een protocolakkoord 
ondertekenden, dat op 15 december 1970 
en 17 januari 1971 aangevuld werd met 
een overeenkomst tussen verweerster de 
firma Saviem en de « Etablissements 'La
tH-Belgique », bovengenoemd, na te heb
ben verklaard dat het protocolakkoord 
van 30 oktober 1968 een overeenkomst 
was die verbindend was voor de vier fir
ma's M.A.N., Saviem, Rocke en LatH-Bel
gique, dat bij die overeenkomst de ver
koop van de door eiseres vervaardigde 
industriele voertuigen, met uitzondering 
van de goedkoopste modellen, toever
trouwd werd aan twee Belgische impor
teurs, namelijk verweerster en de « Eta
blissements Latil-Belgique "• die beide 
een alleenverkooprecht genoten waarvan 
het voorwerp was omschreven, ofwel val
gens het type materieel, ofwel volgens 
de hoedanigheid van de klanten, en na 
te hebben beslist dat, aangezien luidens 
artikel 1, § 2, van de wet van 27 juli 1961 
betreffende de concessies van alleenver
koop, gewijzigd door de wet van 13 april 
1971, iedere overeenkomst, krachtens 
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welke een concessiegever aan een of 
meer concessiehouders het recht voorbe
houdt om in hun eigen naam en voor 
hun rekening produkten te verkopen die 
hij vervaardigt of verdeelt, onderworpen 
is aan de bepalingen van bedoelde wet, 
het gedeelde alleenverkooprecht waarin 
het voornoemde protocol en akkoord 
voorzien, een aan die wet onderworpen 
concessie van alleenverkoop is, het mid
del van eiseres ten betoge dat, in de ver
onderstelling dat het bovengenoemde 
protocol en akkoord een concessie van 
alleenverkoop zouden bevatten, die con
cessie ingevolge artikel 85 van het Ver
drag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap van rechts
wege nietig zou zijn, verwerpt op grond 
dat bij de beoordeling of afspraken in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van artikel 85 de economische gevolgen 
ervan en niet aileen hun juridische aard 
in aanmerking moeten worden genomen; 
dat het enkele bestaan van een concessie 
van verkoop, zelfs van alleenverkoop, 
niet per se onverenigbaar hoeft te zijn 
met de bepalingen van artikel 85; dat het 
protocolakkoord van 30 oktober 1968 en
kel het gebied van verweersters conces
sie afbakent zonder aan de concessie een 
volstrekte territoriale waarborg, dat wil 
zeggen een waarborg ten aanzien van ai
le andere verkopers van hetzelfde mate
rieel uit de andere Ianden van de Ge
meenschappelijke Markt, noch een ex
portverbod te verbinden; dat niet blijkt 
dat die overeenkomst ertoe strekt of ten 
gevolge heeft dat de mededinging wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst en dat ze 
de handel tussen de Lid-Staten in een 
beduidende mate ongunstig kan be!n
vloeden; dat de litigieuze overeenkom
sten zijn gesloten met het oog op een be
tere verdeling van de produkten van 
eiseres, welke omstandigheid volgens ar
tikel 1 van verordening nr. 67/67 van de 
Commissie op de alleenverkoopovereen
komsten een grond oplevert om artikel 
85, lid 1, van het Verdrag buiten toepas
sing te verklaren op die groep overeen
komsten en, bijgevolg, de verordening 
tot schadevergoeding die verweerster 
had gegrond op de omstandigheid dat ei
seres, bij schrijven van 22 september 
1979, aan verweerster haar wil te kennen 
had gegeven om hun handelsbetrekkin
gen te verbreken op de eerstvolgende 31 
december, alsook op de bepalingen van 
voornoemde wet van 27 juli 1961 betref
fende de concessie van alleenverkoop, 
gegrond verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te verklaren, enerzijds, dat ei-

seres in voornoemd protocol van 30 okto
ber 1968 de verkoop in Belgie van haar 
industriiHe voertuigen had toevertrouwd 
aan verweerster, die een alleenverkoop
recht genoot waarvan het voorwerp was 
omschreven volgens het type materieel 
of volgens de hoedanigheid van de klan
ten en, anderzijds, dat het Protocol enkel 
het gebied van de concessie van verweer
der afbakende, zonder aan de concessie 
een territoriale waarborg te verbinden 
ten aanzien van de verkopers van het
zelfde materieel uit de andere Ianden 
van de Gemeenschappelijke Markt; die 
tegenstrijdigheid in de consideransen 
van het arrest gelijkstaat met het ont
breken van de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redengeving; 

tweede onderdeel, gesteld al dat het 
aan verweerster verleende alleenver
kooprecht aileen de Belgische verkopers 
van hetzelfde materieel uitsloot, een der
gelijke concessie van alleenverkoop van 
uit Frankrijk in Belgie ingevoerd mate
rieel, wegens het voorwerp ervan, de me
dedinging binnen de Gemeenschappe
lijke Markt kan beperken; uit de tekst 
van artikel 85, lid 1, van voornoemd Ver
drag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap blijkt dat die 
concessie, zelfs a! zou ze de mededinging 
slechts in een onbeduidende mate beper
ken, toch onder de toepassing van arti
kel 85, lid 1, zou vallen, en het arrest 
derhalve, nu het op de hierboven bekriti
seerde gronden beslist dat de litigieuze 
concessie niet onder toepassing van arti
kel 85, lid 1, vie!, dat artikel schendt als
ook artikel 1 van de wet van 2 december 
1957 houdende goedkeuring van dat ver
drag; 

derde onderdeel, uit de beslissing van 
het arrest dat de litigieuze concessie van 
alleenverkoop niet onverenigbaar was 
met de bepalingen van artikel 85, lid 1, 
van voormeld verdrag, op grond dat die 
concessie strekte tot een betere verde
ling van de produkten van eiseres, blijkt 
dat het arrest toepassing wil maken van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag; artikel 
88 van het Verdrag gewis bepaalt dat de 
autoriteiten van de Lid-Staten bevoegd 
waren om te beslissen over de toelaat
baarheid van dergelijke concessies, gelet 
op de in artikel 85, lid 1 en 3, vervatte 
bepalingen, doch die bevoegdheid hun 
enkel is verleend tot op het tijdstip van 
inwerkingtreding van de voorschriften 
die op grond van artikel 87 van het Ver
drag zijn vastgesteld; artikel 87 betrek
king heeft op door de Raad van de Ge
meensrhap vastgestelde voorschriften 



36 HOF VAN CASSATIE Nr. 19 

die ten doel hebben de nakoming van de 
in artikel 85, lid 1, bedoelde verbodsbepa
lingen te verzekeren en de wijze van toe
passing van artikel 85, lid 3, vast te stel
len; artikel 191 van het Verdrag bepaalt 
dat de door de Raad van de Gemeen
schap vastgestelde verordeningen in wer
king treden op de daarin bepaalde da
tum of, bij gebreke daarvan, op de 
twintigste dag volgende op die van hun 
bekendmaking in het Publikatieblad; de 
Raad op 6 februari 1962 verordening nr. 
17/62 houdende toepassing van de artike
len 85 en 86 van het Verdrag vaststelde; 
artikel 25 van die verordening bepaalt 
dat ze rechtstreeks toepasselijk is in el
ke Lid-Staat; de door voormeld artikel 88 
aan de autoriteiten van de Lid-Staten 
verleende bevoegdheid derhalve verviel 
op 13 maart 1962, nu die verordening be
kendgemaakt was in het Publikatieblad 
van de Gemeenschap op 21 februari 1962; 
in de plaats daarvan de bevoegdheid ge
komen is die bepaald is bij artikel 9 van 
verordening nr. 17/12 (lees 17 /62); artikel 
9, lid 3, bepaalt dat de autoriteiten van 
de Lid-Staten bevoegd blijven om de ver
bodsbepalingen van artikel 85, lid 1, toe 
te passen; artikel 9, lid 1, nochtans be
paalt dat uitsluitend de Commissie van 
de Gemeenschap bevoegd is om de bepa
lingen van artikel 85, lid 1, buiten toe
passing te verklaren overeenkomstig ar
tikel 85, lid 3, van het Verdrag; het 
arrest bijgevolg, aangezien het, zoals ge
zegd, artikel 85, lid 3, van het Verdrag 
toepast, inbreuk pleegt op de uitsluiten
de bevoegdheid die door artikel 9 van 
verordening nr. 17/62 van de Raad van 
de Gemeenschap aan de Commissie van 
de Gemeenschap is verleend, en aldus 
die verordenende bepaling, de in het on
derdeel vermelde bepalingen van het 
Verdrag of van de voornoemde verorde
ning alsook de artikelen 1 van voormelde 
wet van 2 december 1957, 4, lid 1, 145 en 
189 van voormeld verdrag krachtens wel
ke de verordening 17/62 van toepassing 
is in Belgie, schendt; 

vierde onderdeel, de omstandigheid 
dat de litigieuze concessie van alleenver
koop zou strekken tot verbetering van de 
verdeling van de door eiseres vervaardig
de produkten, in strijd met wat het ar
rest stelt, geen voldoende grond oplevert 
om artikel 85, lid 1, van voormeld ver
drag, overeenkomstig lid 3 van artikel 
85, en in de zin van artikel 1 van de ver
ordening nr. 67/67 d.d. 22 maart 1967 van 
de Commissie van de Gemeenschap bui
ten toepassing te verklaren voor die con
cessie; die verklaring immers enkel geldt 
voor de overeenomsten waarbij slechts 

twee ondernemingen partij zijn of die 
waarbij slechts ondernemingen uit een 
Lid-Staat partij zijn en die de wederver
lwop van produkten binnen deze Lid
Staat betreffen; die verklaring dus niet 
geldt voor een concessie van alleenver
koop die tussen een Duitse, een Franse 
en twee Belgische ondernemingen geslo
ten is betreffende de wederverkoop in 
Belgie van uit Frankrijk ingevoerde pro
dukten; het arrest bijgevolg de artikelen 
1 van voornoemde verordening nr. 67/67, 
85, lid 1 en 3, van het voornoemde Ver
drag tot Oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, 1 van voor
noemde wet van 2 december 1957, 4, lid 
1, 145, 155, 189 van dat verdrag en 9 van 
verordening nr. 17/62, d.d. 6 februari 
1962 van de Raad van de Gemeenschap, 
krachtens welke de bepalingen van voor
melde verordening 67/67 in Belgie van 
toepassing zijn, verkeerd toepast en al
dus die bepalingen schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een concessie 

van alleenverkoop de concessiehou
der ofwel een betrekkelijke territo
riale bescherming, bijvoorbeeld een 
bescherming tegen de rechtstreekse 
verkopen van de concessiegever in 
een welomschreven gebied, kan 
waarborgen ofwel hem een volstrek
te territoriale bescherming kan bie
den die onder meer het verbod tot 
alle, in andere gebieden gevestigde 
wederverkopers inhoudt om uit te 
voeren naar de zone waarvoor de 
verkoopconcessie werd verleend; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat verweerster een 
alleenverkooprecht genoot << waar
van het voorwerp was omschreven 
ofwel volgens het type materiaal, of
wei volgens de hoedanigheid van de 
klanten », zonder door tegenstrijdig
heid te zijn aangetast, heeft kunnen 
zeggen dat het protocolakkoord, 
waarbij het gebied van de concessie 
van eiseres wordt geregeld, « uitslui
tend dat gebied afbakent, zonder 
aan de concessie een volstrekte ter
ritoriale waarborg, dat wil zeggen 
een waarborg ten aanzien van alle 
andere verkopers van hetzelfde ma
terieel uit de andere landen van de 
Gemeenschappelijke Markt, noch 
een uitvoerverbod te verbinden »; 
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Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over het door verweerster aange
voerde middel van niet ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het onder
dee! van belang is ontbloot : 

Overwegende dat de litigieuze 
overeenkomst aileen dan onder de 
verbodsbepaling van artikel 85, lid 1, 
van het Verdrag tot Oprichting van 
de Europese Economische Gemeen
schap valt wanneer ze, enerzijds, er
toe strekt of ten gevolge heeft dat 
de mededinging binnen de Gemeen
schappelijke Markt verhinderd, be
perkt of vervalst wordt en, ander
zijds, de handel tussen de Lid-Sta
ten ongunstig kan be'invloeden; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, beslist dat « niet blijkt dat 
(de) overeenkomst ... de handel tus
sen de Lid-Staten in een beduidende 
mate ongunstig kan be'invloeden »; 

Dat die considerans een voldoen
de wettige grondslag oplevert voor 
de beslissing volgens welke de tus
sen de partijen gesloten overeen
komst niet onverenigbaar is met 
voormeld artikel 85; 

Dat derhalve de consideransen 
van het arrest betreffende de twee
de toepassingsvoorwaarde van arti
kel 85 ten overvloede gegeven zijn 
en dat de in dat onderdeel naar vo
ren gebrachte grieven van aile be
lang zijn ontbloot; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Dat bijgevolg ten deze geen enke
le vraag tot uitlegging van het ge
meenschapsrecht gerezen is en dat 
het Hof zich niet tot het Hof van 
Justitie dient te wenden overeen
komstig artikel 177 van het Verdrag; 

Wat het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

heid, hieruit afgeleid dat de onder
delen zonder belang zijn : 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het tweede onderdeel 
blijkt, het arrest beslist dat de liti
gieuze overeenkomst niet onverenig
baar is met de Gemeenschappelijke 
Markt en evenmin verboden is; 

Dat derhalve de gronden van het 
arrest betreffende artikel 85, lid 3, 
van het Verdrag, waarbij de moge
lijkheid wordt geschapen om de ver
bodsbepaling van lid 1 buiten toe
passing te verklaren voor de erin 
aangewezen overeenkomsten, ten 
overvloede gegeven zijn; dat de on
derdelen, die tegen die gronden ge
richt zijn, van alle belang zijn ont
bloot; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

10 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: mevr. Char
lier, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Bayart en Nelissen Gra
de. 

Nr. 20 

1' KAMER - 10 september 1987 

1° CAUTIO JUDICATUM SOL VI - BE
SLISSING ZONDER KOSTEN OF SCHADEVER
GOEDING TEN LASTE VAN DE OORSPRONKE
LIJKE ElSER - CASSATIEMIDDEL MET KRI
TIEK OP DE VERWERPING VAN DE EXCEPTIE 
« JUDICATUM SOLVI, - MIDDEL NIET ONT 
VANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG. 

Over het door verweerster aange- 2° CASSATIEMIDDELEN BURUER-

voerde middel van niet-ontvankelijk- LIJKE ZAKEN - BESLISSING ZONDER KOS-
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TEN OF SCHADEVERGOEDING TEN LASTE VAN 
DE OORSPRONKELIJKE ElSER - MIDDEL GE
RICHT TEGEN DE VERWERPING VAN DE EX
CEPTIE « JUDICATUM SOL VI»- MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG. 

3° CASSATIE - OMVANG VAN DE VERNIETI

GING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETI
GING BEPERKT TOT DE DRAAGWIJDTE VAN 
DE MIDDELEN. 

1" en 2" Wanneer de rechter geen kosten 
noch schadevergoeding ten laste van 
een oorspronkelijke eiser heeft gelegd, 
is het cassatiemiddel gericht tegen de 
beslissing dat de tegen die eiser opge
worpen exceptie « judicatum solvi » af
wijst, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk (1). 

3" De vernietiging blijft, in burgerlijke 
zaken, noodzakelijk beperkt tot de 
draagwijdte van de middelen krach
tens welke zij is uitgesproken (2). 

(SERRUYS T. GOODGER, GIRAUD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7758) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 851 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 3, inzonderheid eerste en tweede 
lid, van het Verdrag van Vriendschap, 
Vestiging en Scheepvaart tussen het Ko
ninkrijk Belgie en de Verenigde Staten 
van Amerika, en 3 van het Protocol-ak
koord in bijlage van dat verdrag en dat 
er integrerend deel van uitmaakt, zoals 
dat verdrag en dat protocol zijn goedge
keurd bij de wet van 30 juli 1963, en, 
voor zoveel nodig, schending van het 
enig artikel van die wet en van de arti
kel 389, 450, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 14 okt. 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 208, met de cone!. van proc.-gen. 
Hayoit de Termicourt); verslag over de gerech
telijke hervorming, Ministerie van Justitie, 
1964, biz. 320. 

(2) Cass., 14 april 1987, A.R. nr. 834 
(A.C., 1986-87, nr 487). 

doordat het arrest de op artikel. 851 
van het Gerechtelijk Wetboek gegronde 
exceptie van borgstelling ter voldoening 
::~an het vonnis verwerpt, die eiseres had 
opgeworpen onder aanvoering van de 
Canadese nationaliteit van eerste ver
weerster bij het instellen van de rechts
vordering, en doordat het bijgevolg zegt 
dat de rechtsvordering ontvankelijk is op 
grand dat, met betrekking tot de borg
stelling ter voldoening aan het vonnis, 
artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet kan worden toegepast, nu het recht 
van de Belgische onderdanen om zich tot 
vreemde rechtbanken te wenden en dat 
van de vreemdelingen om zich tot de 
Belgische rechtbanken te wenden, tussen 
Belgie en de Verenigde Staten voor hun 
onderdanen bij het Verdrag van 21 fe
bruari 1961 (wet van 30 juli 1963) wordt 
gewaarborgd; dat Wendy en Kelly Gi
raud de Amerikaanse nationaliteit bezit
ten, wat (eiseres) niet betwist, en dat de 
vordering van Maria Serruys op dat punt 
niet gegrond is. 

terwijl, eerste onderdeel, het Protocol
akkoord, op 21 februari 1961 onderte
kend tussen Belgie en de Verenigde Sta
ten ten gevolge en op dezelfde dag van 
het Verdrag van Vriendschap, Vestiging 
en Scheepvaart, en waarvan de bepalin
gen integrerend deel uitmaken van dat 
verdrag (Verdrag en Protocol goedge
keurd bij de wet van 30 juli 1963), be
paalt dat van de borgstelling ter voldoe
ning aan het vonnis enkel worden vrijge
steld de " onderdanen van ieder der 
partijen die hun vaste verblijfplaats bin
nen het grondgebied van de andere par
tij hebben »; eiseres derhalve had gecon
cludeerd dat die vrijstelling enkel voor 
de in Belgie gevestigde Amerikanen 
gold; uit de stukken van de rechtsple
ging, en met name uit de aanhef van het 
arrest zelf, volgt dat Wendy en Kelly Gi
raud hun woonplaats in de Verenigde 
Staten hebben of althans hadden toen de 
zaak bij de feitenrechter aanhangig werd 
gemaakt; het arrest hen niettemin laat 
genieten van de vrijstelling bepaald bij 
voornoemd verdrag van 21 februari 1961 
en zijn protocol, en daarbij in het onge
wisse laat of het hof van beroep in feite 
heeft geoordeeld dat Wendy en Kelly Gi
raud hun " vaste verblijfplaats », in de 
zin van het Verdrag, in Belgie hadden, 
ook al was hun" woonplaats >> in de Ver
enigde Staten gevestigd, dan wel of het 
in rechte heeft geoordeeld dat hun Ame
rikaanse nationaliteit volstond om, in de 
zin van het Verdrag, vrijgesteld te wor
den van de borgstelling, ongeacht de 
plaats waar hun " vac;te Vf'rblijfplaats >> 
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was gevestigd; de motivering van het ar
rest deswege dubbelzinnig is en artikel 
97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de motieven van het 
arrest niet antwoorden op de conclusie 
van eiseres, in zoverre daarin de aange
voerde exceptie van borgstelling ter vol
doening aan het vonnis wordt verant
woord door de Canadese nationaliteit 
van de eerste verweerster, en niet door 
de nationaliteit van beide kinderen, die 
minderjarig waren bij het indienen van 
de rechtsvordering en die bijgevolg door 
de eerste verweerster werden vertegen
woordigd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest, in zoverre 
het zou hebben beslist dat de Ameri
kaanse nationaliteit van Wendy en Kelly 
Giraud op zichzelf volstond om de vrij
stelling van de borgstelling ter voldoe
ning aan het vonnis, bepaald bij voor
noemd verdrag en protocol van 21 fe
bruari 1961, te verantwoorden, ongeacht 
de plaats van hun vaste verblijfplaats, 
artikel 3 van dat protocol schendt, dat de 
daarin bepaalde vrijstelling enkel voor
behoudt voor de onderdanen van ieder 
der verdragsluitende partijen die hun 
vaste verblijfplaats binnen het grondge
bied van de andere partij hebben (scherr
ding van artikel 3, en inzonderheid van 
het eerste en tweede lid, van het Ver
drag van Vriendschap, Vestiging en 
Scheepvaart tussen het Koninkrijk Bel
gie en de Verenigde Staten van Amerika 
en van artikel 3 van het protocol-ak
koord in bijlage dat integrerend dee! uit
maakt van genoemd verdrag, zoals dat 
verdrag en dat protocol bij de wet van 30 
juli 1963 zijn goedgekeurd); 

vierde onderdeel, artikel 851 van het 
Gerechtelijk Wetboek de verplichting tot 
betaling van de borgstelling te betalen 
ter voldoening aan het vonnis ten laste 
legt van de « vreemdelingen, als hoofdei
sef' en tussenkomende partij >>, waarvan 
het land van oorsprong niet verbonden is 
met Belgie door een internationale over
eenkomst die op dat punt een vrijstelling 
voorziet; de hoofdeiser, in geval van ver
tegenwoordiging, degene is die optreedt 
als vertegenwoordiger van hen die niet 
bekwaam zijn en de voorwaarde van de 
nationaliteit, die bepalend is voor de toe
passing van artikel 851 van het Gerech
telijk Wetboek, derhalve m hoofde van 
« de vertegenwoordiger » en niet van de 
« vertegenwoord1gden , moet worden be
oordeeld; daarmt volgt dat het arrest, 
door de door de e1sers aangevoerde ex 
ceptJe van borgstellmg ter voldoenmg 

aan het vonnis te verwerpen, enkel op 
grond van de nationaliteit van degenen 
die door de eerste verweerster worden 
vertegenwoordigd, en niet van de hare, 
artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt en ook het begrip van de wette
lijke vertegenwoordiging miskent (scherr
ding van de artikelen 851 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 389 en 450 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, eiseres in haar appel
conclusie had beklemtoond dat Wendy 
en Kelly Giraud, minderjarigen die bij 
het instellen van de rechtsvordering wa
ren vertegenwoordigd, te Montreal in Ca
nada waren geboren en dat zowel hun 
vader, de heer Guy Giraud, als hun moe
der, de eerste verweerster, de Canadese 
nationaliteit bezaten; uit die beweringen 
noodzakelijk volgde dat Wendy en Kelly 
Giraud, volgens eiseres, de Canadese na
tionaliteit bezaten; daaruit volgt dat het 
arrest, door te zeggen dat Wendy en Kel
ly Giraud de Amerikaanse nationaliteit 
bezaten en dat eiseres zulks niet betwist
te, de bewijskracht van laatstgenoemdes 
conclusie miskent (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 851 van 
het Gerechtelijk Wetboek de be
scherming van de Belgische recht
zoekende beoogt tegen de geldelijke 
verliezen ten gevolge van een onge
grond proces, dat wordt ingespan
nen door een vreemdeling die in 
Belgie geen waarborgen biedt voor 
de betaling van de kosten en de 
schadevergoeding waartoe hij zou 
worden veroordeeld; 

Overwegende dat de verweersters 
voor de feitenrechter de consignatie 
hadden gevraagd van het bedrag 
van de levensverzekering waarvan 
de toekenning in het geding was; 

Overwegende dat eiseres de ex
ceptie van borgstelling ter voldoe
ning aan het vonnis had opgewor
pen; 

Overwegende dat het enige mid
del tot staving van de voorziening 
enkel kritiek oefent op de beslissing 
waarbij die exceptie wordt verwor
pen; 

Overwegende dat, als dit middel 
gegrond was, enkel die beslissing 
van het hof van beroep zou kunnen 
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vernietigd worden, nu de vernieti
ging noodzakelijk beperkt is tot de 
draagwijdte van het middel op 
grond waarvan ze zou zijn uitge
sproken; 

Dat de veroordeling van de ver
weersters door het gerecht waar
naar de zaak is verwezen tot beta
ling van een borgstelling ter vrijwa
ring van eiseres voor de betaling 
van de kosten en de schadevergoe
ding, doelloos zou zijn, nu de beslis
sing noch kosten noch schadever
goeding ten laste van de verweer
sters legt; 

Dat het middel derhalve bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

10 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: mevr. Char
lier, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn. 

Nr. 21 

1' KAMER ...:. 10 september 1987 

1" HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 
- GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - UIT 
KERINGSCHULD JEGENS DE OUDERS VAN 
EEN ECHTGENOOT - GEMEENSCHAPPELIJKE 
SCHULD 

2° LEVENSONDERHOUD - UTKERINGS· 

SCHULD JEGE!';S DE OUDERS VAN EEN ECHT 
GENOOT GEMEE'\SCHAP VAN AANWINSTEN 

GEMEE1\SCHAPPELIJKE SCHULD 

1" en 2" Wanneer echtgenoten gehuwd 
Zl]il onder het stejsei van scheidmg 

van goederen met gemeenschap van 
aanwinsten, is de uitkeringsschuld van 
een van hen jegens de ouders van de 
andere een gemeenschappelijke 
schuld, oak al heeft de uitkeringsge
rechtigde een tweede huwelijk aange
gaan (1). (Artt. 206 en 1414 B.W.) 

(M ... T.V ... P ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7842) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 mei 1986 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 205, 206, 208, 815, 833, 1408, 
1409, 1425, 1466 van het Burgerlijk Wet
boek, van de artikelen 1467, 1474, 1476, 
1478, 1498 van het Burgerlijk Wetboek, 
die van kracht blijven ingevolge artikel 
47, inzonderheid § 3, vervat in artikel 4 
van de wet van 14 juli 1976 betreffende 
het huwelijksvermogensstelsel en, voor 
zoveel nodig, van dat (artikel 4) artikel 
47, en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt om verweerster als levenson
derhoud een ge!ndexeerd maandelijks 
bedrag van 3.000 frank te betalen, na 
erop te hebben gewezen dat verweerster 
een tweede huwelijk heeft aangegaan, op 
grand : « dat eiseres, om te betogen dat 
zij geen verplichting heeft ten aanzien 
van haar moeder (eiseres), verder aan
voert dat zij over geen inkomen be
schikt, nu het inkomen van haar man de 
enige gezinsinkomsten uitmaakt; dat (ei
seres) is gehuwd onder . het stelsel v&n 
scheiding van goederen met gemeen
schap van aanwinsten; dat (volgens eise
res), nu de enige inkomsten van het hu
welijk die van haar man, de heer 
Maelschalk, schoonzoon (van verweer-

(1) Pasinom1e, 1976, biz. 1711 en 1748; M. 
DONNAY, Regimes matl'lmomaux, Rec. gen. en
l'eg. et nOt.; 1978, rir 22202, biz. 26; J. HA:viilYE, 
« Reg1mes matnmoniatix »; Rep; notal'ial, d: V, 
2de dee!, nr 158, L. RAcCENT, « Les regimes 
matnmomaux "• Fac dl' Louvam, 1976, biz 
195 en 200, Rep. pl'at. dl' b., V Regimes rna 
tnmomaux, nr 1099, G TRAEST, H CAS!VIA!'\ en 
F BOCCKAERT, « Het meuw huwelijksvermo
gensrecht "• Tijds FOOl' pl'lv- J'echt, 1976, 
nr lOL biz 882 · · · · · 
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ster) zijn, het toekennen van levenson
derhoud aan verweerster, zelfs uitslui
tend te haren laste, zou betekenen dat 
de heer Maelschalk de last van die uitke
ring tot levensonderhoud moet dragen, 
met schending van artikel 205, 1°, van 
het Burgerlijk Wetboek; dat dit artikel 
immers zegt dat die verplichting (van 
schoonzonen en schoondochters) ophoudt 
wanneer de schoonmoeder een tweede 
huwelijk heeft aangegaan; dat het feit 
dat (eiseres) geen bedrijfsinkomen ge
niet, niet betekent dat zij geen inkom
sten heeft; dat haar inkomen bestaat uit 
haar aandeel in de inkomsten van de ge
meenschap tussen haar en haar man; 
dat de onderhoudsschulden, zelfs ten 
aanzien van de afstammelingen van een 
van de echtgenoten, gemeenschappelijke 
schulden zijn (artikel 1408 van het Bur
gerlijk Wetboek) die op het gemeen
schappelijk vermogen kunnen worden 
verhaald; dat dezelfde oplossing geldt 
voor de onderhoudsschulden ten aanzien 
van een van de echtgenoten; dat het le
vensonderhoud immers een last van de 
inkomsten is ( ... ) »; en dat « het belast
baar inkomen (van de echtgenoot van ei
seres) 60.362 frank bedraagt; dat (eise
res) lasten aangeeft die ten belope van 
23.055 frank kunnen worden aangeno
men; dat zij derhalve over een netto-in
komen van 37.036 frank voor drie perso
nen beschikt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, uit het von
nis niet met zekerheid kan worden afge
leid of de rechtbank het onderhoudsgeld 
dat aan verweerster moet worden be
taald, op 3.000 frank per maand heeft 
vastgesteld, gelet op het voordeel dat ei
seres persoonlijk uit de gemeenschap 
haalt, dan wel gelet op de waarde van de 
gemeenschap; zodat het vonnis, dat al
dus aan dubbelzinnigheid lijdt, niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) en 
evenmin naar recht is verantwoord 
(schending van de artikelen 205, 206, 208, 
815, 833, 1408, 1409, 1425, 1466 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1467, 1474, 1476, 
1478 en 1498 van het Burgerlijk Wet
hoek, die van kracht blijven ingevolge de 
wet van 14 juli 1976); 

tweede onderdeel, de gemeenschap 
tussen echtgenoten geen enkele persoon
lijke Winst voor een · echtgenoot oplevert, 
de inkomsten mt de gemeenschappelijke 
goederen ook gemeenschappelijk zijn, 
zodat het vonms, m zoverre het zegt dat 
de mkomsten van e1seres bestaan m 
haar aandeel m de wmsten van de ge 
meenschap tussen haar en haar echtge 

noot, niet naar recht is verantwoord 
(schending van artikel 1498 van het Bur
gerlijk Wetboek dat de samenstelling 
van de gemeenschap van aanwinsten be
paalt, dat van kracht is gebleven ingevol
ge artikel 47, § 3, vervat in artikel 4 van 
de wet van 14 juli 1976); 

derde onderdeel, de bedrijfsinkomsten 
van de man ofwel tot de gemeenschap 
van aanwinsten tussen de echtgenoten 
behoren, ofwel eigen aan de man zijn; de 
vrouw niet kan beschikken over de eigen 
goederen van de man; zolang de gemeen
schap tussen de echtgenoten bestaat, de 
goederen waaruit ze bestaat geen per
soonlijke eigendom van de echtgenoten 
zijn; zodat het vonnis, in zoverre het be
slist dat eiseres persoonlijk, als netto-in
komen, over het belastbaar inkomen van 
haar man beschikt, na aftrek van de 
door de rechtbank aangenomen lasten, 
niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van de artikelen 815 en 833 van het 
Burgerlijk Wetboek, van artikel 1498 van 
het Burgerlijk Wetboek dat de samen
stelling van de gemeenschap van aan
winsten bepaalt en van de artikelen 
1467, 1474, 1476, 1478 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake de verdeling van de ge
meenschap, die van kracht blijven inge
volge (artikel 4) 47, § 3, van de wet van 
14 juli 1976, en ook van de artikelen 1425 
en 1466 van het Burgerlijk Wetboek be
treffende het beheer van het eigen ver
mogen van de echtgenoten); 

vierde onderdeel, luidens artikel 206, 
1°, van het Burgerlijk Wetboek een 
schoonzoon geen levensonderhoud meer 
verschuldigd is aan zijn schoonmoeder 
wanneer die een tweede huwelijk heeft 
aangegaan; de onderhoudsschulden ten 
voordele van een ascendent van een 
echtgenoot geen gemeenschappelijke 
schulden zijn wanneer de andere echtge
noot, met toepassing van artikel 206, 1°, 
van het Burgerlijk Wetboek, van elke on
derhoudsverplichting jegens die ascen
dent is ontslagen; de eigen schulden van 
een echtgenoot enkel op zijn eigen ver
mogen en inkomsten kunnen worden 
verhaald (artikel 1409 van het Burgerlijk 
Wetboek); levensonderhoud slechts wordt 
toegestaan naar verhouding van het ver
mogen van hem die het verschuldigd is 
(artikel 208 van het Burgerlijk Wetboek); 
zodat het vonms, dat eiseres veroordeelt 
tot betalmg van een uitkering tot levens
onderhoud aan verweerster, haar moe
der, na te hebben vastgesteld dat ver 
weerster een tweede huwelijk had aan
gegaan, op grond dat de onderhouds
schuld van e1seres een gemeenschappe 
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lijke schuld is, niet naar recht verant
woord is {schending van de artikelen 
205, 206, 208, 1408 en 1409 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat de uitkerings

schulden ten voordele van de ouders 
van een van de echtgenoten, ge
huwd onder het stelsel van schei
ding van goederen met gemeen
schap van aanwinsten, gemeen
schappelijke schulden zijn, zoals 
door de parlementaire voorbereiding 
wordt bevestigd; 

Dat artikel 206, 1", van het Bur
gerlijk Wetboek, wanneer de 
schoonmoeder een tweede huwelijk 
heeft aangegaan, niets afdoet aan 
het gemeenschappelijk karakter van 
de uitkeringsschulden, maar tot ge
volg heeft dat, niettegenstaande arti
kel 1414, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, zij niet kunnen wor
den verhaald op het eigen vermogen 
van de echtgenoot die geen schulde
naar meer is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis derhalve zonder schending 
van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen beslist dat de uitke
ringsschuld ten aanzien van ver
weerster, schoonmoeder van de 
echtgenoot van eiseres, waarvan de 
rechtbank vaststelt dat zij een twee
de huwelijk heeft aangegaan, een 
gemeenschappelijke schuld is; 

Dat, ook al bevatte het vonnis de 
in het eerste onderdeel aangevoerde 
dubbelzinnigheid, deze zonder in
vloed zou zijn op de wettigheid van 
de beslissing, waarbij het bedrag 
van de door eiseres verschuldigde 
uitkering tot levensonderhoud wordt 
vastgesteld, rekening houdend met 
het geheel van de gemeenschappe
lijke inkomsten en lasten van haar 
huishouden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 september 1987 - 1" kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en Draps. 

Nr. 22 

1" KAMER - 11 september 1987 

BENELUX VERDRAG BENELUX-GE-
RECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDICIEEL GE
SCHIL - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, ALS 
DUSDANIG AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN HET VERDRAG - VRAAG OPGEWORPEN 
IN EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE AAN
HANGIGE ZA-'\K - VERPL!Cl-ITING VAN !-JET 
!-I OF. 

Wanneer een vraag betreffende de uit
legging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappe
lijke rechtsregel, die als dusdanig is 
aangewezen overeenkomstig art. 1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, met na
me een vraag om uitlegging van art. 
13, C, eerste lid, Benelux-Merkenwet, 
voor het Hoi van Cassatie is opgewor
pen, moet dat Hof, in de regel, de zaak 
aan het Benelux-Gerechtshof voorleg
gen {1). 

(« ISOVER SAINT-GOBAIN " VENN NAAR FRANS 
RECHT, GLACERIES DE SAINT-ROCH NV T ISO

GLASS NV) 

ARREST 

{A.R. nr 5332) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass, 11 JUnt Hl82, A.R nr 3204 
(A C, 1981 82, nr 606) 
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Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1, eerste lid, 13, A, eerste 
lid, en 13, C, van de Eenvormige Bene
luxwet op de Warenmerken, ingevoerd 
en goedgekeurd door de wet van 30 juni 
1969, 

doordat het arrest de vordering van de 
eiseressen, gebaseerd op artikel 13, C, 
eerste lid, van de Eenvormige Benelux
wet, tot staking van het gebruik door 
verweerster van de tekens Isoglass en 
Isgla verwerpt, en bijgevolg het beroe
pen vonnis bevestigt en de eiseressen in 
de kosten veroordeelt, op grond dat 
<< van het woord " Isover " ter zake geen 
zinvolle vertaling bestaat; dat inderdaad 
dit woord een fantasiebenaming is, die 
niet is ontleend aan de gangbare taal en 
derhalve niet vatbaar is voor vertaling; 
dat, gezien artikel 13, C, eerste lid, aan 
de titularis van een merk van rechtswe
ge een recht op de vertaling van dit 
merk in de Beneluxtalen geeft en aan de 
rechter geen beoordelingsbevoegdheid 
laat nopens de overeenstemming van de 
betrokken tekens, dit artikel strikt dient 
gelnterpreteerd en slechts van toepas
sing (is) op de woordmerken die ont
leend zijn aan de gangbare en dus ver
taalbare taal », en dat, wat het gebruik 
van het teken Isgla betreft, zelfs als dit 
laatste als Isoglass zou kunnen worden 
gelezen, de merken Isoglass en Isover, 
zoals boger uiteengezet, niet overeen
stemmend zijn, 

terwijl de termen van artikel 13, C, 
eerste lid, van bovenvermelde Eenvormi
ge Beneluxwet niet beperkend zijn en ai
le merken omvatten luidende in een van 
de nationale of streektalen van de Bene
luxlanden, met inbegrip van een fanta
siewoordmerk dat in zijn geheel gena
men weliswaar niet tot de bekende 
woordenschat van een dezer talen be
hoort, maar in zijn geschreven of gespro
ken uitdrukking bestaat in de combina
tie van twee (of meer) betekenisvolle 
woorden uit een van die talen; immers, 
het Beneluxgebied onder deze wetgeving 
een enkel gebied vormt waarin verschil
lende talen worden gesproken, en de 
wetgever zijn bedoeling aile merken effi
cient te beschermen tegen elke overeen
stemming, zelfs door vertaling, vertolkt 
heeft door in artikel 1, eerste lid, van 
voornoemde wet een ruime definitie van 
bet merk te geven die de fantasiebena
mingen niet uitsluit, en in artikel 13, A, 
eerste lid, van dezelfde wet aile merken 
tegen ovcreenstemmende tekens te be
schermen, hetgeen artikel 13, C, b1j ver
talingPn m het bijzonder en explic1et re-

gelt; zodat het arrest, door principieel te 
weigeren artikel 13, C, eerste lid, van de 
Benelux-Merkenwet op een fantasie
woordmerk toe te passen, de draagwijdte 
van die bepaling onwettig beperkt en die 
bepaling alsmede de artikelen 1, eerste 
lid, 13, A, eerste lid, van dezelfde wet 
schendt: 

Overwegende dat artikel 13, C, 
eerste lid, van de Eenvormige Bene
luxwet op de Mer ken bepaalt: « Ret 
uitsluitend recht op een merk lui
dende in een der nationale talen of 
streektalen van het Beneluxgebied, 
strekt zich van rechtswege uit over 
zijn vertaling in een andere dezer 
talen »; 

Overwegende dat het arrest, ten 
aanzien van het betoog van de eise
ressen dat die bepaling niet slechts 
van toepassing is op merken die in 
hun geheel betekenisvolle en dus 
vertaalbare woorden zijn, en een 
woordmerk ook beschermt als het 
bestaat uit een vertaalbaar « voor
voegsel » en een vertaalbare soort
naam, beslist dat << van het woord 
" Isover " ter zake geen zinvolle ver
taling bestaat; dat inderdaad het 
woord "Isover" een fantasiebena
ming is, die niet ontleend is aan de 
gangbare taal en derhalve niet vat
baar is voor vertaling ( ... ) en dat ar
tikel 13, C, eerste lid, slechts van 
toepassing (is) op de woordmerken 
die ontleend zijn aan de gangbare 
en dus vertaalbare taal »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
niet louter berust, zoals verweerster 
opwerpt, op de feitelijke vaststelling 
dat het woord « Isover » niet voor 
vertaling vatbaar is; dat het arrest 
ervan uitgaat dat voor een merk ge
vormd door een enkel, maar samen
gesteld woord dat niet ontleend is 
aan de gangbare taal, geen aan
spraak kan worden gemaakt op de 
bescherming bedoeld in artikel 13, 
C, eerste lid, van de eenvormige 
wet; 

Overwegende dat het middel, dat 
tegen dat uitgangspunt opkomt, vra
gen van uitlegging van artikel 13, C, 
eerste lid, van de eenvorm1ge wet 
doet rijzen; 
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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 merken, met als 
bijlage de Eenvormige Beneluxwet 
op de Merken, ondertekend te Brus
sel op 19 maart 1962; 

Dat, krachtens de artikelen 1, 2 
en 6 van het Verdrag betreffende de 
instelling en het statuut van het Be
nelux-Gerechtshof, het Hof van Cas
satie verplicht is vragen van uitleg 
van artikel 13, C, eerste lid, van de 
Eenvormige Beneluxwet op de Mer
ken aan het Benelux-Gerechtshof 
voor te leggen; 

Overwegende dat vooralsnog geen 
uitspraak kan worden gedaan over. 
het tweede middel, dat slechts be
trekking heeft op de afwijzing van 
de subsidiaire vordering van de eise
ressen; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op en verzoekt het Benelux
Gerechtshof, met het oog op de hier
voren vermelde aanvoeringen van 
de eiseressen, uitspraak te doen 
over de volgende vragen van uitleg : 
« 1. Wordt onder het begrip taal dat 
aan artikel 13, C, van de Benelux
wet op de merken ten grondslag 
ligt, mede begrepen de spontane be
noeming van een grafische voorstel
ling, of een letterwoord, als bijvoor
beeld de betwiste voorstelling van 
het teken Isgla? 2. Wordt met het 
begrip " luidende in een der natio
nale of streektalen" in artikel 13, C, 
eerste lid, van de Eenvormige Bene
luxwet op de Merken: (a) uitslui
tend bedoeld een woordmerk, in ge
schreven of gesproken uitdrukking, 
dat aan de gangbare of bekende taal 
1s ontleend en waarvan een gangba
re of bekende vertaling bestaat - in 
de lex1ca of daarbmten - dan wel 
(b) mede bedoeld een merk dat op 

zichzelf niet tot de bestaande woor
denschat van een van die talen be
hoort, maar dat in zijn geschreven 
of gesproken uitdrukking bestaat in 
een combinatie van twee woorden 
en/of syllaben of bestanddelen van 
verschillende woorden uit een van 
die talen? 3. Indien het antviroord op 
de tweede vraag, sub (a), bevesti
gend is, moet dan ook als gangbare 
vertaling worden beschouwd een 
woord dat bestaat uit een eerste ge
deelte geheel gelijk aan dat in de 
oorspronkelijke taal van het merk, 
bijvoorbeeld Iso, en een tweede ge
deelte dat, geschreven of gesproken, 
de gangbare vertaling is van het 
tweede gedeelte van het merk, zoals 
Ver(re) en Glas(s)? 4. Komt in de
zelfde onderstelling als sub 3, aan 
de rechter die constateert dat het 
betwiste teken als een vertaling van 
het merkwoord, in de zin van artikel 
13, C, eerste lid, van de Eenvormige 
Beneluxwet op de Merken, moet of 
kan worden beschouwd, nog enige 
vrijheid van beoordeling toe, met 
name op grond van de onbekend
heid of het gering gebruik van het 
woord of van een gering onder
scheidend vermogen of van enige 
andere omstandigheid, als de veel
heid van mogelijke vertalingen, of 
het verschil van mogelijke beteke
nissen of van connotaties? 5. Indien 
het antwoord op vraag sub 2, (b), be~ 
vestigend is, volgens welke criteria 
kan de rechter dan beslissen dat het 
betwiste teken een vertaling is van 
het merk? Heeft de rechter dan vol
strekt vrije beoordelingsmacht of 
moet hij bijvoorbeeld eerst nagaan 
of er overeenstemming bestaat tus
sen merken teken, in de zin van ar
tikel 13, ·A, van de eenvormige 
wet? »; stelt de uitspraak uit totdat 
het Benelux-Gerechtshof over de 
vragen van uitleg zal hebben geoor
deeld. 

11 september 1987 -· 1" kamer - · Voor
zJtter de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever de h Caenepeel, raads
heer - Gelijklwdende conclusie van de 
h D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten mrs Delahaye en De Gryse 
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Nr. 23 

1' KAMER - 11 september 1987 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - BETREKKINGEN MET DERDEN -
HUURHERNIEUWING BIJ BRIEFWISSELING -
TEGENWERPBAARHEID VAN DE NIEUWE 
HUUROVEREENKOMST AAN DERDEN - VOOR
WAARDE. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS

HUUR - BETREKKINGEN MET DERDEN -
HUURHERNIEUWING - OORSPRONKELIJKE 
OVEREENKOMST MET VASTE DATUM -
HUUROVEREENKOMST HERNIEUWD DOOR 
BRIEFWISSELING - TEGENWERPBAARHEID 
VAN DE NIEUWE HUUROVEREENKOMST AAN 
DERDEN - VOORWAARDE. 

3° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR- EINDE VAN RECHTSWEGE. 

1 o Wanneer hernieuwing van een han
delshuurovereenkomst geschied is bij 
briefwisseling tussen huurder en ver
huurder, moet de huurder die de nieu
we huurovereenkomst aan derden wil 
kunnen tegenwerpen, in beginsel het 
nodige doen om er vaste datum aan te 
geven (1) (2). (Artt. 1328 en 1743 B.W.) 

2° De omstandigheid dat de oorspronke
Jijke handelshuurovereenkomst of een 
hernieuwing van de huur vaste datum 
heeft, brengt nag niet mee dat de late
re aanvraag tot huurhernieuwing of de 
inwilliging daarvan bij briefwisseling 
eveneens vaste datum heeft (3). 

3° Art. 1737 B. W., luidens hetwelk de bij 
geschrift aangegane huur van rechts
wege eindigt wanneer de bepaalde tijd 

(1) Cass., 17 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 
1326; R. W., 1966-67, kol. 553); 13 feb. 1976 
(A.C., 1976, 687). 

(2) Art. 1328 B.W. is in principe niet toepas
selijk in handelszaken, zie Cass., 27 jan. 1956 
(A.C., 1956, 423). 

Het geannoteerde arrest . ~telt dan oak vast 
dat ter zake 'met 1s of viordt gesteld dat art. 
1328 B.W met van toepassmg is omdat de be
wijsregels 111 handelszaken moeten worden 
toegepast. 

(3) Een handelshuur tot stand gekomen b!J 
Wijze van huurhermeuwmg IS een meuwe 
huur, .z1e Cass , 17 JUI1l 196ti en 13 feb 1976, 
ondei· noot 1 · · · 

is verstreken, zonder dat ee:ti opzeg
ging vereist is, is in beginsel toepasse~ 
Jijk op de handelshuur die aangegaan 
werd voor de duur van ten minste ne
gen jaar, indien geen regelmatige en 
in voorkomend geval aan de.nieuwe ei
genaar tegenwerpelijke huurhernieu
wing heeft plaatsgehad (4). 

(CARTON, RESTAURANT DE KORENBLOEM 
P.V.B.A. T VANDENHEUVEL-IXELBERG N.V., 

DESSY, VERHAEGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5333) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1985 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk in hoger beroep gewezen; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen : dat de verweerders on
der 2 en 3, de echtgenoten Dessy
Verhaeghe, eigenaar waren van het 
onderwerpelijk onroerend goed; dat 
zij het goed bij overeenkomst van 
14 februari 1974, geregisteerd op 12 
maart 1974, verhuurd hebben tot 31 
januari 1984 aan verweerster onder 
1; dat laatstgenoemde het goed on
derverhuurde aan eiser Carton, die 
in 1979 de huur overdroeg aan eise
res; dat verweerster onder 1 bij 
brief van 2 augustus 1982 hernieu
wing van de huur vroeg aan de ver
weerders onder 2 en 3; dat eiser bij 
onderhandse akte van 18 november 
1982 eigenaar is geworden van het 
goed; dat eiser voorhoudt dat hij op 
13 mei 1983 opzegging heeft gedaan 
aan verweerster onder 1; · 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 1743 en 1328 van het Bur
gerlijk Wetboek, 12, 13, 14, 15 en 18 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huur, als gewijzigd door de wetten van 
29 juni 1955, 5 juli 1963 en 27 maart 1970, 
ingevoegd in boek III, titel VIII; ·hoofd
stuk II, van het Burgerlijk Wetboek; otr
der afdeling Ilbis, en 97 vart ·de Grand 
wet, 

79~)) Z1e Cass, 7 maart 1979 .<::1. ~:. ~?:~ 79 
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doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de huurder -
ten deze eerste verweerster - de vorm
voorwaarden, bepaald door artikel 14 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuur inzake de aanvraag tot huur
hernieuwing, had nageleefd, deze aan
vraag aan eerste eiser tegenstelbaar 
verklaart op grand van volgende overwe
gingen: « Artikel 14 van de Handels
huurwet bepaalt op welke wijze en wan
neer de huurhernieuwing moet worden 
aangevraagd. Nergens wordt hierbij be
paald dat de aanvraag tot huurhernieu
wing een vaste datum moet hebben. Het 
bewijs van de datum van de aanvraag 
blijkt ter zake uit de stukken van de 
aangetekende zending. Trouwens kan ei
ser, die de koper is van het verhuurde 
pand, niet ontkennen dat hij als koper 
rechtsopvolger ten bijzonderen titel is 
van de verkoper. In het huidig geval is 
de koper jegens de huurder gehouden tot 
dezelfde verplichting als die waartoe de 
verkopers, de echtgenoten Dessy-Ver
haeghe, gehouden waren jegens hun 
huurder krachtens de geregistreerde 
huurovereenkomst van 14 februari 1974 
(gen'gistreerd te Waregem op 12 maart 
1974, vierde blad, geen verzending, boek 
641, blad 50, vak ..... ). Het recht op de 
vernieuwing van de huurder spruit voor
al voort uit deze aanvankelijke overeen
komst. Bovendien stelt artikel 1743 van 
het Burgerlijk Wetboek "de koper in de 
plaats" van de oorspronkelijke verhuur
der die het goed verkoopt, voor de rech
ten en in de verplichtingen die de uitvoe
ring van de huurovereenkomst behelst, 
tot welke uitvoering de koper na de ver
koop gehouden is. Door de aankoop van 
het huurgoed is eiser Carton aldus in de 
plaats gesteld van de oorspronkelijke 
verhuurders Dessy-Verhaeghe voor de 
rechten en de verplichtingen die de uit
voering van de huurovereenkomst be
heist en tot welke uitvoering de koper na 
de verkoop gehouden is, dus oak gehou
den tot uitvoering van de verplichtingen 
betreffende de huurverlenging >>, 

tezw1jl, eerste onderdeel, de onmoge
hjkheid van uitzetting uit het gehuurde 
onroerend goed, in geval van vervreem
dmg ervan, van de huurder die een au
thentleke huur of een huur met vaste 
dagtekemng heeft, waarm IS voorwm bij 
artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek, 
en d'e bepei:kmg van de opzeggmgsmoge
hJkheden, vermeld m artlkel 12 van de 
wet van 30 apnl 1951 op de handelshuur, 
mgeval. de huurder naar gemeen recht 
zou kunnen· 'worden u1tgezet, slechts toe 

passing vinden in de loop van de huur
overeenkomst gedurende welke de ver
vreemding plaatsvond; de hernieuwing 
van een handelshuur een nieuwe huur
overeenkomst doet ontstaan en de uit
werking van de vaste dagtekening van 
het oorspronkelijk handelshuurcontract, 
die uit de registratie blijkt, zich niet uit
strekt tot de niet geregistreerde aangete
kende brieven tussen huurder en ver
huurder, die een huurhernieuwing vast
stellen en de modaliteiten van die her
nieuwing bepalen; en naar luid van 
artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek 
onderhandse akten, waaronder brieven, 
die een overeenkomst vaststellen, ten 
aanzien van een derde, welke hoedanig
heid de koper van het gehuurde ten aan
zien van de huurovereenkomst heeft, 
slechts vaste dagtekening hebben in de 
gevallen die het artikel voorziet, te we
ten ofwel van de dag waarop zij zijn ge
registreerd, ofwel van de dag van het 
overlijden van degene of van een van de
genen die de akten ondertekend hebben, 
ofwel van de dag waarop de hoofdinhoud 
ervan is vastgesteld in akten door open
bare ambtenaren opgemaakt; zodat het 
bestreden vonnis op grand van bovenver
melde overwegingen ten deze niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat door de aan
koop van het huurgoed eerste eiser 
krachtens artikel 1743 van het Burgerlijk 
Wetboek « aldus in de plaats is gesteld 
van de oorspronkelijke verhuurders Des
sy-Verhaeghe voor de rechten en de ver
plichtingen, die de uitvoering van de 
huurovereenkomst behelst en tot welke 
uitvoering de koper na de verkoop ge
houden is, dus ook gehouden tot uitvoe
ring van de verplichtingen betreffende 
de huurverlenging >> en aldus besluiten 
tot de tegenstelbaarheid aan een derde 
- ten deze de koper van het gehuurde, 
zijnde eerste eiser - van de huurher
nieuwing, tot stand gekomen v66r de 
vervreemding van het gehuurde goed, 
door uitwisseling van niet-geregistreerde 
aangetekende brieven tussen de huurder 
en de verhuurder, oorspronkelijke eige
naars van het gebouw - tweede en der
de verweerder -, en derhalve zonder 
vaste dagtekening ten aanzien van eer
ste eiser, en dientengevolge tot de beves
tiging van het. beschikkend gedeelte van 
beide vonnissen, in deze zaak door de 
eerste rechter uitgesprokEm, waarbij 
.enerz1jds beslist .werd. dat .eerste _verc 
weerster ten laste van eerste e1ser _recht 
had op een nieuwe huur van negen jaar 
en, alvorens mtspraak te doen over de 
voorwaarden van deze huur, een deskun 
d!ge werd aangesteld, en. wa~r"Pn. aitd12r 
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zijds onder meer werd gezegd dat het 
tussen de eisers en eerste verweerster 
gesloten contract van onderverhuring 
van kwestieus goed per eind januari 
1984 een einde had genomen en de ei
sers werden veroordeeld het huurgoed te 
verlaten en ter beschikking van eerste 
verweerster te stellen en aan laatstge
noemde een maandelijkse vergoeding 
van 9.000 frank te betalen van 1 februari 
tot einde april 1984, welke tijd door de 
eerste rechter aan de eisers was gegeven 
om het goed te ontruimen, het vonnis zo
doende de in het eerste middel aange
haalde wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet, schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1328 van 

het Burgerlijk Wetboek de wijzen 
bepaalt waarop onderhandse akten, 
zoals brieven, ten aanzien van der
den een vaste dagtekening verkrij
gen; dat ter zake niet is of wordt ge
steld dat het genoemde artikel niet 
van toepassing is omdat de bewijs
regels in handelszaken moeten wor
den toegepast; dat artikel 17 43 van 
hetzelfde wetboek de huurder tegen 
uitzetting door de koper slechts be
schermt indien hij, hetzij een au
thentieke huur, hetzij een huur met 
vaste dagtekening in de zin van arti
kel 1328 heeft; dat artikel 14 van de 
Handelshuurwet de regels bepaalt 
volgens welke de huurder van een 
handelspand hernieuwing van de 
huur, dit is in beginsel een nieuwe 
huur, kan vragen en die hem door 
de verhuurder kan worden toege
staan, maar daarbij niet afwijkt van 
het bepaalde in artikel 1328 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de oorspronkelijke huur
overeenkomst of een hernieuwing 
vaste datum had, niet tot gevolg 
heeft dat de latere aanvraag tot 
huurhernieuwing of de inwilliging 
daarvan eveneens vaste datum 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door de huurhernieuwing 
ten aanzien van eiser uitwerking te 
verlenen op grond van de datum 
van de aangetekende zending, de re-

gistratie van de oorspronkelijke of 
eerder hernieuwde overeenkomst en 
de regel dat de koper ten aanzien 
van de huurder in de rechten en 
verplichtingen van de verkoper 
treedt, de voorvermelde wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 12 van de wet van 30 
april 1951 op de handelshuur, ingevoegd 
in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van 
het Burgerlijk Wetboek, onder afdeling 
Ilbis, 1737, 1743 en 1750 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis op het 
verweer van eerste eiser, volgens het
welk deze krachtens artikel 12 van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur 
niet gehouden was opzegging te doen 
aan eerste verweerster, die het gehuurde 
goed nooit in gebruik had genomen en 
die derhalve na 31 januari 1984, einde 
van de lopende handelshuur, ten aanzien 
van eerste eiser geen rechten meer be
zat, beslist : « Ten onrechte wordt door 
eiser Carton ingeroepen dat de huurover
eenkomst van de N.V. Vandenheuvel
Ixelberg tegenover de eigenaar van het 
handelsgoed van rechtswege ten einde 
kwam op 31 januari 1984. De omstandig
heid dat Michael Carton einde 1 januari 
1979 steeds in het bezit was van het 
huurgoed is zonder belang. Eveneens is 
zonder belang dat Carton eigenaar is 
van de handelszaak en haar een bepaal
de meerwaarde zou hebben gegeven door 
uitvoering van investeringen en repara
ties. De omstandigheid dat eiser Carton 
sinds 18 november 1982 eigenaar is ge
worden van het handelspand heeft niet 
voor gevolg dat de huurovereenkomst 
waarvan door de N.V. Vandenheuvel op 
regelmatige wijze de huurhernieuwing 
werd aangevraagd, automatisch op 31 ja
nuari 1984 ten einde kwam », 

terwijl, naar luid van artikel 12 van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur, 
zelfs wanneer het huurcontract het recht 
voorbehoudt om de huurder uit het goed 
te zetten in geval van vervreemding, hij 
die het verhuurde goed om niet of onder 
bezwarende titel verkrijgt, de huurder 
slechts eruit mag zetten in de gevallen 
vermeld onder 1", 2", 3" en 4" van artikel 
16, en mits hij de huur opzegt, een jaar 
vooraf, en binnen drie maanden na de 
verkrijging, met duidelijke opgave van 
de reden waarop de opzegging gegrond 
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is, alles op straffe van verval; hetzelfde 
geldt wanneer de huur geen vaste dagte
kening heeft verkregen v66r de ver
vreemding ingeval de huurder het ver
huurde goed sinds ten minste zes maan
den in gehruik heeft, waaruit volgt dat 
de koper van een goed, alwaar een han
delszaak wordt uitgehaat, gerechtigd 
hlijft de huurder die geen huurovereen
komst met vaste dagtekening heeft en 
die het goed sinds minder dan zes maan
den in gehruik heeft, op grond van de in 
het eerste middel uiteengezette algeme
ne heginselen, vervat onder meer in arti
kel 1743 van het Burgerlijk Wethoek, en 
van artikel 1750 van het Burgerlijk Wet
hoek, dadelijk en zonder schadevergoe
ding uit het gehuurde goed te zetten, en 
dat ten deze eerste eiser met toepassing 
van voornoemde wetshepalingen alsmede 
van artikel 1737 van het Burgerlijk Wet
hoek het recht had hij het einde van de 
oorspronkelijke huurovereenkomst - in 
onderhavig geval van de tweede huur
hernieuwing - welke aan de formaliteit 
van registratie onderworpen was ge
weest, te weten op 31 januari 1984, eer
ste verweerster, die het goed niet in ge
hruik had en die niet heschikte over een 
derde huurhernieuwing met vaste dagte
kening v66r de vervreemding van het 
goed, zoals in het eerste middel aange
voerd, uit het gehuurde goed te zetten, 
zonder opzegging noch vergoeding; zodat 
het bestreden vonnis, op grand van de 
hierboven aangehaalde overwegingen, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat de 
huurovereenkomst hij het verstrijken 
van de termijn waarvoor zij was aange
gaan, te weten 31 januari 1984, niet ten 
einde was gekomen en, de vonnissen van 
de eerste rechter aldus bevestigend, aan 
eerste verweerster ten laste van eerste 
eiser een nieuwe huur van negen jaar in
gaande op 1 februari 1984 toekennen, en 
de eisers veroordelen tot het ter beschik
king stellen van het huurgoed aan eerste 
verweerster en tot betaling aan laatstge
noemde van hezettingsvergoedingen tot 
vrijmaking van het goed; het vonnis zo
doende de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt, de artikelen 12 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuur, 1737, 1743 en 1750 van het Bur
gerlijk Wetboek in het bijzonder: 

Overwegende dat artikel 1737 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt « In
dlen de huur bij geschrift is aange
gaan, eindigt zij van rechtswege 
wanneer de bepaalde tijd verstreken 
is, zonder dat een opzegging is ver
eist »; 

Overwegende dat artikel 12 van 
de Handelshuurwet het recht van de 
verkrijger om de huur te beeindi
gen, beperkt, ingeval de huur, hetzij 
een vaste dagtekening heeft en aan 
de verhuurder het recht van uitzet
ting verleent, hetzij geen vaste da
tum heeft verkregen v66r de ver
vreemding maar de huurder het 
verhuurde sinds ten minste zes 
maanden in gebruik heeft; 

Overwegende dat, volgens het be
streden vonnis, de geregistreerde 
huurovereenkomst krachtens beding 
afliep op 31 januari 1984 en aan de 
koper het recht van uitzetting niet 
verleende, eiser het goed kocht bij 
onderhandse akte van 18 november 
1982 en eerste verweerster het goed 
niet in gebruik had; dat uit het ant
woord op het eerste middel blijkt 
dat de beslissing dat eerste verweer
ster recht had op huurhernieuwing 
met ingang van 1 februari 1984 niet 
naar recht is verantwoord; 

Overwegende dat het vonnis der
halve op grond van die gegevens 
niet zonder schending van artikel 
1737 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft kunnen beslissen dat de liti
gieuze huur, bij geschrift aange
gaan, niet van rechtswege eindigde 
toen de bepaalde tijd verstreken 
was; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het derde mid

del, dat de regelmatigheid van een 
opzegging betreft, niet tot ruimere 
cassatie kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het eerste verweerster veroordeelt 
tot betaling aan eiser van tweeen
dertigduizend tweehonderd vijftig 
frank en, in zoverre het bij bevesti
ging, de eisers veroordeelt om aan 
eerste verweerster te betalen zeven
endertigduizend zeshonderd vijfen
twintig frank, telkens met de ge
rechtelijke rente en de registratie
rechten over de hoofdbedragen; be-
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veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge, zitting 
houdende in hoger beroep. 

11 september 1987 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Geinger en Simont. 

Nr. 24 

1' KAMER - 11 september 1987 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
SCHRIFTELIJK VASTGESTELDE EERSTE 
PACHTOVEREENKOMST PACHT VAN 
RECHTSWEGE VERLENGD - TOEPASSELIJK
HEID ART. 3 PACHTWET. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR 
VAN GOEDEREN - PACHT - SCHRIFTELIJK 
VASTGESTELDE EERSTE PACHTOVEREEN
KOMST - PACHT VAN RECHTSWEGE VER· 
LENGD - TOEPASSELIJKHEID ART. 3 PACHT· 
WET. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
SCHRIFTELIJK VASTGESTELDE PACHTOVER
EENKOMST - BEWIJS VAN DE PACHTVOOR
WAARDEN - ART. 3 PACHTWET - DRAAG
WIJDTE. 

4° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR 
VAN GOEDEREN - PACHT - SCHRIFTELIJK 
VASTGESTELDE PACHTOVEREENKOMST 
BEWIJS VAN DE PACHTVOORWAARDEN -
ART. 3 PACHTWET - DRAAGWIJDTE. 

het in art. 3 Pachtwet aan de pachter 
toegestande bewijs door alle middelen 
rechtens (1). 

3° en 4o De in art. 3 Pachtwet gestelde re
gel dat de pacht schriftelijk moet wor
den vastgesteld, verhindert dat tegen 
of boven het geschrift de pachtvoor
waarden worden bewezen met getui
gen of vermoedens, oak wanneer een 
begin van bewijs door geschrift wordt 
overgelegd (2). 

(ROMBOUTS, COOLS T DE LEECWERK NV.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5369) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 februari 1986 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout in hoger beroep gewezen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1341, 1347, 1714, 1715, 1716 van het Bur
gerlijk Wetboek, de laatste drie artikelen 
gewijzigd bij de wet van 4 november 
1969, en 3 van boek III, titel VIII, hoofd
stuk II, afdeling III, van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4 no
vember 1969, 

doordat het bestreden vonnis de door 
verweerster aan de eisers bij aangete
kend schrijven van 20 december 1984 ge
geven opzegging geldig en van waarde 
verklaart tegen 25 december 1986 en de 
eisers veroordeelt de percelen, gelegen te 
Rijkevorsel, Houtelhoevenakken, sectie 
G, nrs. 168/G, 168/H, 166/A, 167/A, 166/B, 
166/C, 165/ A, 178/C, 177, 178/D, 178/E/ 
dee! en 170/C/deel, met een oppervlakte 
van 7 ha 50 ca, te ontruimen tegen 25 de
cember 1986, op de gronden : dat de 
Pachtwet enkel dan een getuigenbewijs 
toelaat indien aan een dubbele voorwaar
de is voldaan, te weten dat er geen 
schriftelijke pachtovereenkomst voorhan
den is en dat de pachter in het bezit is 
van de landeigendom; dat ten deze we! 
een schriftelijke pachtovereenkomst 
voorhanden is, namelijk deze van 23 de
cember 1968, afgesloten tussen Bracht 

1o en 2o Wanneer de eerste pachtovereen- r------------------
komst bij geschrift werd vastgesteld 

, en de pacht bij gebreke van geldige 
opzegging van rechtswege werd ver
lengd, is er, met betrekking tot de 
pachtvoorwaarden, geen plaats voor 

(1) M. SEVE:.1S 
A.P.R., nr. 32. 

(2) M. SEVE:"'S 
A.P.R., nr 37 

en 

en 

G. TRAEST, « Pacht », 

G. TRAEST, « Pacht », 
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Karel, rechtsvoorganger van partijen, zo
dat aan de voorwaarden om de eisers als 
pachter tot een getuigenbewijs toe te la
ten, niet is voldaan, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepaling 
van artikel 3 van de Pachtwet, volgens 
welke het getuigenbewijs aan de pachter 
enkel toegelaten is wanneer er geen 
schriftelijke pachtovereenkomst voorhan
den is en de pachter in het bezit is van 
de eigendom, aileen toepasselijk is op de 
oorspronkelijke pachtovereenkomst, zo
dat het bewijsaanbod van de eisers, dat 
het verlenen van een pachtverlenging tot 
voorwerp had, niet onder toepassing van 
deze bepaling viel (schending van artikel 
3 van de wet van 4 november 1969}; 

tweede onderdeel, de eisers, die met 
de rechtsvoorgangers van verweerster 
een geschreven pachtovereenkomst van 
23 december 1968 gesloten hadden, waar
van het bestaan niet werd betwist, ge
rechtigd waren, zoals zij aanboden, met 
alle middelen van recht, getuigen en ver
moedens inbegrepen, te bewijzen dat in 
juni 1979 de consorten Bracht, rechts
voorgangers van verweerster, een pacht
verlenging met de eisers overeengeko
men waren van 18 jaar ingaande op 
25 december 1979 betreffende alle pacht
gronden van het domein " De Hees » 
(schending van de artikelen 1714, 1715 
en 1716 van het Burgerlijk Wetboek); in 
alle geval de oorspronkelijke geschreven 
pachtovereenkomst een begin van bewijs 
is, uitgaande van de rechtsvoorgangers 
van verweerster, die het door de ei
sers gedane bewijsaanbod ontvankelijk 
maakt (schending van de artikelen 1341, 
1347 en 1716 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, de eisers in hun akte 
van hoger beroep (blz. 6, lid 2) nag staan
de hielden, ten overvloede, dat er in 1979 
pachtontbinding was geweest en er een 
nieuwe pacht " jure proprio » was ont
staan die door de pachter door alle mid
delen van recht kon bewezen worden, 
daar hij in het bezit was van de grand; 
het bestreden vonnis op dit verweermid
del niet antwoordt (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 3 van de Pachtwet de pacht 
schriftelijk moet worden vastgesteld; 

Overwegende dat weliswaar arti
kel 3 de pachter toestaat, bij gebrek 
aan schriftelijk bewijs, het bewijs 

van het bestaan van een pacht en 
van de pachtvoorwaarden te leveren 
door alle middelen rechtens, getui
gen en vermoedens inbegrepen; 

Dat echter naar luid van artikel 4, 
tweede lid, bij gebreke van geldige 
opzegging, de pacht van rechtswege 
wordt verlengd voor opeenvolgende 
perioden van negen jaar bij het ein
digen van de gebruiksperiode, zelfs 
indien de duur van de eerste ge
bruiksperiode langer is geweest dan 
negen jaar; 

Dat de eerste schriftelijke pacht
overeenkomst in die opeenvolgende 
periodes geldig blijft, zodat dan met 
betrekking tot de pachtvoorwaarden 
voor het in artikel 3 aan de pachter 
toegestane bewijs door alle midde
len geen plaats is; 

Overwegende dat de in artikel 3 
gestelde hoofdregel dat de pacht 
schriftelijk moet worden vastge
steld, tevens verhindert tegen of bo
ven het geschrift de pachtvoorwaar
den, ten deze een contractuele 
pachtverlenging, te bewijzen met ge
tuigen of vermoedens, ook wanneer 
een begin van bewijs door geschrift 
wordt overgelegd; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechtbank op 

het verweer antwoordt dat een 
schriftelijke pachtovereenkomst be
staat, « zodat aan de voorwaarden 
om (de eisers) als pachters tot een 
getuigenisbewijs toe te laten, niet is 
voldaan >>; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

11 september 1987 -'- 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Houtekier en 
Bti.tzler. 
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Nr. 25 

3' KAMER - 14 september 1987 

CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MIDDEL 
- BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT 
SCHENDING AANVOERT VAN WETTELIJKE BE
PALINGEN DIE DOOR DE RECHTER DIENDEN 
TE WORDEN TOEGEPAST. 

Wanneer een partij aan de feitenrechter 
een bewijsaanbod heeft gedaan nopens 
bij conclusie aangevoerde feiten en die 
partij zich niet heeft beroepen op de in 
art. 1347 B. W. vervatte en door art. 223 
van het Zai'risch Burgerlijk Wetboek 
overgenomen regel, is niet nieuw het 
middel dat miskenning aanvoert van 
die regel die de rechter diende toe te 
passen om over dat bewijsaanbod uit
spraak te doen (1). 

( MOENS T. KATALE AERO TRANSPORT P.V.B.A., 
PAUWELS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7908) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 september 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322, 1341 en volgende, inzon
derheid 1347, van het Burgerlijk Wet
hoek, 62 van het Zai:risch W etboek van 
Arbeidsrecht en 223 van het Zai:risch 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om met bevestiging 
van het beroepen vonnis eisers oorspron
kelijke vordering af te wijzen, beslist dat 
<< op 2 mei 1983 geen ontslag wegens gel
dige reden (in de zin van het Za'irisch 
Wetboek van Arbeidsrecht) is gegeven; 
dat (eiser) wil aantonen dat hij na een 
verzoeningspoging begin mei 1983 is ont
slagen omdat hij een loonsvermindering 
van 15 pet. had afgewezen; dat (eiser) ter 

zitting, na tussenkomst van de raadsman 
van (de verweersters), erkent « dat elke 
bei:Hndiging van de overeenkomst schrif
telijk ter kennis moet worden gebracht 
( artikel 62 van het Zai:risch W etboek van 
Arbeidsrecht), in tegenstelling tot het
geen de eerste rechter zegt; dat er geen 
enkel schriftelijk bewijs is van dat ant
slag op 2 mei 1983 "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig aan de appelrechters overge
legde hoofdconclusie had betoogd dat het 
bewijs van het ontslag volgde, enerzijds, 
uit het stuk (« een soort stembiljet »), dat 
hem en zijn collega's was overhandigd 
en waarbij hen ondubbelzinnig de keuze 
werd gelaten tussen « ontslag of loons
vermindering >>, en waarvan verweerster 
toegaf de auteur te zijn (biz. 3 van haar 
appelconclusie) en, anderzijds, uit de 
twee regelmatig aan de appelrechters 
overgelegde brieven die op 5 mei 1983 
door mr. Turlot, advocaat te Kinsjasa, 
naar elke ·partij zijn gestuurd en waarin 
akte wordt genomen van de door de eer
ste verweerster genomen beslissing tot 
ontslag van eiser; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat er geen ge
schreven bewijs van het ontslag op 2 mei 
1983 bestaat, eisers conclusie niet beant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en althans de bewijswaarde 
en de bewijskracht miskent van de aan 
de appelrechters overgelegde stukken, 
ten deze het ongedateerd stuk van de 
eerste verweerster, de twee brieven van 
5 mei 1983 waarin akte wordt genomen 
van het ontslag op 2 mei 1983 en, boven-
dien, de wettelijke bewijswaarde van die 
stukken miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320, 1322 en 1341 en volgen
de van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 62 van het 
Zai:risch Wetboek. van Arbeidsrecht, dat 
weliswaar bepaalt dat « elke beeindiging 
van de overeenkomst schriftelijk door de 
initiatiefnemende partij ter kennis moet 
worden gebracht van de andere partij. 
Wanneer de beeindiging op initiatief van 
de werkgever gebeurt, moet in de ken
nisgeving uitdrukkelijk melding worden 
gemaakt van de reden >>, de bescherming 
beoogt van de partij waaraan van de 
beeindiging kennis wordt gegeven, en 
niet betekent dat een mondelinge beein
diging volstrekt nietig is; hoe dan ook, 
artikel 1347 van het Belgisch Burgerlijk 

-----------------1 Wetboek en artikel 223 van het za·irisch 
(1) Cass., 20 jan. 1983, A.R. nr. 6714 

(A.C., 1982-83, nr. 292); zie « Quo Vadimus? >>, 

plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon, 
voor het Hof van 1 sept. 1980, nr. 26. 

Burgerlijk Wetboek (dat identiek is aan 
artikel 1347 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek) bepalen dat de regels inzake 
de noodzakelijkheid van een bewijs door 
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geschrift uitzonderingen lijden wanneer 
er een begin van bewijs door geschrift 
aanwezig is, dat wil zeggen elke geschre
ven akte die uitgegaan is van degene te
gen wie de vordering wordt ingesteld, of 
van de persoon door hem vertegenwoor
digd, en waardoor het beweerde feit 
waarschijnlijk wordt gemaakt; eiser, 
enerzijds, het bestaan had aangevoerd 
van een door verweerster opgesteld stuk 
waarin hij werd verplicht te kiezen tus
sen loonsvermindering en ontslag, en 
waaruit hij afleidde dat men hem wilde 
ontslaan en, anderzijds, het bestaan van 
de twee brieven van 5 mei 1983 van mr. 
Turlot, advocaat te Kinsjasa, aan de par
tijen, met de precisering dat laatstge
noemde niet alleen door hem maar door 
beide partijen was geraadpleegd, zodat 
mr. Turlot ook de verweersters vertegen
woordigde; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat elke beeindiging 
van de overeenkomst op straffe van nie
tigheid door een geschrift moet worden 
aangetoond en dat er geen enkel schrif
telijk bewijs van het ontslag op 2 mei 
1983 bestaat, de artikelen 62 van het Zai:
risch Wetboek van Arbeidsrecht, 1347 
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en 
223 van het Zai:risch Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vermel

dingen van het arrest blijkt dat ei
ser beweerde op 2 mei 1983 te zijn 
ontslagen wegens geldige reden in 
de zin van het Za'irisch W etboek van 
Arbeidsrecht; 

Dat eiser, onder aanhaling van de 
inhoud van de in het middel tot sta
ving van die bewering vermelde ge
schriften, concludeerde : « dat in die 
omstandigheden het ontslag op 2 
mei 1983 niet ernstig kan worden 
betwist; dat (eiser), indien er toch 
nog twijfel zou bestaan, aanbiedt 
het bewijs van dat ontslag te leve
ren »; 

Overwegende dat het arrest die 
conclusie beantwoordt door te zeg
gen dat, ingevolge artikel 62 van het 
Za'irisch Wetboek van Arbeidsrecht, 
« elke beeindiging van de overeen
komst schriftelijk ter kennis moet 
worden gebracht; dat er geen enkel 
schriftelijk bewijs bestaat van dat 
ontslag op 2 mei 1983 »; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, de feitenrechter op onaantastba
re wijze de zin en de draagwijdte 
van de geschriften beoordeelt, voor 
zover zijn uitlegging niet onverenig
baar is met hun bewoordingen, zon
der dat hij zich moet houden aan de 
tekstverklaring van de partijen in 
conclusie; 

Dat het arbeidshof, ten deze, heeft 
beslist zonder aan de in dit onder
dee! uiteengezette grieven enige 
steun te verlenen, dat de overgeleg
de geschriften geen bewijs van het 
ontslag inhielden; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de door de verweersters op
geworpen grond van niet-ontvanke
lijkheid, hieruit afgeleid dat het on
derdeel nieuw is; 

Overwegende dat, enerzijds, eiser 
aanbood « het bewij s te leveren door 
alle wettelijke middelen, getuigen 
inbegrepen » van de in conclusie uit
eengezette feiten; dat hij welliswaar 
niet de regel vervat in de artikelen 
1347 van het Belgisch Burgerlijk 
W etboek en 223 van het Za'irisch 
Burgerlijk Wetboek heeft aange
voerd, maar dat het arbeidshof, ge
let op het voorwerp van de vorde
ring en op zijn beslissing over het 
geschrift, die norm diende toe te 
passen om het aanbod van bewijs 
aan te nemen of af te wijzen; 

Dat, anderzijds, het arrest zegt 
dat het artikel 62 van het Za'irisch 
Wetboek van Arbeidsrecht toepast; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat het onderdeel 

het arrest niet verwijt eisers bewijs
aanbod te hebben afgewezen noch 
te hebben nagelaten daarover uit
spraak te doen; 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het zegt dat, naar luid van arti
kel 62 van het Za'irisch W etboek van 
Arbeidsrecht, elke beeindiging van 
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de overeenkomst schriftelijk ter 
kennis moet worden gebracht, niet 
stelt dat die bepaling betekent dat 
de onregelmatig gedane kennisge
ving nietig is en niet beslist dat de 
beeindiging, op straffe van nietig
heid, door een geschrift moet wor
den aangetoond; 

Overwegende dat het arrest, voor 
het overige, door enkel vast te stel
len dat er geen enkel schriftelijk be
wijs van het ontslag bestaat, de in 
de artikelen 1347 van het Burgerlijk 
Wetboek en 223 van het Za'irisch 
Burgerlijk Wetboek vervatte regel 
niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zonder het derde 
·en het vierde middel te moeten on
derzoeken die tot geen ruimere ver
nietiging kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in zo
verre het beslist dat eiser op 2 mei 
1983 niet is ontslagen en uitspraak 
doet over het incidenteel hoger be
roep; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in een derde 
van de kosten; houdt twee derde 
van de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Luik. 

14 september 1987 - 3' kamer- Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Btitzler. 

Nr. 26 

3' KAMER - 14 september 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS - GE· 

BRUIK VAN DE WOORDEN « BLIJKEN » EN 
« SCHIJNEN » - INHOUD - AANDUID!NG VAN 
ONZEKERE OF ZEKERE MENING 
TEKSTGEBONDEN. 

Het gebruik van de woorden " blijken » 
en " schijnen » in de redenen van een 
rechterlijke beslissing duidt, naarge
lang van de lwntekst, een onzekere of 
een zekere mening aan (1). 

(INTERNATIONALE DE GARDE P.V.B.A. 
T. ROELAND) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7935) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 35 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de Arbeidsovereenkomsten 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de aan 
verweerder verweten fout « dat hij niet 
binnen de wettelijke termijn voor de da
gelijkse boekhouding en het opmaken 
van de balans heeft gezorgd, niettegen
staande mondelinge en schriftelijke ver
wittigingen, geen dringende reden is ter 
rechtvaardiging van het ontslag zonder 
opzegging », op grand « dat client te wor
den onderzocht of (verweerder), zoals (ei
seres) verklaart, de vennootschap heeft 
willen benadelen; dat de boekhouding en 
inzonderheid de balansen klaarblijkelijk 
met een abnormale vertraging werden 
bijgehouden en dat de bediende daarover 
talrijke verwittigingen heeft gekregen; 
dat die toestand echter niet nieuw was; 
dat de vennootschap toegeeft (zie brief 
van 2 mei, eerste alinea) dat het waar is 
dat de gewone algemene vergadering 
nooit kon doorgaan op de tweede dins
dag van de maand april; dat zij zelfs er
aan toevoegt dat die vertraging telkens 
te wijten was aan de heer Roeland; dat 
de herhaaldelijk aangevoerde reden geen 

(1) Cass., 31 maart en 29 april 1960 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 890 en 1006), 9 juni 1967 
(A.C., 1967, 1237), 6 jan. 1969 (ibid., 1969, 419), 
18 aug. 1971 (ibid., 1971, 1129), 27 feb. 1974 

~
ibid., 1974, 716 en voetnoot 2), 4 nov. 1975 
ibid., 1976, 302), 13 nov. 1980 en 19 maart 1981 
ibid., 1980·81, nrs. 160 en 416). 
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slechte wil blijkt te zijn; dat zij veeleer 
het gevolg schijnt te zijn van het feit dat 
verweerder, als boekhouder, zich niet 
kon aanpassen aan de moderne technie
ken inzake beheer en aan de nieuwe 
wettelijke voorschriften betreffende de 
boekhouding; dat (verweerder) op geen 
enkel moment heeft geweigerd het opge
legde werk uit te voeren, maar dat hij 
telkens heeft geklaagd over de weinige 
hulp van zijn collega's; dat hij in zijn 
aan de beiHndiging voorafgaande brief 
een laatste termijn tot 15 mei vroeg, wat 
hem niet werd toegestaan; dat de hierbo
ven vermelde gegevens, alsmede de alge
mene toon van de brieven van de bedien
de, in antwoord op de verwittigingen van 
zijn werkgever, erop wijzen dat de heer 
Roeland schijnt blijk te hebben gegeven 
van onbekwaamheid, maar niet van zijn 
verlangen om nadeel te berokkenen »; 
zodat << de aangevoerde redenen tot 
beeindiging niet dringend genoeg zijn, in 
de wettelijke betekenis van het woord », 

terwijl, eerste onderdeel, de dringende 
reden waardoor de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging kan worden beeindigd, 
bestaat in de fout die de voortzetting van 
de contractuele betrekkingen onmogelijk 
maakt, dat de ter zake vereiste fout om
schreven wordt in artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat die fout niet be
hoeft gepaard te gaan met opzet of met 
de bedoeling nadeel te berokkenen, ver
mits nalatigheid of onvoorzichtigheid een 
reden kunnen opleveren om de arbeids
overeenkomst zonder opzegging te beein
digen, voor zover die nalatigheid of 
onvoorzichtigheid een dringend karakter 
hebben, als vereist bij artikel 35 van de 
wet betreffende de Arbeidsovereenkom
sten; daaruit volgt dat het arrest, door te 
zeggen dat de door eiseres aangevoerde 
reden tot beeindiging niet de vereiste 
dringende reden is, omdat de aan ver
weerder verweten handelingen geenszins 
voortvloeien uit slechte wil of uit de be
doeling om eiseres te benadelen, het wet
telijk begrip << fout '' miskent (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) en, derhalve, dat 
van « dringende reden » ter rechtvaardi
ging van de beeindiging van een arbeids
overeenkomst zonder opzegging (scherr
ding van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de Arbeidsovereenkom
sten); 

tweede onderdeel, de redenen van het 
arrest volgens welke, enerzijds, « de her
haaldelijk aangevoerde reden geen slech
te wil blijkt te zijn », maar « veeleer het 
gevolg schijnt te zijn van het feit dat 

verweerder, als boekhouder, zich niet 
kon aanpassen aan de moderne technie
ken ... » en, anderzijds, kan worden ge
oegd dat « de heer Roeland schijnt blijk 
te hebben gegeven van onbekwaamheid, 
maar niet van zijn verlangen nadeel te 
berokkenen een onzekere mening 
uitdrukken en derhalve de beslissing 
niet regelmatig kunnen verantwoorden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de in het middel 
overgenomen redenen van het arrest al
thans in het onzekere laten of het (ar
beids)hof overweegt dat de aangevoerde 
feiten geen fout opleverden omdat de da
der ervan niet had gehandeld uit slechte 
wil of met het oogmerk om eiseres te be
nadelen dan wel of het oordeelt dat die 
feiten niet dringend genoeg zijn om de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging te rechtvaardigen; het 
arrest, wegens die dubbelzinnigheid, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het tweede en derde onder
deel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat de door eiseres 
onder de nummers 3 tot 8 aange
voerde feiten kennelijk geen drin
gende redenen opleveren en dat de 
tweede grief vaag is, zonder dien
aangaande te worden bekritiseerd, 
zegt dat eiseres, in verband met de 
eerste ter rechtvaardiging van het 
ontslag aangevoerde reden, oordeelt 
« dat er geen sprake is van onbe
kwaamheid of van nalatigheid, maar 
wel van opzet om nadeel te berokke
nen waardoor elke samenwerking 
onmogelijk is »; 

Dat het arrest beslist dat « de her
haaldelijk aangevoerde reden geen 
slechte wil blijkt te zijn; dat zij veel
eer het gevolg schijnt te zijn van 
het feit dat verweerder, als boek
houder, zich niet kon aanpassen aan 
de moderne technieken inzake be
heer en aan de nieuwe wettelijke 
voorschriften betreffende de boek
houding » en dat de vermelde gege
vens « en de algemene toon van de 
brieven van (verweerder) ... erop 
wijzen dat (deze) schijnt blijk te 
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hebben gegeven van onbekwaam
heid, maar niet van zijn verlangen 
om nadeel te berokkenen »; 

Overwegende dat, in het licht van 
de door het middel overgenomen re
denen van het arrest, de door eise
res bekritiseerde woorden « schijnt » 
en « blijkt >> geen onzekere mening 
uitdrukken; dat het arrest, nadat het 
erop heeft gewezen dat uit de door 
eiseres aangevoerde feiten geen op
zet om nadeel te berokkenen valt af 
te leiden, ondubbelzinnig beslist dat 
de aangevoerde tekortkomingen 
geen dringende reden opleverden in 
de wettelijke zin van het woord; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zijn 

beslissing dat de aangevoerde rede
nen niet het vereiste dringende ka
rakter hebben, niet hierop laat steu
nen dat verweerder niet de bedoe
ling heeft gehad om eiseres te 
benadelen, maar op een beoordeling 
van de gezamenlijke aangevoerde 
redenen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

14 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Gerard en Draps. 

Nr. 27 

3'' KAMER 14 september 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EI'\DE 

OPZEGGI'\G BEDIE'\DE" OPZEGGfl\G O:VI 

AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST EEN EINDE 
TE MAKEN OP RET TIJDSTIP WAAROP DE BE
DIENDE DE NORiv!ALE LEEFTIJD VOOR RET 
PENSIOEN BEREIKT - 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 dan zes maanden v66r 
het tijdstip waarop de bediende de 
normale leeftijd bereikt voor het valle
dig wettelljk pensioen (1). 

(B.L.M. DISTRI N.V. T. SCHETTERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7937) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het arrest, in 
zoverre het aan verweerster een 
compensatoire opzeggingsvergoe
ding toekent en uitspraak doet over 
de kosten; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 6, 82 en 83 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 

doordat het arrest - na te hebben 
vastgesteld dat eiseres, in haar brief van 
19 februari 1981, rekening houdend met 
het feit dat verweerster op 1 januari 
1982 de normale leeftijd voor het volledig 
wettelijk pensioen zou bereiken en, op 
grond van de bepalingen van artikel 83 
van de voornoemde wet van 3 juli 1978, 
aan verweerster kennis had gegeven van 
een opzegging met een tot negen maan
den beperkte opzeggingstermijn, die in
ging op 1 maart 1981 en die normaal op 
31 december 1981 moest eindigen, na te 
hebben beslist dat de opzeggingstermijn, 
aangezien van die opzegging pas op 9 
maart 1981 kennis was gegeven, wette
lijk pas op 1 april inging, en na te heb
ben vastgesteld dat verweerster op die 
datum de leeftijd van 59 jaar en half niet 
had bereikt - oordeelt dat uit de be
woordingen zelf van voornoemd artikel 
83 van de wet van 3 jul! 1978 volgt dat 

( 1) Cass , G apnl 1987 
(A C, 1986-87 nr 466) 

AR nr 7811 
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van de door de werkgever gedane opzeg
ging om aan de voor onbepaalde tijd ge
sloten arbeidsovereenkomst een einde te 
maken op het tijdstip waarop de bedien
de, die ten minste vijf jaar dienst telt in 
de onderneming, de leeftijd bereikt voor 
het volledig wettelijk pensioen, slechts 
op zodanige wijze kennis kan worden ge
geven dat de werlmemer, op de datum 
waarop de opzegging ingaat, 64 en een 
half of 59 en een half jaar oud is, naar
gelang hij een man of een vrouw is, dat 
daaruit volgt dat eiseres op 1 april 19131 
zich niet kon beroepen op de bepalingen 
van voornoemd artikel 83 van de wet 
van 3 juli 1978, en dat verweerster der
halve recht had op een opzegging over
eenkomstig de bepalingen van artikel 82 
van die wet, en derhalve eiseres veroor
deelt om aan verweerster het bedrag van 
1.252.225 frank als aanvullende compen
satoire opzeggingsvergoeding te betalen, 

terwijl artikel 83 van de voornoemde 
wet van 3 juli 1978 de opzeggingstermijn 
op zes maanden vaststelt indien de 
werkgever een bediende opzegt die ten 
minste vijf jaar dienst telt in de onder
neming en indien die opzegging wordt 
gedaan om aan een voor onbepaalde tijd 
gesloten overeenkomst een einde te rna
ken op het tijdstip waarop de bediende 
de normale leeftijd bereikt voor het vol
ledig wettelijk pensioen, of daarna, dat 
artikel 83 zegt dat het door die bepalin
gen afwijkt van artikel 82 van dezelfde 
wet, uit de bepalingen van de artikelen 6 
en 82 van dezelfde wet volgt dat de 
opzeggingstermijn, vastgesteld overeen
komstig artikel 83, een minimumtermijn 
is, zodat de werkgever een langere op
zeggingstermijn in acht mag nemen, de 
opzegging vroeger kan worden gedaan 
dan op het tijdstip waarop de bediende 
de leeftijd van 64 jaar en een half of 59 
jaar en een half bereikt, en de werkge
ver, wanneer de bij een dergelijke opzeg
ging in acht genomen opzeggingstermijn 
normaal verstrijkt op een datum waarop 
de bediende de leeftijd van 65 of 60 jaar 
zal hebben bereikt, zich kan beroepen op 
de bepalingen van artikel 83 van de voor
noemde wet van 3 juli 1978, zoals volgt 
uit de bewoordingen zelf van dat artikel; 
daaruit volgt dat het arrest, door de bo
venvermelde overwegingen en de boven
vermelde uitspraak, de vo01'melde artike
len van de wet van 3 juh 1978 verb~erd 
toepast en aldus d1e wetsbepalingen 
schendt 

Overwegende dat artlkel 83, eer
ste hd, van de wet van 3 juli 1978 

zegt dat, indien de opzegging wordt 
gedaan 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, of daarna, de ter
mijn van opzegging in afwijking van 
het bepaalde in artikel 82 van die 
wet wordt vastgesteld op zes maan
den, wanneer de opzegging van de 
werkgever uitgaat; 

Overwegende dat die afwijkende 
bepaling strikt moet worden uitge
legd; dat daaruit volgt dat volgens 
die bepalingen en in de regel de op
zeggingstermijn niet mag ingaan 
meer dan zes maanden v66r het 
tijdstip waarop de bediende de leef
tijd voor het volledig pensioen be
reikt; 

Dat het arrest, door de in het mid
del weergegeven overwegingen, de 
bestreden beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

14 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Bayart 
en Biitzler. 

Nr. 28 

2" KAMER - 15 september 1987 

1° REDENEN VAN DE VQNNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - STRAFZA 
KEN STRAFVORDERING RECHTER DIE 
WEGENS O:IJDERSCHEIDEN WANBEDRIJVEN 
ALLE STRAFFEN SAME!\i OPLEGT VERMEL 
DING vAN ART 60 SW 
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2° CASSATIEMIDDELEN ONTVANKE-
LIJKHEID - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - MIDDEL TEN BETOGE DAT BIJZONDE
RE HERHALING TEN ONRECHTE DOOR DE 
RECHTER IN AANMERKING IS GEN0111EN -
BESLISSING WAARUIT BLIJKT DAT DE RECH
TER DE STRAFMAAT HEEFT BEPAALD OP 
GROND VAN DE IN AANMERKING GENOMEN 
HERHALING. 

3° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER
OORDELING TOT EEN STRAF MET TOEPAS
SING VAN DE ARTT. 6, 16, § 2, EN 18 VAN DE 
WET VAN 25 MAART 1964 OP DE GENEESJVIID
DELEN - BIJZONDERE HERHALING DOORDAT 
DE BEKLAAGDE DE FElTEN HEEFT GEPLEEGD 
BINNEN EEN TERMIJN VAN DRIE JAAR NA 
EEN VEROORDELING WEGENS OVERTREDING 
VAN DE VOORMELDE WET OF HAAR UITVOE
RINGSBESLUITEN - STRAFMAAT BEPAALD 
OP GROND VAN DE BIJZONDERE HERHALING 
- VERMELDING DAT DE FElTEN GEPLEEGD 
WERDEN TUSSEN TWEE BEPAALDE DATA, 
ZONDER NADERE BEPALING VAN TIJD - VER
ANTWOORDING - REDENGEVING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMEEN - STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - GENEESKUNDE 
- GENEESMIDDELEN - VEROORDELING TOT 
EEN STRAF MET TOEPASSING VAN DE ARTT 
6, 16, § 2, EN 18 VAN DE WET VAN 25 MAART 
1964 OP DE GENEESMIDDELEN - BIJZONDERE 
HERHALING DOORDAT DE BEKLAAGDE DE 
FElTEN HEEFT GEPLEEGD BINNEN EEN TER
MIJN VAN DRIE JAAR NA EEN VEROORDEL!NG 
WEGENS OVERTREDING VAN DE VOORMELDE 
WET OF HAAR UITVOERINGSBESLUITEN -
STRAFMAAT BEPAALD OP GROND VAN DE BIJ
ZONDERE HERHALING - VERMELDING DAT 
DE FElTEN GEPLEEGD WERDEN TUSSEN 
TWEE BEPAALDE DATA, ZONDER NADERE BE
PALING VAN TIJD - VERANTWOORDING -
REDENGEVING 

strafmaat heeft bepaald op grond van 
de in aanmerking genomen herhaling 
(2). (Impliciet.) 

3° en 4o Niet regelmatig met redenen om
ldeed noch naar recht verantwoord is 
de beslissing die de beklaagde veroor
deelt met toepassing van de artt. 6, 16, 
§ 2, en 18 van de wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen, omdat de 
beklaagde de feiten gepleegd heeft in 
staat van bijzondere herhaling, name
lijk binnen de bij voormeld art. 18 be
paalde termijn van drie jaar na een 
veroordeling wegens overtreding van 
de voormelde wet of haar uitvoerings
besluiten, wanneer uit de beslissing 
blijkt dat de strafmaat is bepaald op 
grand van de bijzondere herhaling 
maar die beslissing vermeldt dat de 
feiten werden gepleegd tussen twee 
bepaalde data, zonder nadere beper
king, zodat het Hoi niet kan nagaan of 
de bewezen verklaarde feiten geheel of 
gedeeltelijk werden gepleegd binnen 
de termijn gesteld voor de bijzondere 
hel'haling (3). 

(AERNOUTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1081) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1986, 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 195 van het Wetboek van Straf
vordering en, voor zoveel nodig, van de 
artikelen 60 van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep in de be-
1o De rechter die bij samenloop van ver- streden beslissing, na de gecorrectionali

scheidene wanbedrijven aile straffen seerde misdaden valsheid in geschrifte 
samen oplegt, is niet verplicht melding en gebruik van valse stukken (A) en de 
te maken van art. 60 Sw. (1). wanbedrijven sub B en C bewezen te 

hebben verklaard, eiser veroordeelt we-
2o Ontvankelijk is het middel dat aan- gens de feiten der tenlastelegging A tot 

voert dat bijzondere herhaling ten on- een hoofdgevangemsstraf van 2 maan
rechte door de rechter m aanmerkmg den en een geldboete van 500 frank (ver
is genomen, md1en uit de veroordelen- I-----------------
de beslis:;ing bli}kt dat de rechter de 

(1) Zte Cass, 13 dec 1978 (A C, 1978 79, 
437), 14 met 1986, A R nr 5056 (1b1d 1983-86, 
nr 562) en 19 met 1987 A R nr 1040 
(Jbld. ~986-87, IU' 555) 

(2) Zte Cass., 23 sept. en 6 okt. 1981 
(A.C, 1981 82, nrs 62 en 89) 

(3) Zte Cass, 19 nov 1985, A.R nr 9613 
(A C, 1983-86, nr 187), wat de verJanng van de 
strafvordermg betreft 
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hoogd met 590 opdeciemen) en wegens 
de feiten sub B en C (voor dewelke eiser, 
volgens het hof, in staat van herhaling 
verkeerde) tot een geldboete van 500 
frank (eveneens verhoogd met 590 opde
ciemen), 

terwijl overeenkomstig artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering het ver
oordelend eindvonnis melding moet rna
ken van de wetsbepalingen die werden 
toegepast; overeenkomstig artikel 60 van 
het Strafwetboek, bij samenloop van ver
scheidene wanbedrijven, alle straffen sa
men worden opgelegd, met inachtname 
van een relatief en een absoluut maxi
mum; het hof van beroep noch in de be
streden beslissing, noch door overname 
van de beslissing van de eerste rechter 
op dit vlak, melding maakt van het 
klaarblijkelijk toegepaste artikel 60 van 
het Strafwetboek, zodat het arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en eiser niet wettig tot de uitgespro
ken straffen kon veroordeeld worden 
(schending van de artikelen 195 van het 
Wetboek van Strafvordering en 60 van 
het Strafwetboek) : 

Overwegende dat de rechter die 
bij samenloop van verscheidene 
wanbedrijven alle straffen samen 
oplegt, niet verplicht is in zijn be
slissing te verwijzen naar artikel 60 
van het Strc.fwetboek dat geen bij
zondere straf bepaalt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde mid del: schending van 
de artikelen 21, 22 van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
(wet van 17 april 1978) en 18 van de wet 
van 25 maart 1964 op de geneesmidde
len, 

doordat het hof van beroep in de be~ 
streden beslissing met betrekking tot de 
eventuele verjaring van de strafvorde
ring (inzake de tenlasteleggingen B en 
C) stelt dat « de verjaring van de straf
vordering tijdig gestuit werd door de 
overmaking van het bundel op 14 novem
ber 1983 door de procureur des Konings 
te Antwerpen aan de hoofdgriffier van 
dit Hof » en, na onderzoek, ten gronde 
vaststelt dat « beklaagde, wat de feiten B 
en C betreft, verkeert m staat van blj
zondere herhalmg zoals voorzwn m de 
dagvaardmg »·, en e1ser veroordeelt. tot 
een geldboete en de kosteri, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 21 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, de 
verjaring van de strafvordering inzake 
wanbedrijven intreedt door verloop van 
drie jaren te rekenen van de dag waarop 
het misdrijf is gepleegd en, overeenkom
stig artikel 22 van dezelfde voorafgaande 
titel, de verj aring van de strafvordering 
gestuit wordt door daden van onderzoek 
of van vervolging, verricht binnen de ter
mijn vermeld in artikel 21; door het in 
acht nemen van een stuitingsdaad gesi
tueerd op 14 november 1983 slechts wet
tig tot de bestraffing van de ten laste ge
legde wanbedrijven B en C kon besloten 
worden voor zover de feiten die eraan 
ten grondslag lagen, gepleegd werden na 
14 november 1980; de tenlasteleggingen 
B en C betrekking hebben op meerdere 
feiten gepleegd tussen 1 januari 1980 en 
15 februari 1982; deze tenlasteleggingen 
echter niet preciseren, en het hof van be
roep evenmin aangeeft, wanneer het 
laatste bewezen feit zou zijn verricht; de 
tenlasteleggingen, en de beslissingen van 
het hof van beroep derhalve niet uitslui
ten dat de herhaalde feiten die aan de 
tenlasteleggingen B en C ten gronde la
gen, zouden zijn gepleegd na 1 januari 
1980, doch v66r 14 november 1980, en de 
strafvordering voor deze feiten derhalve 
zou zijn verjaard geweest op het ogen
blik van de uitspraak, zodat het hof van 
beroep, dat het Hof niet in de mogelijk
heid stelt zijn wettigheidscontrdle uit te 
oefenen inzake de eventuele verjaring 
van de strafvordering voor de tenlaste
leggingen B en C, de artikelen 21 en 22 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering schendt; 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 18 van de wet van 25 maart 1964 op 
de geneesmiddelen, de beklaagde zich 
slechts in staat van herhaling bevindt in
dien de feiten zich situeren binnen een 
termijn van drie jaar na een veroorde
ling wegens overtreding van de wet en 
haar uitvoeringsbesluiten; eiser, zoals is 
vastgesteld door het hof van beroep, ver
oordeeld werd wegens overtreding van 
de wet van 25 maart 1964, bij arrest van 
6 maart 1978 van het Hof van Beroep te 
Gent; de tenlasteleggingen sub B en C 
betrekking hebben op meerdere feiten 
gepleegd tussenl januari 1980 en 15 fe
bruari 1982; de tenlasteleggingen echter 
niet- preciseren' en· het hof van beroep 
evenmin aangeeft wanneer het eerste 
feit zou zijn gepleegd, de tenlasteleggin
gen en de beslissing van het hof van be
roep derhalve met:mtslmten dat de [mr
haalde fe1ten d1e aan de ·tenlasteleggni· 
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gen B en C ten grande lagen, zouden 
zijn gepleegd v66r (lees : na) 6 maart 
1981, datum waarop drie jaar waren ver
lopen sedert het veroordelend arrest van 
6 maart 1978 kracht van gewijsde had 
verkregen, zodat het hof van beroep dat 
het Hof niet in de mogelijkheid stelt zijn 
wettigheidscontrole uit te oefenen inzake 
de eventuele staat van herhaling die, 
voor de feiten sub B en C, in acht werd 
genomen, artikel 18 van de wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen 
schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de appelrechters bij het 
bepalen van de straf voor de telast
leggingen B en C in aanmerking 
hebben genomen dat eiser zich in 
staat van bijzondere herhaling be
vend krachtens artikel 18 van de 
wet van 25 maart 1964 op de genees
middelen, omdat hij de in die telast
leggingen bedoelde misdrijven heeft 
gepleegd binnen een termijn van 
drie jaar na zijn veroordeling we
gens overtreding van die wet en 
haar uitvoeringsbesluiten bij in 
kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 6 maart 1978 van het Hof van 
Beroep te Gent; 

Overwegende dat luidens de ver
melding in het bestreden arrest de 
feiten van de telastleggingen B en C 
werden gepleegd « tussen 1 j anuari 
1980 en 15 februari 1982 in meerde
re malen »; dat evenwel niet wordt 
gepreciseerd wanneer binnen die pe
riode het eerste feit werd gepleegd 
en de beslissing van het hof van be
roep niet uitsluit dat de herhaalde 
feiten van de voormelde telastleg
gingen zouden zijn gepleegd na 6 
maart 1981, datum waarop drie jaar 
waren verlopen sedert het arrest 
van 6 maart 1978 van het Hof van 
Beroep te Gent; 

Dat het Hof dienvolgens in de on
mogelijkheid is de wettigheid van 
de bestreden beslissing na te gaan 
met betrekking tot de in aanmer
king genomen bijzondere herhaling; 

Dat. het onderdeel gegrond is; 
.. En overwegeride dat, wat de be
slissing op .d~ ~tel~stl~ggh).g _A .1:>~-

treft, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
'en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het derde middel 
en het vierde middel, die niet tot 
ruimere cassatie of cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de telastleggin
gen B en C en 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 de helft 
van de kosten en laat de andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

15 september 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 29 

2' KAMER - 15 september 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - GE 
VOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJ 
SPRAAK- HOGER BEROEP VAN DE BURGER 
LIJKE PARTIJ - DEVOLUTIEVE KRACHT 

Op het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij tegen eeri vrijspre 
kend vonnis moet de appelrechter, m 
verband met de burgerlijke rechtsvor 
dermg, nagaan of het imsdrijf waarop 
die rechtsvoi&!i:ing is gegrp_ii0; /jey.:.e 
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zen is en of het aan de burgerlijke 
partij schade heeft berokkend (1). (Art. 
202 Sv.) 

(DE SCHRIJVER T VOLCKAERT, VAN WESEMAEL) 

(A.R. nr. 1159) 

15 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Heerman, Oudenaarde. 

Nr. 30 

2' KAMER - 15 september 1987 

GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN -
VERDOVENDE MIDDELEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - WET 24 FEB. 1921, ART 3, 
DERDE LID - VOORSCHRIJVEN VAN VERDO
VEKDE M!DDELEN - MISBRU!K - BEOORDE
LING DOOR DE STRAFRECHTER. 

Het staat aan de feitenrechter te oorde
len of een beoefenaal' van de genees
kunde misbl'uik heeft gemaakt van het 
vool'schl'ijven, toedienen of aflevel'en 
van geneesmiddelen die slaapmidde
len, vel'dovende middelen of psychotm
pische stoffen bevatten welke afhanke
Jijkheid kunnen teweegbl'engen, ondel'
houden of vel'el'gel'en; de wet van 24 
feb. 1921 bepaalt niet dat v661' de vel'
volgingen en de beool'deling een pi'eju
diciele vraag omtl'ent het bestaan van 
het misbl'uik moet WOI'den gesteld aan 
de [il'ovinciale l'aad van de O!'de van 
Geneeshel'en (1); noch de artt. 11 en 

Nota arrest nr 29 

(1) Cass., 4 JUm 1986, A.R. nr 5009 
(A.C., 1985-86, nr 619) en 29 okt. 1986, A.R 
nr 5189 (Ibid., 1986,&7, nr 127). 

~ ota arrest nr 30 

(1) Parlem voorbere1dmg van de wet van 9 
JUh 1975, namehjk Pal'] Besch., Senaat, z1ttmg 
1971 1972, 484, blz 1 en 3, en z1ttmg 1974-1975, 
454, nr 2, verslag namens de comm!ss!e voor 
de Just!t!e mtgebracht door de heer Lepaffe, 
blz 9 en 14 

37, § 1, Z', c en f, Geneeskundewet 
(K.B. 78 van 10 nov. 1967}, noch al't. 23, 
eel'ste lid, K.B. 31 december 1930 om
trent de handel in slaap- en verdoven
de middelen staan aan strafrechtelijke 
vervolgingen wegens misbruik en be
ool'deling van misbruik door de straf
l'echtel' in de weg. 

(VERHAEGEN, MICHIELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1174) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op de voorzieningvan Eric Ver
haegen: 

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

II. Op de voorziening van Willy 
Michiels: 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 23, eerste lid, van de wet van 31 
december 1930 omtrent de handel in 
slaap- en verdovende middelen, als ge
wijzigd bij artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 20 september 1951, 11 en 37, 
inzonderheid § 1, 2", c en f, van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1961 betreffende de uitoefening van de 
geneeskunst, ·de verpleegkunde, de para
medische beroepen en de geneeskundige 
commissies, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing met betrekking tot de 
" toe te passen wetgeving " oordeelt dat 
eiser, en de medebeklaagden-geneeshe
ren, onder meer vervolgd werden op ba
sis van artikel 3, alinea 3, van de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het ver
handelen van de giftstoffen, slaapmidde
len en verdovende middelen, ontsmet
tingsstoffen en antiseptica, gewijzigd 
door de wet van 9 juli 1975, dat de beoe
fenaars van de geneeskunde strafbaar 
stelt d1e m1sbrmk hebben gemaakt ·van 



Nr. 30 HOF VAN CASSATIE 61 

het voorschrijven, toedienen of afleveren 
van geneesmiddelen die slaapmiddelen, 
verdovende middelen of psychotropische 
stoffen bevatten die afhankelijkheid kun
nen teweegbrengen, onderhouden of ver
ergeren; dat de aanvoering van, onder 
meer, eiser, ertoe strekkend aan de pro
vinciale raad van de Orde van de Ge
neesheren een « prejudiciele vraag '' te 
stellen met betrekking tot het al dan 
niet voorhanden zijn van het voorschrij
ven van « overdreven hoeveelheden " ge
neesmiddelen, de voorbereidende werken 
van de wet (van 9 juli 1975) en de tekst 
zelf van de geldende wetgeving miskent; 
dat zowel het koninklijk besluit van 31 
december 1930 als dat van 31 mei 1976 
een lijst bevatten van stoffen die het 
voorwerp kunnen uitmaken van een mis
bruik van voorschrijven, dat strafbaar 
wordt gesteld door de wet van 24 februa
ri 1921, als gewijzigd door de wet van 9 
juli 1971, en besluit dat « er dan ook 
geen aanleiding toe bestaat enige preju
diciele vraag aan de Orde der Geneeshe
ren te stellen, aangezien de feiten die be
klaagden ten laste worden gelegd, in 
zoverre ze bewezen zijn, kunnen worden 
vervolgd op grond van artikel 3, alinea 3, 
van de Drugwet " (arrest blz. 15-16), en 
eiser wegens de bewezen verklaarde ten
lasteleggingen een gevangenisstraf, geld
boete en ontzegging uit het recht tot uit
oefening van de geneeskunde oplegt, 

terwijl, zoals door eiser in conclusie 
aangevoerd, artikel 3 van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhande
len van de giftstoffen, slaapmiddelen, 
verdovende middelen, ontsmettingsstof
fen en antiseptica, als gewijzigd door de 
wet van 9 juli 1975, geneesheren welis
waar strafbaar stelt voor het misbruik in 
het voorschrijven van bepaalde genees
middelen, en aldus aan hoven en recht
banken een penaliserende opdracht toe
kent, doch de beoordeling van het even
tueel « misbruik in het voorschrijven van 
geneesmiddelen " uitsluitend tot de be
voegdheid van de organen van de Orde 
der Geneesheren behoort; artikel 11 van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst, de verpleegkunde, 
de paramedische beroepen en de genees
kundige commissies inderdaad bepaalt 
dat aan de beoefenaars van de genees
kunde geen reglementaire beperkingen 
mogen worden opgelegd bij de keuze van 
de middelen die aangewend moeten wor
den, hetzij voor het stellen van de 
diagnose, hetzij ,voor het instellen en l.,lit
voeren van de behandelmg, hetzrj voor 

het uitvoeren van magistra:le bereidinc 
gen, en preciseert dat de misbruiken van 
de vrijheid waarvan de beoefenaars van 
de geneeskunst genieten, worden be
straft door de raden van de Orde waar
van zij afhangen;, ·ar:tikel 37 van het?;el.f
de kohinklijk b'es!uit nr. 78 aan de 
geneeskundige commissies, waarvan er 
overeenkomstig artikel 36 van het be
sluit in beginsel een per provincie wordt 
opgericht, bepaalde bevoegdheden toe
kent die er bijvoorbeeld toe strekken te 
waken over de uitoefening van de ge
neeskunde overeenkomstig de wetten en 
(reglementen) (artikel 37, § 1, 2", c) en de 
beroepsfouten die ··Clan de beoefenaars 
van de geneeskunde kunnen worden ten 
laste gelegd, aan de bevoegde organen 
van de Orde ter kennis te brengen (arti
kel 37, § 1, 2", f); artikel 23, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 31 decem
ber 1930 omtrent de handel in slaap- en 
verdovende middelen bovendien bepaalt 
dat ieder geneesheer die overdreven hoe
veelheden verdovingsmiddelen heeft 
voorgeschreven of gekocht het gebruik 
ervan moet kunnen verantwoorden ten 
overstaan van de gEmeesheer die door de 
provinciale geneeskundige commissie 
van het district is afgevaardigd en door 
de inspecteur der apotheken wordt bijge
staan; de wetgever aldus het opsporen, 
vaststellen en beoordelen van eventuele 
misbruiken in het voorschrijven van be
paalde geneesmiddelen heeft willen toe
vertrouwen aan bepaalde organen van 
de Orde van Geneesheren, en het aan 
hoven en rechtbanken slechts toekomt 
deze eventuele misbruiken, vastgesteld 
door de bevoegde organen van de Orde 
van de Geneesheren, strafrechtelijk te 
sanctioneren, zodat het hof van beroep, 
door te overwegen dat het zelf bevoegd 
was om uit te maken of er a! dan niet 
misbruik voor het voorschrijven van ge
neesmiddelen voorhanden was, en desbe
tn!ffend derhalve geen prejudiciele vraag 
te · stellen aan de raad van de Orde der 
Geneesheren, zijn bevoegdheid te buiten 
is gegaan en de in het middel aangehaal
de wetsbepalingen heeft miskend : 

Overwegende dat luidens artikel 3 
van de wet van 24. februari 1921; ge" 
wijzigd door artikel 3 ·van de wet 
van 9 juli 1975, strafbaar is de beoe
fenaar van de · geneeskunde die 1nis
bruik maakt van het voorschrijven 
( ... ) van geneesmiddelen die slaap
middelen, verdovende middelen of 
psychotropische stoffen bevatten · 
welke · afhankelijkheid · ;k:l,Hlaen~ te 



62 HOF VAN CASSATIE Nr. 31 

weegbrengen, onderhouden of verer
geren; dat krachtens artikel 7 van 
dezelfde wet op de toepassing ervan 
toezicht wordt uitgeoefend door de 
aangewezen ambtenaren, onvermin
derd de bevoegdheden van de offi
cieren van gerechtelijke politie; 

Overwegende dat de wet van 24 
februari 1921 niet voorschrijft dat 
een prejudicHHe vraag zou gesteld 
worden aan de provinciale raad van 
de Orde der Geneesheren vooraleer 
een geneesheer zou kunnen worden 
vervolgd en beoordeeld; dat in de 
wet van 9 juli 1975 de term « mis
bruik » werd verkozen hoven « zon
der noodzaak » ten einde te verhin
deren dat de strafrechter de ge
grondheid van een therapie zou 
moeten beoordelen, wat niet tot zijn 
bevoegdheid behoort; 

Overwegende dat de bevoegdheid 
door artikel 37, § 1, 2", c, 1, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 verleend aan de provin
ciale geneeskundige commissie er
over te waken dat de geneeskunde 
wordt uitgeoefend in overeenstem
ming met de wetten en reglemen
ten, volgens de tekst zelf van die be
paling geen afbreuk doet aan de 
bevoegdheid van andere met toe
zicht belaste overheden; dat straf
vervolgingen niet afhankelijk zijn 
van de door eiser vooropgestelde 
prejudicii:He vraag; 

Overwegende dat het verbod mis
bruik te plegen bij het voorschrijven 
van de vermelde geneesmiddelen 
geen reglementaire beperking is van 
de therapeutische vrijheid, als be
doeld in artikel 11 van het konink
lijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967; 

Overwegende dat artikel 23, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 

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

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

15 september 1987 - z• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Claeys Bouuaert en De Trog, Leu
ven. 

Nr. 31 

2" KAMER - 15 september 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN -
ART. 12.4 - DRAAGWIJDTE. 

Art. 12.4 Wegverkeersreglement geldt en
kel ten opzichte van de andere wegge
bruikers die zelf geen maneuver uit
voeren; de onderlinge verplichtingen 
van bestuurders die elk een maneuver 
uitvoeren, onverschillig wie eerst met 
de uitvoering van zijn maneuver be
gan, worden geregeld door andere be
palingen van het Wegverkeersregle
ment (1). 

(BERKELMANS T DECROOS, JULIEN PRAET NV) 

ARREST 

van 31 december 1930, gewijzigd (A.R. nr. 1336) 
door artikel 6 van het koninklijk be-
sluit van 20 september 1951, de toe- HET HOF; - Gelet op het bestre
passing van artikel 3 van de wet den vonnis, op 10 februari 1987 in 
van 24 februari 1921, gewijzigd door l---------------
artikel 3 van de wet van 9 juli 1975, 
niet m de weg staat; 

. Dat het m1ddel faalt naar. rechtj 

(1) Cass., 4 okt 1984, A.R nr 4333 
(A.C., 1984-85, nr 94), zte ook Cass, 17 sept 
1986,.AR nr .591~ _(;o:d: _1.986-~7, __ ::1· ~8L ~~ 
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hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 12.4 van het 
VVegverkeersreglement: 

Overwegende dat artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement, luidens 
hetwelk de bestuurder die een ma
neuver wil uitvoeren, voorrang moet 
verlenen aan de andere weggebrui
kers, enkel geldt ten opzichte van 
andere weggebruikers die zelf geen 
maneuver uitvoeren, onverschillig 
wie het eerst met de uitvoering van 
zijn maneuver begon; dat de onder
linge verplichtingen van bestuurders 
die elk een maneuver uitvoeren, ge
regeld worden door andere bepalin
gen van het Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat beide bestuur
ders, namelijk eiser en verweerder, 
« maneuvers uitvoerden die mekaar 
hinderden »; dat het derhalve de 
veroordeling van eiser op grond van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersre
glement niet naar recht verant
woordt; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser en van ei
ser tegen verweerder : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beper kte voorziening van 
eiser, van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering, de 
vernietiging meebrengt van de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen tegen hem, die er het 
gevolg van zijn, en van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering 
door hem ingesteld, die op dezelfde 
onwettigheid steunt; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen die niet 

tot cassatie zonder verwrJzmg kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering tegen eiser 
en over de civielrechtelijke vorderin
gen van de verweerders tegen eiser 
en van eiser tegen verweerder; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat 
de kosten van betekening van de 
voorziening aan het openbaar minis
terie en aan verweerster ten laste 
van eiser; veroordeelt de verweer
ders in de helft van de overige kos
ten en laat de overblijvende kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Brugge, zitting 
houdende in hoger beroep. 

15 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. George (Veurne). 

Nr. 32 

2' KAMER - 16 september 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - AFSTAND - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- AFSTAND DOOR DWA
LING AANGETAST - GEVOLG. 

2° CASSATIE - RECHTSPLEGING - STRAF
ZAKEN- OMVANG VAN DE VERNIETIGING
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - NIET 
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAG
DE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR 
DERING - PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN 
CASSATIE TE VOORZIEN - ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING - GEEN GEDING VOOR DE FEI
TENRECHTER AANGEGAAN TUSSEN ElSER EN 
VERWEERDER EN GEEN VEROORDELING TE
GEN EEN PARTIJ IN RET VOORDEEL VAN DE 
ANDERE. 
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4° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM - ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING- VOORZIENING VAN DE BUR
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ -
GEEN BETEKENING. 

5° CASSATIE - RECHTSPLEGING - STRAF
ZAKEN- OMVANG VAN DE VERNIETIGING
STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SINGEN WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROOR
DEELD WORDT - BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ DIE GEEN OF EEN ON
REGELMATIG CASSATIEBEROEP HEEFT INGE
STELD- BESLISSINGEN WAARBIJ DIE PARTIJ 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK VER
KLAARD WORDT VOOR DE VEROORDELINGEN. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM - ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING - VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ - GEEN BETEKENING. 

7° CASSATIE - RECHTSPLEGING - STRAP-
• ZAKEN- OMVANG VAN DE VERNIETIGING

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDE
F,INGEN VAN DE GETROFFENE EN VAN EEN IN 
DE PLAATS VAN DE GETROFFENE GETREDEN 
PARTIJ - BESLISSINGEN OVER DIE VORDE
HINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE GE
TROFFENE - CASSATIE - GEVOLG VAN DE 
INDEPLAATSSTELLING - UITBHEIDING VAN 
DE VERNIETIGING. 

8° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - VERZEKERINGSINSTELLING -
VERZEKERDE DIE SCHADE GELEDEN HEEFT 
-SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF 
- TOEKENNING VAN ZIEKTE- EN INVALIDI-
TEITSUITKERINGEN AAN DE GETROFFENE -
VORDERINGEN VAN DE GETROFFENE EN VAN 
DE VERZEKERINGSINSTELLING TEGEN DE 
VEROORZAKER VAN DE SCHADE - BESLIS
SINGEN OVEH DIE VORDERINGEN - CASSA
TIEBEROEP VAN DE GETROFFENE - CASSA
TIE - VERZEKERINGSINSTELLING RECHTENS 
IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFE
NE - GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTEL
LING- UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING. 

9° INDEPLAATSSTELLING - SCHADE 
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDR!JF- RECHTS
VORDERING TOT VERGOEDING VAN DIE 
SCHADE - BURGERL!JKE RECHTSVORDE
RING DOOR DE SCHADELIJDER INGESTELD 
VOOR DE RECHTER BIJ WIE DE STRAFVORDE
RING AANHANGIG IS - VORDERING VOOR DE
ZELFDE RECHTER INGESTELD DOOR EEN IN 
DE PIAA.TS VAN DE GETROFFENE GF.TRF.DF.N 

PARTIJ - CASSATIEBEROEP VAN DE GETROF
FENE - CASSATIE - GEVOLGEN VAN DE IN
DEPLAATSSTELLING- UITBRE!DING VAN DE 
VERNIETIGING. 

10° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEGEDING - VORDERING TOT BINDENDVER
KLARING VAN HET ARREST - ONTVANKE
LIJKE VORDERING - VOORWAARDE - BE
LANG - BEGRIP. 

11° CAS SA TIE RECHTSPLEGING 
STRAFZAKEN- OMVANG VAN DE VERNIETI
GING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
VOORZIENING VAN DE VRIJWILLIG TUSSEN
GEKOMEN PARTIJ - EINDBESLISSING OP DE 
RECHTSVOHDERING VAN EEN BURGERLIJKE 
PARTIJ - VERNIETIGING VAN DIE BESLIS
SING DIE DE VERNIETIGING MEDEBRENGT 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING VAN 
DE HECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDE. 

1o Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien en van haar voorziening 
afstand doet zonder te berusten, op 
grand dat de beslissing waartegen de 
Foorziening gericht is geen eindbeslis
sing in de zin van art. 416 SF. is, Fer
leent het Hof geen akte van die af
stand als het oordeelt dat de bestreden 
beslissing een eindbeslissing is (1}. 

2o De vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering brengt de vernietiging 
mede van de definitieve en niet defini
tieve beslissingen op de tegen hem 
ingstelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, die uit de eerstegenoemde beslis
sing voortvloeien, oak al is de voorzie
ning tegen de niet definitieve beslissin
gen vooralsnog niet ontvankelijk en al 
heeft eiser van zijn voorziening tegen 
die beslissing afstand gedaan zonder 
erin te berusten (2}. 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening 
wanneer er voor de feitenrechter geen 
geding is aangegaan tussen eiser en 
verweerder en er tegen een der partij-

(1) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 207, en 10 
feb. 1987, A.R. nr. 49 (A.C., 1986-87, nrs. 1 en 
344). 

(2) Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5377 
(A. C., 1986-87, nr. 272). 
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en geen veroordeling is uitgesproken 
die de andere ten goede komt (3}. 

4o Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de burgerrechtelijke aansprake
lijke partij als ze niet betekend is aan 
de partij tegen wie zij gericht is (4}. 
(Art. 418 Sv.) 

5° Wanneer de beslissing waarbij de be
klaagde veroordeeld wordt op diens 
voorziening vernietigd wordt en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
geen of een onregelmatig cassatiebe
roep heeft ingesteld, heeft de beslis
sing waarbij die partij burgerrechtelijk 
aansprakelijk verklaard wordt voor de 
veroordeling van de beklaagde geen 
bestaansreden meer (5). 

6° Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een burgerlijke partij die niet be
tekend is aan de partij tegen wie zij 
gericht is (6}. (Art. 418 Sv.) 

7°, Bo en go De vernietiging, op de voorzie
ning van een door een ongeval getrof
fen burgerlijke partij, van de beslis
sing op de door de getroffene tegen de 
beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt de vernietiging 
mede van de beslissing op de burger
Jijke rechtsvordering, die tegen diezelf
de beklaagde ingesteld is door een in 
de plaats van eerstgenoemde getreden 
burgerlijke partij, met name door de 
verzekeringsinstelling die aan de ge
troffene ziekte- en invaliditeitsuitkerin
gen heeft toegekend (7). 

10o In strafzaken is de eiser tot cassatie, 
verzekeraar van de beklaagde, die als 
dusdanig voor het strafgerecht is tus
sengekomen, ontvankelijk om, als hij 
er belang bij heeft, te vragen dat het 
te wijzen arrest voor de beklaagde bin
dend wordt verklaard (8}; die vordering 

(3) Cass., 23 dec. 
(A.C., 1986-87, nr. 253). 

1986, A.R. nr. 444 

(4) Cass., 17 juni 
(A.C., 1985-86, nr. 649). 

1986, A.R. nr. 9986 

(5) Cass., 24 maart 
(A.C., 1986-87, nr. 439). 

1987, A.R. nr. 771 

(6) Cass., 9 jan. 
(A. C., 1986-87, nr. 272). 

1987, A.R. nr. 5377 

(7) Cass., 24 sept. 
(A.C., 1986-87, nr. 44). 

1986, A.R. nr. 5074 

(8) Cass., 6 maart 
(A.C., 1984-85, nr. 409). 

1985, A.R. nr. 3777 

is niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, wanneer de beklaagde zelf een 
ontvankelijk cassatieberoep ingesteld 
heeft tegen de door zijn verzekeraar 
bestreden beslissing. 

llo Wanneer de rechter, bij wie twee 
burgerlijke rechtsvorderingen aanhan
gig zijn tegen de vrijwillig tussengeko
men partij, beslissingen heeft gewezen 
waaraan dezelfde onwettigheid kleeft, 
en een van die beslissingen een eind
beslissing is en de andere niet, brengt 
de inwilliging van de voorziening van 
de vrijwillig tussengekomen partij te
gen de eerste beslissing vernietiging 
mede van de andere beslissing, oak al 
is de voorziening tegen deze beslissing 
vooralsnog niet ontvankelijk en niette
genstaande dat van die voorziening at
stand wordt gedaan, zonder erin te be
rusten (9}. 

(PO'ITY, , CLOVIS MATTON , N.V T SCYEl'R E.A., 
BOURGUIGNON T SCYEUR E.A., ONDERLINGE 
MAATSCHAPPIJ VAN OPENBARE BESTUREN 
T. SCYEUR E.A.; , PATROONKAS , N.V - TRANS 
' DROUOT VERZEKERINGEN • N.V T SCYEl'R 

E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5704} 

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

I. 1. Op de voorziening van Potty 
Rene, beklaagde: 

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

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen van Bourguignon 
Jacques, het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, Scyeur 
Anne-Marie, die in eigen naam en 

(9) Cass., 23 dec. 1986, A.R nr 444 
(A. C., 1986-87, nr 253). 
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qualitate qua optreedt voor haar 
minderjarige zoon Debande Da
mien: 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorzie
ning, in zoverre het arrest uitspraak 
doet over die burgerlijke rechtsvor
deringen, doch het voorbehoud 
maakt dat hij zijn voorziening op
nieuw zal instellen nadat een eind
beslissing zal zijn gewezen; 

Dat die afstand op dwaling berust 
in zoverre hij betrekking heeft op 
de .in eigen naam optredende bur
gerlijke partij Anne-Marie Scyeur, 
aangezien te haren aanzien een 
eindbeslissing is gewezen en het hof 
van beroep niets heeft aangehouden 
waarover later nog uitspraak zou 
moeten worden gedaan; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de niet beperkte voor
ziening van beklaagde, van de be
slissing op de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de de
finitieve en niet definitieve beslis
singen op de burgerlijke rechtsvor
deringen die uit eerstgenoemde be
slissing voortvloeien, ook al is de 
voorziening tegen de niet definitieve 
beslissingen vooralsnog niet ontvan
kelijk en ook al heeft beklaagde af
stand gedaan van zijn voorziening 
zonder erin te berusten; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen van Scyeur Anne
Marie, die qualitate qua voor haar 
minderjarige zoon Debande Laurent 
optreedt, en van de Onderlinge 
Maatschappij van Openbare Bestu
ren: 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging mede
brengt van de op de burgerlijke 
rechtsvorderingen gewezen eindbe
slissingen die uit eerstgenoemde be
slissing voortvloeien; 

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het beschikkende ge
deelte van het arrest dat betrekking 
heeft op de naamloze vennootschap 
Patroonkas : 

Overwegende dat tussen eiser en 
genoemde verweerster geen geding 
is aangegaan; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

I. 2. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Clovis Mat
ton, burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij: 

B. Op het overige van de voorzie
ning: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan de partijen tegen wie ze ge
richt is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk js; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de voorziening van de 
eiser Potty Rene, beklaagde, van de 
beslissingen op de strafvordering en 
op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen tot gevolg 
heeft dat de beslissing, waarbij de 
naamloze vennootschap Clovis Mat
ton burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaard wordt voor de veroorde
ling van laatstgenoemde tot de geld
boete en in de kosten van de straf
vordering, alsook de beslissingen 
waarbij eiseres op de burgerlijke 
rechtsvorderingen veroordeeld 
wordt, geen reden van bestaan meer 
hebben, zulks zelfs als de voorzie
ning onregelmatig is; 

II. Op de voorziening van Bour
guignon Jacques : 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering : 
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Over het ambtshalve opgeworpen 
middel : schending van de artikelen 
78 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 2 en 779, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest, op de 
gronden aangegeven in het ant
woord op het tweede onderdeel van 
het eerste middel van de eiser Pot
ty, nietig is; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen 
van Scyeur Anne-Marie, die in eigen 
naam en qualitate qua voor haar 
twee minderjarige zonen optreedt, 
en van de Onderlinge Maatschappij 
van Openbare Besturen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Overwegende evenwel dat de op 
de niet beperkte voorziening van ei
ser, beklaagde, uitgesproken vernie
tiging van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de de
finitieve en niet definitieve beslis
singen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen die 
uit eerstgenoemde beslissing voort
vloeien, ook al is de voorziening te
gen de niet definitieve beslissing 
vooralsnog niet ontvankelijk; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het N ationaal Verbond 
van Socialistische Mutualiteiten : 

Overwegende dat tussen eiser en 
verweerster geen geding is aange
gaan; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

D. In zoverre de voorziening van 
eiser, burgerijke partij, gericht is te
gen de beslissing op de door hem te
gen de verweerders Potty en de 
naamloze vennootschap Clovis Mat
ton ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiser zijn voorziening heeft doen be-

tekenen aan de partijen tegen wie 
zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
de vernietiging medebrengt, ener
zijds, van de door dezelfde onwettig
heid aangetaste beslissing op de 
door hem tegen de verweerders in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, 
anderzijds, van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van het 
Nationaal Verbond van Socialis
tische Mutualiteiten, dat geen bur
gerlijke rechtsvordering instelt los 
van eiser, maar bij wege van een af
zonderlijke vordering de rechtsvor
dering zelf instelt van hem in wiens 
plaats zij, met toepassing van arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
van rechtswege getreden is, zodat 
het geschil tussen eiser en het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten enerzijds en de ver
weerders anderzijds onsplitsbaar is; 

III. Op de voorziening van de On
derlinge Maatschappij van Openba
re Besturen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan de partijen tegen wie zij gericht 
is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

IV. Op de voorziening van de vrij
willig tussengekomen naamloze ven
nootschap Patroonkas, wiens geding 
is hervat door de naamloze vennoot
schap Drouot Verzekeringen : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beschikkingen van 
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het arrest, die betrekking hebben op 
Bourguignon Jacques, in zijn hoeda
nigheid van beklaagde : 

Overwegende dat tussen eiseres 
en genoemde verweerder geen ge
ding is aangegaan; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de tegen die 
verweerder, beklaagde, ingestelde 
voorziening, in zoverre ze be
schouwd kan worden als een oproe
ping tot bindendverklaring van het 
arrest, ten deze van alle belang is 
ontbloot, aangezien Bourguignon 
Jacques zelf door een ontvankelijke 
voorziening het arrest heeft bestre
den; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die te
gen eiseres zijn ingesteld door Scy
eur Anne-Marie, die optreedt in ei
gen naam en als wettelijke beheer
ster over de goederen van haar 
minderjarige kinderen Damien en 
Laurent Debande, en door de Onder
linge Maatschappij van Openbare 
Besturen: 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

Dat die afstand op een dwaling 
berust in zoverre hij betrekking 
heeft op de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van Scy
eur Anne-Marie, die optreedt in ei
gen naam en als wettelijke beheer
ster over de goederen van haar 
minderjarige zoon Debande Lau
rent, en van de Onderlinge Maat
schappij van Openbare Besturen; 

Overwegende dat het middel ... ge
grond is; 

En overwegende dat, wat de be
slissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen die tegen eiseres, verze
k.~ra~r van Bourguignon Jacques, 
ZIJn mgesteld door Scyeur Anne-Ma
rie, in haar hoedanigheid van be
heerster van de goederen van haar 
minderjarige zoon Damien Debande, 

de op de voorziening van eiseres uit
gesproken vernietiging van de eind
beslissingen op de tegen haar inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen 
de vernietiging medebrengt van de 
niet definitieve beslissing op de door 
Scyeur Anne-Marie in naam van 
haar zoon Damien Debande te
gen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, aangezien die be
slissing door dezelfde onwettigheid 
is aangetast; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het eerste mid
del en van de overige, door de eiser 
Potty aangevoerde middelen, alsook 
van het eerste onderdeel van het 
door Patroonkas, thans naamloze 
vennootschap Drouot Verzekerin
gen, aangevoerde middel die niet tot 
een ruimere cassatie kunnen leiden, 
verleent akte van de afstand van de 
voorziening van Potty Rene en van 
de voorziening van de naamloze 
vennootschap Clovis Matton, in zo
verre ze gericht zijn tegen de be
schikkingen van het arrest betref
fende de burgerlijke rechtsvorderin
gen die tegen hen zijn ingesteld 
door Bourguignon Jacques, het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten en door Scyeur Anne
Marie, die optreedt voor haar min
derjarige zoon Damien Debande; 
verleent akte van de afstand van de 
voorziening van de naamloze ven
nootschap Patroonkas, thans naam
loze vennootschap Drouot Verzeke
ringen, in zoverre zij gericht is 
tegen de beschikkingen van het ar
rest betreffende Bourguignon J ac
ques als burgerlijke partij, het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, Potty Rene en de 
naamloze vennootschap Clovis Mat
ton, en in zoverre zij gericht is tegen 
de beslissing op de door Scyeur An
ne-Marie in haar hoedanigheid van 
beheerster van de goederen van 
haar minderjarige zoon Damien De
bande tegen eiseres ingestelde bur-
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gerlijke rechtsvordering; verwerpt 
de voorziening van de Onderlinge 
Maatschappij van Openbare Bestu
ren; vernietigt alle straf- en burger
rechtelijke beschikkingen van het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het de aan Potty Rene en aan Bour
guignon Jacques ten laste gelegde 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement verjaard verklaart en de 
schade van de Onderlinge Maat
schappij van Openbare Besturen 
raamt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt zowel de On
derlinge Maatschappij van Openba
re Besturen als de naamloze ven
nootschap Clovis Matton in de kos
ten van hun voorziening; verwijst 
Potty Rene, Bourguignon Jacques 
en de naamloze vennootschap Drou
ot Verzekeringen, ieder van hen, in 
een vierde van de kosten van hun 
voorziening; laat het overige deel 
van de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

16 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Dassesse en De Bruyn. 

Nr. 33 

2• KAMER - 16 september 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN - OPENBAAR 
MINISTERIE - ART 205 SW. - TOEPASSINGS
GEBIED. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN CAS SA TIE - BEVOEGDHEID IN HET 
ALGEMEEN - STRAFZAKEN - VERSCHRIJ
VING IN DE BESTREDEN BESLISSING - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF OM DIE FOUT TE 
VERBETEREN 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDELEN DIE FEITELIJKE GRONDSLAG 
MISSEN - MIDDEL GEGROND OP EEN VER
SCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDELEN DIE FEITELIJKE GRONDSLAG 
MISSEN - MIDDEL DAT OP EEN VERONDER
STEL!NG BERUST. 

1" Art. 205 Sv. is enkel van toepassing op 
het openbaar ministerie bij de recht
bank of het hof die van het hager be
roep kennis moet nemen; het is niet 
van toepassing op de procureur des 
Konings die hager beroep instelt tegen 
een vonnis van de correctionele recht
bank (1). 

2o Het Hof is bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel bevoegd tot het verbe
teren van een in de bestreden beslis
sing gemaakte verschrijving die over
duidelijk uit de processtukken blijkt 
(2). 

3° Feitelijke grondslag mist het cassatie
middel dat gegrond is op een in de be
streden beslissing gemaakte verschrij
ving (3). 

4o Feitelijke grondslag mist het middel 
dat berust op een veronderstelling die 
geen enkele steun vindt in de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
(4). 

(L!EBENGUTH, BOSTEELS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5816) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1987 door 

(1) Zie Cass., 30 sept. 1957 (A.C., 1958, 41). 
(2) Zie Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4898 

(A.C., 1985-86, nr. 548); 17 dec. 1986, A.R. 
nr. 5480, en 19 maart 1987, A.R. nr. 7606 
(ibid., 1986-87, nrs. 239 en 431 ). 

(3) Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 8576 
(A.C., 1984-85, nr. 481); zie Cass., 4 feb. 1986, 
A.R. nr. 9714, en 27 mei 1986, A.R. nr. 36 
(ibid., 1985-86, nrs. 354 en 593). 

(4) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1980, 
nr. 191). Laatstvermeld arrest beslist niet, zo
als het van een noot voorziene arrest doet, dat 
het middel hetwelk op een loutere veronder
stelling berust, feitelijke grondslag mist, maar 
dat het niet ontvankelijk is. 
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het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Lieben
guth, beklaagde : 

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

II. Op de voorziening van Bos
teels, beklaagde : 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 205 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat de zaak bij het hof van beroep 
aanhangig is gemaakt ingevolge het door 
het openbaar ministerie tegen het vonnis 
van 4 december 1984 van de correctione
le rechtbank ingestelde hoger beroep, 

terwijl het exploot waarbij dat beroep 
aan eiser werd betekend, geen dagvaar
ding bevatte om binnen veertig dagen, te 
rekenen van de datum van dat beroep, te 
verschijnen; artikel 205 van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat het open
baar ministerie bij de rechtbank of het 
hof, die van het hoger beroep kennis 
moet nemen, zijn beroep op straffe van 
verval binnen vijftien dagen, te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis, aan de 
beklaagde moet betekenen en het ex
ploot van betekening van dat hoger be
roep, eveneens op straffe van verval, 
dagvaarding moet bevatten om te ver
schijnen binnen veertig dagen, te reke
nen van hetzelfde tijdstip : 

Overwegende dat het hager be
roep tegen het vonnis van de correc
tionele rechtbank ten deze niet is in
gesteld door het openbaar ministe
rie bij het rechtscollege dat ervan 
kennis moest nemen, maar door de 
procureur des Konings; 

Dat artikel 205 van het Wetboek 
van Strafvordering dus niet van toe
passing was; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het beroepen vonnis ten aan
zien van eiser de eenvoudige opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling ge
durende drie jaar had bevolen, op grond 
dat het, ter vrijwaring van hun toekomst 

in het beroepsc eh maatschappelijk le
ven, en gelet op de mogelijkheid dat ze 
zich zullen beteren, geraden was aan de 
~ee beklaagden de door hen gevraagde 
eenvoudige opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling te verlenen, 

terwijl het arrest zegt « dat in die om
standigheden, de door de eerste rechter 
aan de beklaagden verleende opschor
ting van de uitspraak van de veroorde
ling niet verantwoord lijkt, te meer daar 
hun reclassering geen gevaar liep, ... dat 
de in het beschikkende gedeelte bepaal
de straf ... voortvloeit uit een billijke toe
passing van de strafwet; dat niettemin 
voor die straf, gelet op het verleden van 
de beklaagden, een maatregel van uitstel 
moet worden bevolen, dat immers zowel 
hun reclassering in professioneel opzicht 
als hun wil om het slachtoffer schade
loos te stellen, de hoop wettigen dat zij 
zich zullen beteren (en) dat de eerste 
rechter ten onrechte ervan afgezien 
heeft de beklaagden hoofdelijk te veroor
delen in de kosten »; het arrest bijgevolg 
de beslissing grondt op de reclassering 
in professioneel opzicht en de mogelijk
heid dat eiser zich zal beteren, welke 
gronden reeds door de eerste rechter wa
ren aangenomen; het arrest, nu het de 
gronden van het beroepen vonnis over
neemt ofschoon het dat vonnis wijzigt, 
zowel wat de opgelegde straf als wat de 
veroordeling in de kosten betreft, berust 
op een onbestaande of tegenstrijdige re
dengeving; het bijgevolg artikel 97 van 
de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest, ten
zij wat het bewijs van de misdrijven 
betreft, de gronden van de eerste 
rechter niet overneemt; 

Dat het, met betrekking tot de 
aan eiser op te leggen straf, vast
stelt enerzijds, dat de hem ten laste 
gelegde feiten wijzen op een « en
scenering die zorgvuldig werd voor
bereid en uitgevoerd met de bedoe
ling om zich onrechtmatig en onge
straft een zeer aanzienlijk geldbe
drag te doen overhandigen (en) dat 
in die omstandigheden de door de 
eerste rechter verleende opschorting 
van de uitspraak van de veroorde
ling niet verantwoord lijkt, te meer 
daar (de) reclassering van eiser 
geen gevaar liep », anderzijds, « dat 
voor de in het beschikkende gedeel
te bepaalde straf, die voortvloeit uit 
een billijke toepassing van de straf-
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wet, ... een maatregel van uitstel 
moet worden bevolen, gelet op het 
verleden (van eiser), ... aangezien 
(zijn) reclassering in professioneel · 
opzicht (en) (zijn) wil om het slacht
offer schadeloos te stellen, de hoop 
wettigen dat (hij) zich (zal) bete
ren >>; dat die redengeving niet door 
de in het middel aangeklaagde te
genstrijdigheid is aangetast; 

Dat het arrest, wat de veroorde
ling in de kosten betreft, vermeldt 
(( dat de eerste rechter " a bon tort" 
ervan afgezien heeft de beklaagden 
hoofdelijk in de kosten te veroorde
len »; dat de woorden (( a bon tort », 
als ze in verband worden gebracht 
met het beschikkende gedeelte van 
de bestreden beslissing, kennelijk 
het gevolg zijn van een verschrij
ving en dat er moet staan << dat " a 
tort" de eerste rechter ervan afge
zien heeft de beklaagden hoofdelijk 
te veroordelen in de kosten »; dat 
die schrijffout geen aanleiding kan 
geven tot cassatie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde mid del: dat, zoals uit 
het dossier van de rechtspleging blijkt, 
verschillende kantschriften van het par
ket van de procureur des Konings, en 
meer bepaald de kantschriften van 26 ja
nuari 1983, 12 februari 1983, 27 maart 
1983, 16 mei 1984, 26 oktober 1984, 22 ok
tober, 27 november en 28 november 1986, 
ofwel een « onleesbare » of helemaal 
geen handtekening dragen; dat ook de 
handtekening in de dagvaarding voor de 
correctionele rechtbank « onleesbaar » is 
en die dagvaarding, a! evenmin als de 
bovenvermelde kantschriften, de naam 
aangeeft van de parketmagistraat die de 
vervolgingen heeft ingesteld, 

terwiJl de magistraat die eventueel, 
zelfs maar terloops, van een zaak kennis 
diende te nemen en uit naam van het 
openbaar ministerie daden van vervol
ging diende te verrichten, niet kan ge
roepen worden om dee! te nemen aan de 
berechting van de zaak zelf; het bijge
volg niet vaststaat dat een van de dne 
magistraten van het hof van beroep dte 
aan het arrest hebben meegewerkt, met 
voordien reeds. m dezelfde zaak .daden 

van vervolging tegen eiser heeft ver
richt: 

Overwegende dat de bestreden be
slissing is gewezen door het hof van 
beroep, bestaande uit de voorzitter 
Van de Walle en de raadsheren Lu
men en de le Court; 

Dat het middel niet betoogt dat 
een van die magistraten in deze 
zaak het ambt van openbaar minis
terie heeft vervuld; dat het berust 
op een veronderstelling die nergens 
steun vindt in de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan; dat 
het derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

16 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace, raadsheer - Ge
l~jkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Fraiture, Brussel. 

Nr. 34 

2" KAMER - 16 september 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - VER 

VOLGINGEN, TEJ\UITVOERLEGGING, VOOR 
RECHTEN VERVOLGING VAN DE MISDRIJ 
VEN - BEVOEGDHEID 

2° OPENBAAR MINISTERIE BE 

VOEGDHEID BELASTI"iGZAKE"i 1:\KOM 
STE'\BELASTI;'<GEN VERVOLGl"iG \i\N DE 

MI.sD.R!JV;E'S 
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3° INKOMSTENBELASTINGEN - VER
VOLGINGEN, TENUITVOERLEGGING, VOOR
RECHTEN - INVORDERING VAN DE BELAS
TINGEN - VOORREC!-ITEN VAN DE SCHAT
KIST - DOOR BEPAALDE BELASTINGSCHUL
DIGEN TE VERSTREKKEN WAARBORGEN -
VERSTREKKING HIERVAN VEREIST BINNEN 
EEN BEPAALDE TERMIJN - WETTELIJKE TER
MIJN - OVERSCHRIJDING VAN DE TERMIJN 
- MISDRIJF- BESTANDDELEN. 

1" en 2" De strafvordering we gens over
tredingen van het W.I.B. en van de uit
voeringsbesluiten ervan wordt inge
steld door het O.M. (Art. 350 W.I.B.) 

3" Zodra de termijn van twee maanden, 
die door art. 311, § 1, W.I.B. wordt 
voorgeschreven voor het verstrekken 
van de met toepassing van art. 310, 
§ 1, van dat wetboek door de geweste
lijke directeur van de directe belastin
gen geeiste zakelijke zekerheid of per
soonlijke borgstelling is verstreken 
zonder dat de betrokken belasting
schuldige die zekerheid of borg heeft 
verstrekt, is dat verzuim in beginsel 
een misdrijf; daaraan doet niet af het 
feit dat de zekerheid of de borgstelling 
na het verstrijken van de wettelijke 
termijn wordt verstrekt. 

(FRAIPONT, GUYOT) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 5996) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Jacques 
Fraipont, beklaagde : 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 310, 311 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen alsook van 
de koninklijke besluiten tot uitvoering 
ervan, 

doordat het hof van beroep eiser tot 
een gevangenisstraf van een maand en 
tot een geldboete van 10.000 frank ver
oordeelt « ter zake dat h1j met bedrieg
lijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden de artikelen 310, 311, 339 en 340 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tmgen alsook de artikelen 228 tot 236 
van bet konmkhjlc beslmt van 4 maart 

1965 heeft overtreden door niet binnen 
twee maanden na de kennisgeving van 
de beslissing van de gewestelijke di
recteur van de directe belastingen een 
zakelijke zekerheid of een persoonlijke 
borgstelling van 200.000 frank te ver
strekken », 

terwijl die teksten ten gunste van de 
administratie een specifieke procedure 
instellen tegen bepaalde belastingschul
digen die zich aan hun belastingverplich
tingen onttrekken en wier gegoedheid 
niet door een voldoende onderpand 
wordt gewaarborgd; de administratie ten 
behoeve van haar organen een grondig 
commentaar op deze materie heeft uitge
geven waaruit blijkt dat de administra
tie, ofschoon ze het recht op tegenspraak 
van de betrokken belastingschuldige be
schermt, alleen en uitsluitend bevoegd is 
de wijze te kiezen waarop ze tegen hem 
vervolging wil instellen, met dien ver
stande dat ze verplicht is haar strafver
volging tot het doen naleven van dat 
vormvoorschrift stop te zetten, zodra de 
borg is verkregen (zie commentaar op de 
inkomstenbelastingen d.d. 1 oktober 
1980, nr. 310/65-68, onder het woord 
Sancties); de belastingwet aan de admi
nistratie van de belastingen een recht
streekse vordering toekent waarover zij 
kan beschikken, maar haar tevens tij
dens de procedure de verplichting oplegt 
de vervolgingen te staken zodra de be
klaagde de waarborg heeft verstrekt in 
de loop van de door de administratie in
gestelde procedure; zodat uit het admi
nistratief en strafrechtelijk dossier 
blijkt, 

eerste onderdeel, dat de procedure on
regelmatig is aangezien ze is gevoerd 
ten verzoeke van het openbaar ministe
rie en niet van de administratie der be
lastingen; 

tweede onderdeel, dat het hof van be
roep eiser veroordeeld heeft, ofschoon 
laatstgenoemde de door de gewestelijke 
directeur geeiste waarborg had verstrekt 
en de vervolgingen daarom hadden moe
ten worden gestaakt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 350 van 

het W etboek van de lnkomstenbe
lastingen bepaalt dat de strafvorde
ring wegens de inbreuken op dat 
wetboek en de ter uitvoering ervan 
genomen besluiten door het open
baar ministerie wordt ingesteld; 



Nr. 35 HOF VAN CASSATIE 73 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 311, § 1, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen onder meer bepaalt dat 
« het stellen van een zakelijke ze
kerheid of van een persoonlijke 
borg bedoeld in artikel 310, § 1, 
dient te geschieden binnen de twee 
maanden na de kennisgeving van de 
beslissing van de directeur of na de 
datum waarop de rechterlijke uit
spraak kracht van gewijsde heeft 
verkregen »; dat daaruit volgt dat, 
zodra de termijn van twee maanden 
is verstreken zonder dat de betrok
ken belastingschuldige die zeker
heid of borg heeft verstrekt, dat ver
zuim in beginsel als een misdrijf 
moet worden beschouwd; dat geen 
enkele wettekst bepaalt dat, wan
neer de zekerheid of de borg ver
strekt na het verstrijken van de 
door die bepaling voorgeschreven 
termijn, dat verzuim niet !anger een 
misdrijf is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. Op de voorziening van Chris
tiane Guyot, beklaagde : 

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

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

16 september 1987 - 2' kamer - Voor 
zitter :de h Stranard, afdelmgsvoorz1tter 

- Verslaggever : de h. Rappe, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Vito en Boverie, Luik. 

Nr. 35 

2' KAMER - 16 september 1987 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE PROCEDURE - ARRESTEN EN 
BESCHIKKINGEN - REDENGEVING - MOTI
VERINGSPLICHT - GRONDSLAG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS -
STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN -
REGELING VAN DE PROCEDURE - ARRESTEN 
EN BESCHIKKINGEN - MOTIVERINGSPLICHT 
- GRONDSLAG. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE PROCEDURE- BUITENVERVOL
GINGSTELLING - REDENGEVING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- TOEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELS IN GEVAL VAN JNDIENING VAN 
EEN CONCLUSIE - STRAFZAKEN - ONDER
ZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
PROCEDURE BU!TENVERVOLGINGSTEL
LING. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - REGE
LING VAN DE PROCEDURE- BU!TENVERVOL
GINGSTELLING - GEEN VOLDOENDE BEZWA
REN - VASTSTELLING - BEGRIP 

1 o en 2o De beschikking van de raadka
mer en het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij uit
spraak wordt gedaan over de regeling 
van de procedure, zijn geen werkelijke 
vonnissen in de zin van art. 97 Gw.; 
die grondwetsbepaling is derhalve 
daarop niet van toepassing, al kan 
voor die beslissmgen de motiverings
plicht door een andere wettelijke bepa
ling zijn opgelegd (1) 

{1) en (2) Cass, 27 nov 1985, A R nr 4484 
(A C, 1983-86, nr 211) 
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3° en 4° Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat de onderzoeksgerech
ten, bij uitspraak over de regeling van 
de procedure, de bezwaren nader die
nen te omschrijven of de gronden moe
ten aangeven waarom zij die bezwaren 
onvoldoende achten; wanneer derhalve 
bij conclusie het feitelijk bestaan van 
voldoende bezwaren wordt betwist of 
aangevoerd, antwoordt bet onderzoeks
gerecht daarop door de onaantastbare 
vaststelling dat zodanige bezwaren be
staan of niet bestaan (2). 

5' De door een onderzoeksgerecht geda
ne vaststelling dat een van de bestand
delen van een aan een verdachte ten 
laste gelegd misdrijf ontbreekt, houdt 
impliciet de vaststelling in dat er geen 
voldoende bezwaren zijn om hem uit 
dien hoofde naar het vonnisgerecht te 
verwijzen. 

(HANIN, LEDOUX T. BARBIER, NATIONALE ORDE 
VAN ARCHITECTEN; BARBIER T. GO!VIREE, HA

NIN, LEDOUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6141) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorzieningen van Char
les Hanin en Jean-Paul Ledoux, ver
dachten: 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

II. Op de voorziening van Michel 
Barbier, burgerlijke partij : 

Over de middelen, 
het eerste · schending van de artikelen 

97 van de Grondwet, 193, 196, 197, 213 
van . het Strafwetboek en 128 van het 
Wethoek van Strafvordermg-, 

doordat het arrest, met bevestlging 
van de beroepen beschikkmg, beslist dat 

(2) Zte nota 1 op vorrg'" -blz 

er geen grond is om de verweerders te 
vervolgen wegens de misdrijven valsheid 
en gebruik van valse stukken; dat het ar
rest, na te hebben vastgesteld dat de eer
ste verweerder « een tijdelijke vereni
ging, "C.P.E.I. " genaamd, had opgericht 
die bij beslissing van de raad van be
stuur van de intercommunale - in naam 
waarvan de tweede en derde verweerder 
hebben gehandeld - op 26 augustus 
1981 werd aangewezen tot ontwerper van 
het plan en die onder meer een architect 
onder haar !eden moest tellen », de be
slissing hierop grondt « dat de van vals
heid betichte stukken bestonden uit 
plannen die, ofwel door C.P.E.I. werden 
gewijzigd met vermelding in bijlage, van 
haar tussenkomst, ofwel eenvoudigweg 
werden gedecalqueerd van de door archi
tect B (eiser) opgemaakte plannen en 
werden voorgesteld als het werk van 
C.P.E.I. die de inhoud ervan gewijzigd 
heeft, met de vermelding evenwel dat zij 
dat bepaalde, door bureau B opgemaakte 
plan met dat bepaalde nummer vernieti
gen, aanvullen en vervangen », « ... dat, 
zelfs al hadden de titelbladen op een dui
delijker manier kunnen worden voorge
steld, dan nog blijkt dat de van valsheid 
betichte stukken in geen enkel opzicht 
vals zijn, aangezien de identiteit van de 
ontwerpers niet kan ontgaan aan hen 
die het plan aandachtig doornemen »; dat 
het arrest, wat de door architect M. on
dertekende plannen betreft, hieraan toe
voegt « dat, zelfs als de heer M. niet zelf 
de aangebrachte wijzigingen had uitge
voerd, hij blijkbaar dan toch de verant
woordelijkheid ervoor op zich heeft gena
men, te meer daar (eiser) zich niet in te 
mengen had in de verdeling van de ta
ken tussen de aangesloten !eden en me
dewerkers van C.P.E.I. », 

terwijl, eerste onderdeel, het openbaar 
ministerie in zijn vordering en eiser in 
zijn conclusie betoogden dat het behoud 
van het titelblad van eiser en van diens 
handtekening op de door hem opgemaak
te en op 30 september 1981 door de eer
ste verweerder gewijzigde plannen het 
vermoeden dat eiser akkoord ging met 
die wijzigingen en de verantwoordelijk
heid voor het werk verder op zich nam, 
zodanig dat die plannen schijnbaar van 
een architect uitgaan, ofschoon op dat 
ogenblik geen enkele architect dee! uit
maakte van de groep C.P.E.I., dat de eer
ste verweerder geen architect was en dat 
architect M. nog geen enkele opdracht 
had gekregen, het openbaar ministerie 
m z1jn vordermg en e1ser m zijn conclu
sle bovend1en betoogden dat de gewijz1g 
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de plannen waarin aileen nog het tite1-
blad C.P.E.I. voorkomt, met daarbij de 
naam van architect M. en diens inschrij
vingsnummer bij de Orde van Archi
tecten, en met name van 1~ december 
1981 dagtekende en door arch1tect M. on
dertekende plannen eveneens vervalst 
zijn, aangezien zij door de eerste ver
weerder zijn gewijzigd zonder de hulp 
van architect M., die immers slechts een 
stroman was; het openbaar ministerie en 
eiser uit het behoud van de naam van ei
ser en van diens handtekening op be
paalde, door de eerste verweerder gewij
zigde plannen en uit het feit dat op 
andere plannen de naam en de handte
kening stonden van architect M. die de 
wijzigingen niet had aangebracht, afleid
den dat die plannen valse stukken wa
ren, opgemaakt met het oog OJ? het ver
krijgen van een bouwvergunnmg waar
voor de wet de overlegging van door een 
architect opgemaakte plannen vereist; 
het arrest bijgevolg, nu het zich ertoe be
perkt te zeggen dat bovengenoemde 
plannen in geen enkel opzicht vervalst 
zijn, aangezien de identiteit van d~ ma
kers niet kon ontgaan aan hen d1e ze 
aandachtig doornamen, en dat architect 
M., door zijn handtekening te plaatsen 
op sommige gewijzigde plannen, de ver
antwoordelijkheid voor die wijzigingen 
op zich heeft genomen, niet antwoordt 
op de middelen die het openbaar minis
terie en eiser hadden afgeleid uit de om
standigheid dat het aanbrengen, op de 
gewijzigde plannen, van namen en hand
tekeningen van architecten die de wijzi
gingen niet hadden opgesteld, bedoeld 
was om valselijk te bevestigen dat de 
plannen, overeenkomstig de wet, door 
een architect waren opgemaakt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het met de procesre
geling belaste onderzoeksgerecht enkel 
uitspraak kan doen over het al dan niet 
bestaan van ernstige schuldaanwijzin
gen; het niet bevoegd is na te gaan of 
elk bestanddeel van het misdrijf bewe
zen is; de rechter, door te verklaren dat 
de op de litigieuze plannen aangebrachte 
vermeldingen en handtekeningen dege
nen die de plannen aandachtig doorna
men, niet in dwaling konden brengen 
omtrent de identiteit van de ontwerpers, 
heeft vastgesteld dat een van de bestand
delen van het misdrijf valsheid, meer be
paald de mogelijkheid van schade, niet 
bewezen was, en zich niet, zoals hij trou
wens moest, beperkt heeft tot de vast
stelling dat er geen voldoende aanwijzin
gen van die mogelijkheid bestonden; de 

rechter, door het niet bestaan van ver
valsingen af te leiden uit de afwezigheid 
van schade, zich evenmin beperkt heeft 
tot de vaststelling dat er geen voldoende 
aanwijzingen voor die vervalsing beston
den, maar heeft beslist dat vervalsing 
uitgesloten was; hij aldus zijn bevoegd
heden te buiten is gegaan (schending 
van artikel 128 van het Wetboek van 
Strafvordering); 

derde onderdeel, de rechter noch het 
ontbreken van bewijzen van vervalsing 
noch het ontbreken van voldoende aan
wijzingen hiervoor wettig kan afleiden 
uit het enkele feit dat elke mogelijkheid 
van schade uitgesloten was; de verval
sing en de mogelijkheid van schade twee 
afzonderlijke bestanddelen zijn van het 
misdrijf valsheid en het bestaan van het 
ene niet kan worden afgeleid uit het be
staan van het andere (schending van de 
artikelen 193 en 196 van het Strafwet
boek); 

het tweede: schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 128 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beroepen beschikking, zegt dat er 
geen grand is om de verweerders te ver
volgen wegens de misdrijven valsheid en 
gebruik van valse stukken en weigert 
aan te nemen dat de handtekening van 
architect M., op de overeenkomst van 29 
september 1981, waarbij de intercommu
nale de opdracht voor het geheel van de 
litigieuze werken toevertrouwt aan de 
groep C.P.E.I., geantidateerd was, op 
grand « dat ... uit de gegevens van het 
dossier blijkt dat de datum op de litigieu
ze overeenkomst overeenkomt met de 
datum waarop de tekst is opgemaakt en 
waarop het akkoord is gesloten » en 
« dat de omstandigheid dat sommige 

· handtekeningen achteraf op die overeen
komst zijn aangebracht, niet ter zake 
doet », 

terwijl, eerste onderdeel, het openbaar 
ministerie, in zijn vordering, en eiser, in 
zijn conclusie, betoogden dat met name 
uit een schrijven van 9 oktober 1981 van 
architect M. aan eiser blijkt dat de heer 
M. niet v66r 8 oktober 1981 zijn toestem
ming kon geven tot de tussen de inter
communale aan de groep C.P.E.I. op 29 
september 1981 gesloten overeenkomst, 
aangezien de raadsman van architect M 
precies op die dag, namelijk 8 ok~ober 
1981 hem de voorstellen voor een mmne
lijke' regeling van de erelonen van eiser, 
waaraan architect M zijn medewerking 
verbond, overhandigde en hem het ont 
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werp van overeenkomst tussen de inter
communale en de groep C.P.E.I. voorleg
de; het arrest niet antwoordt op dat 
middel, hetwelk was gegrond op de on
mogelijkheid dat de heer M. v66r 8 okto
ber 1981 zijn toestemming kon geven, en 
dus de beslissing, volgens welke het feit 
dat in de overeenkomst van 29 septem
ber 1981 werd opgegeven als de datum 
waarop de architect M. zijn toestemming 
tot het sluiten van die overeenkomst had 
gegeven, niet als een vervalsing mag 
worden beschouwd, niet regelmatig met 
redenen omkleedt (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de rechter zijn op
dracht, die bestaat in het regelen van de 
procedure, te buiten is gegaan door te 
beslissen dat het niet bewezen was dat 
de datum in de litigieuze overeenkomst 
overeenkwam met de datum waarop het 
akkoord was gesloten; hij aldus geen uit
spraak heeft gedaan over de aanwijzin
gen van schuld maar over de grondslag 
zelf van de telastlegging van valsheid, 
die hierop berustte dat de in de overeen
komst opgegeven dagtekening niet over
eenkwam met de werkelijke datum 
waarop de architect M. zijn toestemming 
had gegeven (schending van artikel 128 
van het Wetboek van Strafvordering) : 

W at het eerste onderdeel van het 
eerste en tweede middel betreft : 

Overwegende dat het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij in het kader van de 
procedureregeling de buitenvervol
gingstelling wordt gelast, geen von
nis is in de zin van artikel 97 van de 
Grondwet; dat weliswaar een andere 
wetsbepaling aan de onderzoeksge
rechten de verplichting kan opleg
gen om hun beslissingen met rede
nen te omkleden, maar dat de in het 
middel aangewezen grondwettelijke 
bepaling op hen niet van toepassing 
is; 

Dat de eerste onderdelen in dat 
opzicht falen naar recht; 

Overwegende, voor het overige, 
dat artikel 128 van het Wetboek van 
Strafvordering het aan de rechters 
van de onderzoeksgerechten over
laat te beslissen, als ze van dat oor
deel zijn, dat er tegen de verdachte 
geen bezwaren bestaan, en hun be
shssing van buitenvervolgingstelling 
aldus te verannvoorden; 

Overwegende dat derhalve, het 
onderzoeksgerecht op een conclusie 
waarin het feitelijk bestaan van vol
doende bezwaren wordt aangevoerd, 
antwoordt door de enkele, onaan
tastbare vaststelling dat die bezwa
ren niet bestaan; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze beslist << dat noch uit de stuk
ken waarop het hof (van beroep) 
acht vermag te slaan, noch uit de 
beschouwingen van de procureur-ge
neraal en de burgerlijke partij Bar
bier enig gegeven kan worden afge
leid waaruit zou blijken dat een of 
verschillende verdachten zich schul
dig hebben gemaakt aan valsheid of 
gebruik van valse stukken »; 

Dat aldus het hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, de 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat de eerste onderdelen in dat 
opzicht feitelijke grondslag missen; 

W at het wreede onderdeel van het 
eerste middel en het tweede onder
deel van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht, door vast te stellen dat een 
van de bestanddelen van een aan 
een verdachte verweten misdrijf 
ontbreekt, impliciet vaststelt dat er 
geen voldoende bezwaren zijn om 
de verdachte uit dien hoofde naar 
het vonnisgerecht te verwijzen; 

Overwegende dat derhalve de in 
het tweede onderdeel van het eerste 
en het tweede middel aangevoerde 
grieven, zelfs al waren ze gegrond, 
geen invloed hebben op de wettig
heid van de bestreden beslissing; 

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

Wat het derde onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat het arrest ner
gens uit de afwezigheid van de mo
gelijkheid van schade afleidt dat er 
geen voldoende aanwijzingen be
staan voor vervalsing in de aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
voorgelegde stukken; 
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Dat het onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van het arrest en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de eisers Charles Hanin en 
Jean-Paul Ledoux; verwerpt de voor
ziening van de eiser Michel Barbier; 
veroordeelt de eisers, ieder van hen, 
in de kosten van de voorziening. 

16 september 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzittet - Ver
slaggever : de h. Ghislain, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Draps en De Bruyn. 

Nr. 36 

1• KAMER - 17 september 1987 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- TOEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELS BIJ HET NEERLEGGEN VAN 
EEN CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN -
GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE - CON
CLUSIE NIET MEER TER ZAKE DIENEND -
GEVOLG. 

2° OVEREENKOMST - ALLERLEI - VER
VOEROVEREENKOMST - IN DE PLAATS GE
STELDE VERVOERDER - AANSPRAKELIJK
HEID - BEGRIP 

3° VERVOER, VERVOEROVEREEN-
KOMST - IN DE PLAATS GESTELDE VER
VOERDER - AANSPRAKELIJKHEID - BEGRIP 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
CONFLICT TUSSEN EEN NORM VAN INTERN 
RECHT EN EEN NORM VAN INTERNATIONAAL 
VERDRAGSRECHT MET RECHTSTREEKSE GE
VOLGEN IN DE INTERNE RECHTSORDE. 

5° VERVOER, VERVOEROVEREEN-
KOMST - ART 27 1, c M R VERDRAG -
VERGOELING VERSCHl'LDIGD DOOR DE VER 
VOERDER - RENTE - GERErHTELIJKE IC\ITE 
REST RENTEVOET 

1 o De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een conclusie die wegens de door 
hem genomen beslissing niet meer ter 
zake dienend is (1). (Art. 97 Gw.) 

2o en 3° De beslissing van de rechter dat 
een in de plaats gestelde vervoerder 
niet enkel ten aanzien van de hoofd
vervoerder maar ook ten aanzien van 
de afzender contractueel aansprakelijk 
is, is naar recht verantwoord wanneer 
die rechter, op grand van de feitelijke 
gegevens van de zaak, overweegt dat 
die in de plaats gestelde vervoerder 
bewust en zonder voorbehoud de uit
voering op zich had genomen van de 
litigieuze transporten, waarvoor hij de 
vrachtbrieven in de hoedanigheid van 
vervoerder had ondertekend (2). 

4o Bij conflict tussen een norm van in
tern recht en een norm van interna
tionaal verdragsrecht, met rechtstreek
se gevolgen in de interne rechtsorde, 
moet de verdragsregel voorrang krij
gen (3). 

5° De rentevoet van 5 pet. per jaar, be
paald bij art. 27.1 C.M.R.-Verdrag, is 
toepasselijk, ook al bepaalt de interne 
wet een hogere rentevoet. (C.M.R.-Ver
drag, goedgekeurd bij de wet van 4 
sept. 1962.) 

(STOLK INTERNATIONAL B.V VENN NAAR 
NEDERLANDS RECHT T BALTEAU NV) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7645) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

(1) Cass., 27 nov 1986, A.R. nr 7364 
(A.C., 1986-87, nr 192). 

(2) Zie Cass., 7 dec. 1973 (A.C., 1974, 395) en 
16 nov 1984, A.R. nr 4017, redenen 
(ibid., 1984-85, nr 171, mz. biz. 379, 1ste kol.) 

(3) Zie Cass., 13 sept. 1984, A.R nr 7105 
(A.C., 1984-85, nr 39), z1e oak Cass , 27 me1 
1971 (Ibid., 1971, 959) en de concl van proc 
gen Ganshof van der Meersch m Bull en 
Pas. 1971 I 886 
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Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 1121, 1134, 1135, 1136, 1137, 
1142, 1147, 1165, 1382, 1384, 1994 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, na te hebben ge
zegd dat verweerster en Panalpina World 
Transport intense handelsbetrekkingen 
onderhielden en dat laatstgenoemde, bij 
telex van 13 september 1977, eiseres op
dracht had gegeven een aantal reizen 
naar Turkije te ondernemen om uit de 
fabriek Balteau te Beyne-Heusay trans
formatoren te vervoeren voor de onder
neming Turkiye Electrik Kurumu, en 
meer bepaald om op 19 en 21 september 
1977 een oplegger ter beschikking van 
verweerster te stellen voor het vervoer 
van respectievelijk 10 en 9 transformato
ren, die tijdens het vervoer wegens onge
vallen te Graz in Oostenrijk op 24 sep
tember en te Ankara op 28 september 
1977 werden vernield, beslist dat de 
rechtsvordering tot schadevergoeding 
van Balteau tegen verweerster (lees : ei
seres) ontvankelijk is. op grand, ener
djds, dat de aanspntkE?lijkheid ingevoer~ 
oij artikel 17 \an hE't Verdrag van Gene
ve van 19 mei 1956 betreffende de over
eenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.), de con
tractuele vervoerder betreft, « te weten 
degene wiens naam op de vrachtbrief 
voorkomt », ten deze de huidige verweer
ster (lees: eiseres) die als « vervoerder ,, 
wordt vermeld in de vervoerdocumenten 
voor die reizen en, anderzijds, dat val
gens het Belgisch recht - in de onder
stelling dat het Verdrag van Geneve niet 
van toepassing zou zijn - de partij die 
schade lijdt ten gevolge van het niet uit
voeren van een vervoerovereenkomst 
schadevergoeding kan vorderen van de 
vervoerder, die zijn medecontractant in 
zijn plaats heeft gesteld voor het ver
voer, « als de onderaannemer tot de ver
voerovereenkomst, door de onderteke
ning van een vrachtbrief waarbij de 
partijen in de hoofdovereenkomst als af
zender en geadresseerde worden aange
wezen en wegens het feit dat de onder
aannemer de goederen niet aan de 
hoofdvervoerder maar rechtstreeks aan 
de geadresseerde !evert »; dat uit de om
standigheden die het releveert, blijkt dat 
Stalk International zich jegens Balteau 
als vervoerder heeft willen verbinden en 
z1ch als dusdanig ook heeft verbonden, 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel men 
ervan moet mtgaan dat de onderteke
naar van de vrachtbnef, op het eerste 
geZ!cht, gelet op de regels van het Ver-

drag van Geneve van 19 mei 1956, de 
hoedanigheid heeft aanvaard van con
tractuele vervoerder, die ten aanzien van 
de afzender aansprakelijk is voor. het 
niet uitvoeren of voor de wanuitvoering 
van de vervoerovereenkomst, dat ver
moeden tach kan worden weerlegd, en 
eiseres dienaangaande aanvoerde dat : 
« het opstellen van een dergelijke vracht
brief niets afdoet aan de werkelijke con
tractuele verhoudingen (vervoerovereen
komst Panalpina-Balteau, overeenkomst 
van ondervervoer Panalpina-Stolk); alge
meen wordt aangenomen dat de werke
lijke overeenkomst bepalend is voor het 
a! dan niet toepassen van het C.M.R.; al
dus de onregelmatigheid van de vracht
brief waarin een onderaannemer van de 
werkelijke vervoerder als vervoerder 
wordt vermeld, geen invloed heeft op het 
bestaan van de vervoerovereenkomst, 
tussen de afzender en de werkelijke ver
voerder die onderworpen blijft aan de 
bepalingen van het C.M.R.; ... ; in die bo
venvermelde omstandigheden (sluiten 
van de vervoerovereenkomst tussen Pa
nalpina en Balteau, rechtstreekse factu
rering voor de totale prijs) is aangetoond 
dat de firma Panalpina de hoedanigheid 
van opdrachthouder-vervoerder bezit 
waarop het C.M.R. van toepassing is » en 
het arrest niet antwoordt op die conclu
sie waarin op omstandige wijze wordt 
betoogd dat het vermoeden vervat in ar
tikel 9 eerste lid, van het C.M.R., luidens 
hetwelk de vrachtbrief volledig bewijs 
oplevert van de voorwaarden deT over
eenkomst en onder meer van de hoeda
nigheid van de partijen, aldus was weer
legd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de partij die schade 
lijdt ten gevolge van het niet uitvoeren 
van een contractuele verbintenis, over
eenkomstig het Belgisch recht, dat val
gens het arrest van toepassi.I!-g is ?P d~ 
betrekkingen tussen de parhJen, mtslm
tend beschikt over een contractuele aan
sprakelijkheidsvordering teg.~n haar me
decontractant, en kan ZlJ, wanneer 
laatstgenoemde een derde in zijn plaats 
heeft gesteld om zijn verplichtingen ge
heel of ten dele na te komen, de contrac
tuele aansprakelijkheid van die derde, 
die geen partij is in de overeenkomst, 
niet in het geding brengen, zelfs niet als 
het een vervoerder betreft of een op
drachthouder van vervoer, die l'Y'.et de 
vervoerder wordt gelijkgesteld en die in 
deze hoedanigheid moet instaan voor de 
daad van de werkelijke vervoerder d1e 
z1ch laat vervangen voor de.gehele .of ge-
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deeltelijke. uitvoering van de verbintenis
sen die hij jegehs zijn opdrachtgever 
heeft aangegaan; het arrest aldus, door 
de. aansprakelijkheid van Stolk, de wer
kelijke of in de plaats gestelde vervoe~
der, jegens de contractuele afzender d1e 
de maatschappij Panalpina met het ver
voer heeft belast, in aanmerking te ne
men, de regels inzake de co~tractuele 
aansprakelijkheid miskent d1e vervat 
zijn in de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, met uitzondering van ar
tikel 97 van de Grondwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 9.I van het Verdrag van Ge
neve van 19 mei 1956 betreffende de 
overeenkomst tot internationaal ver
voer van goederen over de weg 
(C.M.R.), « de vrachtbrief volledig 
bewijs levert, behoudens tegenbe
wijs, van de voorwaarden der over
eenkomst en van de ontvangst van 
de goederen voor de vervoerder »; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat in de twee 
vrachtbrieven betreffende de trans
porten tijdens welke de schade zich 
heeft voorgedaan, de N.V. Balteau te 
Beyne-Heusay, plaats waar de goe
deren werden opgeladen, als afzen
der en de onderneming T.E.K. te 
Ankara en Istambul als geadresseer
de. en Transport Stolk B.V. te Ber
kel en Rodenrijs (Nederland) als 
vervoerder worden vermeld, da.'t die 
twee stukken zowel door de afzen
der als door de vervoerder waren 
ondertekend, dat daarin de vervoer
de goederen en de nummerplaten 
van de voertuigen werden aangewe
zen, overweegt dat de vermeldingen 
in de vrachtbrieven en de omstan
digheid dat een oplegger van eiseres 
de goederen is komen opladen in de 
zetel van verweerster om ze naar 
Turkije te vervoeren, dat de onder
aannemer of de in de plaats gestel
de vervoerder (thans eiseres) de 
goederen heeft aangenomen om ze 
rechtstreeks op de zetel van de fir
ma T.E.K., klant van de N.V. Bal
teau, a£ te leveren, en niet om ze 
aan de hoofdvervoerder a£ te leve
ren, « aantonen dat (eiseres) zich je-

. gens (verweerster) heeft willen ver-

biriden als vervoerder ·en zich als 
dusdanig heeft verbonden »; 

Dat de appelrechters, nu zij uit 
bovenvermelde feitelijke gegevens 
hebben afgeleid dat eiseres werke
lijk de macht over het vervoer had, 
niet meer hoefden te antwoorden op 
de wegens hun beslissing doelloos 
geworden conclusie van eiseres in
zake het karakter juris tantum van 
het vermoeden van artikel 9.1 van 
het Verdrag van Geneve van 19 mei 
1956; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van be
roep, op grond van de in het ant
woord op het eerste onderdeel ver
melde feitelijke gegevens, inzonder
heid de vermeldingen in de vervoer
documenten, heeft kunnen overwe
gen dat eiseres, die op de hoogte 
was van de oorspronkelijke overeen
komst en, als vervoerder, de vracht
brieven betreffende elk voorgeno
men vervoer had ondertekend, zon
der enig voorbehoud de uitvoering 
ervan op zich had genomen; dat het 
arrest derhalve naar recht beslist 
dat eiseres niet enkel ten aanzien 
van de opdrachtgever maar ook ten 
aanzien van de afzender contrac
tueel aansprakelijk was; 

Dat het onderdeel dienaangaande 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige niet preciseert waarin 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek zouden zijn ge
schonden; dat het, in zoverre, niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 27.1 van het Verdrag 
van Geneve van 19 mei 1956 betreffende 
de overeenkomst tot internationaal verc 
voer van goederen over de weg, goedge
keurd bij de wet van 4 september 1962, 
1153 en 1907 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling van een bedrag van 7.266.253 
frank, zijnde het bedrag van de rekenin
gen van Balteau aan de kopers van de 
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fransformatoren, op grand dat de gele
den schade overeenstemt met de totale 
waarde van de goederen vervoerd tijdens 
de twee litigieuze transporten, vermeer
derd met de moratoire rente ten bedrage 
van 5 pet. vanaf 28 oktober 1977, datum 
van de eerste « vordering » en met de ge
rechtelijke rente tegen de opeenvolgende 
wettelijke rentevoeten vanaf 30 mei 1979, 
datum van het gedinginleidend exploot, 

terwijl de regel vastgelegd in artikel 
27 .I van het C.M.R., luidens welke << de 
rechthebbende over het bedrag der scha
devergoeding rente kan vorderen. Deze 
rente, ten bedrage van vijf procent per 
jaar, loopt vanaf de dag waarop de vor
dering schriftelijk bij de vervoerder is 
ingediend of, indien dit niet is geschied, 
vanaf de dag dat zij in rechte is bekend
gemaakt », niet enkel van toepassing is 
op de moratoire rente maar oak op de 
gerechtelijke rente en dat het arrest, 
door te beslissen dat laatstgenoemde 
rente diende te worden berekend tegen 
« de opeenvolgende wettelijke rentevoe
ten » vanaf de datum van de dagvaar
ding, de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat, wegens de voor
rang van het Verdrag van Gem3ve 
van 19 mei 1956 op de nationale wet, 
de enige rentevoet van 5 pet. per 
jaar, vastgelegd in artikel 27.! van 
dat verdrag, moet worden toegepast, 
ook al bepaalt de interne wet, met 
betrekking tot de gereehtelijke ren
te, een hogere rentevoet; 

Overwegende dat het arrest, door 
eiseres te veroordelen om boven de 
moratoire rente ten bedrage van 5 
pet., « gereehtelijke rente te betalen 
tegen de opeenvolgende wettelijke 
rentevoeten vanaf 30 mei 1979 (da
tum van het gedinginleidend ex
ploot) », artikel 27.I van het Verdrag 
van Geneve van 19 mei 1956 
sehendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, enkel in zoverre het 
uitspraak doet over de gereehtelijke 
rente; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie-

tigd arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenreehter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

17 september 1987 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, voorzittend raads
heer - Verslaggever : de h. Poupart, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Dassesse en Gerard. 

Nr. 37 

1 • KAMER - 17 september 1987 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MOEDENS - EIGENDOMSRECHT - VERMEL
DINGEN VAN HET KADASTER. 

2° EIGENDOM - EIGENDOMSRECHT 

BEWIJS - VERMOEDENS - VERMELDINGEN 
VAN HET KADASTER. 

1" en 2" Hoewel de vermeldingen van het 
kadaster op zichzelf geen recht van ei
gendom kunnen bewijzen noch daartoe 
een titel opleveren, kan de rechter 
niettemin daaruit feitelijke vermoe
dens afleiden, vooral wanneer die ver
meldingen met andere inlichtingen of 
aanwijzingen gepaard gaan (1). (Artt. 
1349 en 1353 B.W.) 

(FRANCK T. DEFOURNY, MATHIEU) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7704) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 oktober 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Reeht
bank van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 711, 712, 1349, 1353, 2229, 2262 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grand wet, 

(1) Zie Cass., 15 mei 1902 (Bull. en 
Pas., 1902, I, 247). 
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doordat, ter bevestiging van het op 16 
februari 1982 door de vrederechter van 
het kapton Herve gewezen vonnis, waar
bij, enerzijds, de hoofdvordering van ei
ser om zijn erf en het naburige erf van 
de verweerders te doen afpalen, zodat 
kan worden vastgesteld dat de door de 
verweerders gebouwde timmermans
werkplaats ten dele op zijn eigen erf 
staat, ongegrond werd verklaard, en, an
derzijds, de tegenvordering van de ver
weerders gegrond werd verklaard waarin 
deze wilden doen erkennen dat zij door 
dertigjarige verjaring de driehoekige 
strook grand hebben verkregen waarop 
de timmermanswerkplaats ten dele was 
gebouwd, welke strook grand gelegen 
was aan de grens van eisers erf en door 
de letters ZA-H-G was aangewezen op 
het in 1952 door de landmeter Remy op
gemaakte kadastraal plan, dat door de 
eerste rechter « als werkdocument >> 
werd gebruikt en bij het beroepen von
nis is gevoegd, het bestreden vonnis be
slist « dat, zoals de eerste rechter heeft 
gedaan, geen besluit kan worden gena
men dan met inachtneming van de ande
re aan de rechter voorgelegde bewijsmid
delen dan het voormelde plan, vermits 
(de verweerders) nooit hebben beweerd 
dat zij krachtens een titel eigenaar zijn 
geworden van het perceel waarop zij een 
timmermanswerkplaats hebben ge
bouwd >> en daartoe steunt « op de door 
de eerste rechter in aanmerking gena
men getuigschriften die werden afgege
ven door personen die, omdat ze de visu 
of omdat zij het goed in gebruik hebben 
genomen, stellig kunnen zeggen dat de· 
enige afsluiting die zij hebben gekend de 
afsluiting is, die voorkomt op het plan 
van de landmeter Remy tussen de letters 
A-G, waaruit kan worden afgeleid dat 
(de verweerders) meer dan dertig jaar 
geleden, v66r het instellen van het on
derhavige geding, in het bezit waren van 
dat perceel >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de kadastrale 
stukken niet als eigendomstitels gelden 
en geen bewij s opleveren van de omvang 
van de erven; de rechter daarentegen 
daaruit een feitelijk vermoeden inzake 
het be zit kan afleiden; eiser, tot staving 
van zijn stelling, volgens welke niet vast
stand dat de verweerders, toen de vorde
ring tot afpaling werd ingesteld bij dag
vaarding van 5 november 1980, niet 
gedurende dertig jaar in het bezit waren 
van de litigieuze strook grand, zich in 
zijn appelconclusie beriep op de bewijs
waarde van het in 1952 door de landme
ter Remy opgemaakt kadastraal plan 

waarin de scheiding van beide erven was 
aangeduid door de lijn H-G en waaruit 
hij af!eidde dat destijds de litigieuze 
strook grand tussen de punten A-H-G in 
het bezit was van zijn rechtsvoorganger, 
de heer Collins; eiser in verband met de 
bewijswaarde van dat kadastraal plan 
opwierp dat de beedigde landmeter Remy 
verklaarde « dat zijn kadastraal plan 
overeenstemt met de werkelijke juiste 
grenzen op het stuk grand in die tijd >> 
en « dat het kadaster geregeld tot aan
passing van de plans, beedigde landme
ters ter plaatse zendt om de veranderin
gen van eigendom, alsmede de plaats 
van de hagen en afsluitingen op te teke
nen; ... in strijd met wat (de verweer
ders) beweren, een kadastraal plan reke
ning houdt met de wijzigingen van de 
plaatsen en het overigens gaat om een 
uitermate betrouwbaar bewijs, vermits 
het is opgemaakt door beedigde vaklui 
die ter plaatse de toestand hebben on
derzocht >>; daaruit volgt dat : 1 o het be
streden vonnis, door met het kadastraal 
plan van 1952 geen rekening te willen 
houden om te beslissen over het dertig
jarig bezit van de strook grand waarop 
de verweerders zich beriepen, op grand 
aileen dat « de oorspronkelijke verweer
ders nooit hebben beweerd dat zij krach
tens een titel eigenaars waren geworden 
van het perceel waarop zij een timmer
manswerkplaats hebben gebouwd >>, de 
artikelen 711, 712, 1349, 1353, 2229 en 
2262 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, vermits de aanwijzingen van 
een kadastraal plan geen enkele bewijs
waarde hebben als eigendomstitel en ei
ser aan de appelrechter had gevraagd 
om met het in 1952 door de landmeter 
Remy opgemaakt kadastraal plan reke
ning te houden, in zoverre daaruit een 
vermoeden kon worden afgeleid dat het 
perceel grand in elk geval in 1952 niet in 
het bezit was van de rechtsvoorgangers 
van de verweerder; 2o noch het motief 
van het vonnis dat de appelrechters met 
het kadastraal plan van 1952 geen reke
ning hebben gehouden « vermits de oor
spronkelijke verweerders nooit hebben 
beweerd dat zij krachtens een titel eige
naar zijn geworden van het perceel 
waarop zij een timmermanswerkplaats 
hebben gebouwd >>, noch enig ander rna
tie£ van het vonnis regelmatig antwoor
den op vorenbedoeld middel van eisers 
conclusie, afgeleid uit de bewijswaarde 
van het kadastraal plan, dat als vermoe
den is aangevoerd voor het feit dat het 
litigieuze perceel in 1952 in elk geval in 
het bezit was van zijn rechtsvoorganger, 
de heer Collins; het vonnis derhalve niet 
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regelmatig met redenen is omkleed en 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

W at het eerste onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerders hun aan
spraak niet doen steunen op een au
thentieke titel van eigendom, maar 
zich beroepen op het recht dat zij op 
het litigieuze perceel hebben verkre
gen door een bezit van meer dan 
dertig jaar, onder de bij de wet be
paalde voorwaarden; 

Overwegende dat eiser, naast an
dere gegevens, tegen die aanspraak 
een op 29 januari 1952 opgemaakt 
kadastraal plan aanvoert waaruit 
het bewij s zou blijken dat het onroe
rend goed van verweerders ten dele 
staat op een erf dat, op voormelde 
datum, toebehoorde aan de heer 
Collins, waarvan hij de rechtsopvol
ger is; 

Overwegende dat, hoewel de ver
meldingen van het kadaster, name
lijk het door het bestuur opgemaak
te register voor de heffing van de 
grondbelasting, op zichzelf geen 
recht van eigendom kunnen vesti
gen en daartoe een titel opleveren, 
daaraan nochtans niet alle wette
lijke bewijswaarde kan worden ont
zegd; dat de rechter die over een 
vordering tot afpaling uitspraak 
doet, daaruit desgevallend feitelijke 
vermoedens kan afleiden, vooral 
wanneer, zoals ten deze, die aanwij
zingen met andere inlichtingen of 
aanwij zing en overeenstemmen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, doordat zij het hun regelmatig 
overgelegde kadastraal plan uit de 
debatten hebben geweerd zonder er 
rekening mee te houden, op grond 
aileen dat de verweerders << nooit 
beweerd hebben dat zij krachtens 
een titel eigenaar zijn geworden van 
het perceel waarop zij een timmer
manswerkplaats hebben gebouwd », 
hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden; 

Dat dit onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, rechtdoende in hoger 
beroep. 

17 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, voorzittend raads
heer - Verslaggever : de h. Poupart, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 38 

1' KAMER - 18 september 1987 

1° SCHIP, SCHEEPVAART - VERVOER 
OVER ZEE - COGNOSSEMENT - BEVOEGD
HEIDSBED!NG IN EEN COGNOSSEMENT -
GELDING TEN AANZIEN VAN DE DERDE-HOU
DER. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BE
VOEGDHEIDSBEDING IN EEN COGNOSSEMENT 
- GELDING TEN AANZIEN VAN DE DERDE
HOUDER. 

1° en 2° Krachtens art. 91, boek II, titel 
II, Kh. verkrijgt de derde-houder van 
een cognossement eigen rechten en 
verplichtingen tegenover de vervoerder 
uit het cognossement zelf, zonder de 
inlader in diens rechten en verplichtin
gen op te volgen (1). 

(PRECAM N.V E.A. T. ALPINA REEDEREI E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5346) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 11 sept. 1970 (A.C., 1970, 33), 2 feb. 
1979 en 25 mei 1979 (A.C., 1978-79, 631 en 
{Zie vervolg nota volge'lde hJz.) 
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Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 1108, 1134, 1689 tot 1693 van 
het Burgerlijk Wetboek, 87, 91 van de ge
coi:irdineerde wetten op de zee- en bin
nenvaart, die titel II van boek II van het 
Wetboek van Koophandel vormen (wet 
van 28 november 1928, meer bepaald ar
tikel 1), en 17 van het Verdrag tussen de 
Lid-Staten van de Europese Economis
che Gemeenschap betreffende de rech
terlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleg
ging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, getekend te Brussel op 27 
september 1968 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 januari 1971, 

doordat het arrest beslist dat de eerste 
rechter niet bevoegd was om van het ge
schil kennis te nemen en daartoe beslist 
dat het bevoegdheidsbeding, vermeld op 
het cognossement, in de betrekkingen 
tussen de vervoerder en de derde-houder 
als geldig moet worden erkend en dat 
ter zake de derde-houder bij de verkrij
ging van het cognossement volgens het 
toepasselijke nationale recht de inlader 
in diens rechten en verplichtingen is op
gevolgd, 

terwijl de materii:He overdracht van 
een cognossement aan de rechtmatige 
derde-houder een eigen recht op afgifte 
van de vervoerde goederen verleent, 
maar, in beginsel, niet impliceert dat de 
derde-houder de inlader in diens rechten 
en yerplichtingen opvolgt, en bijgevolg 
de m het cognossement vervatte clausu
les aan de derde-houder slechts tegen-

(Vervolg nota van vorige biz.) 

1120), 8 april 1983 (A.c:, 1982-83, nr. 425 met 
v~etnoot 1), 25 jan. 1985 (A. C., 1984-85, nr. 310); 
z1e : R. RoLAND, « La clause de juridiction dans 
les connaissements devant !'article 17 conv. 
C.E.E. », J.T., 1983, 303; J. HEENEN, Vente et 
commerce maritime, nr. 35, biz. 59; J. HEENEN 
en LIBOUTON, « Examen de jurisprudence », 
R.C.J.B., 1979, 202; R. ROLAND, « Le connaisse
ment et le droit europeen », T.B.H., 1985, 84 
{92-94); E. KRINGS, « Enkele aantekeningen bij 
de toepassing van de artikelen 5 (1 ·), 5 (3.), l'i 
en 18 van het Verdrag van 27 'september 
1968 », in Mededelingen van de Nederlandse 
Vereniging voor Internationaal recht, Kluwer, 
1978! nr. 77, biz. 68 (117); J. Putzeys, «La Con
ventiOn de Bruxelles du 25 aout 1924 est-elle 
applicable a tout porteur d'un connaissement 
et aux chargements en pontee? », note sous. 
Cass., 25 mai 1979, in Rev. crit. jur. b., 1982, 
469; M. ExELMANs, « Les conditions de validite 
au regard de !'article 17 de Ia Convention de 
Bru;xelles du 27 septembre 1968, d'une clause 
att_nbutive de juridiction inseree dans un con
nai~sement maritime », Cah. de Dr. Eur., 1985, 
~26, H. BORN en M. FALLON, « Droit judiciaire 
mternatwnal, Chronique de jurisprudence 
(1983-1985) ••, J T., 1987, 477, nr. 55. 

werpelijk zijn, indien de derde-houder 
hiermee heeft ingestemd, wat ter zake 
van een bevoegdheidsbeding slechts mo
gelijk is, mits de derde-houder schrifte
lijk heeft ingestemd met de voorwaarden 
van het cognossement die bedoeld be
ding bevatten, of mits de derde-houder 
er mondeling uitdrukkelijk mee heeft in
gestemd en het door de vervoerder on
dertekende cognossement moet worden 
aangemerkt als de schriftelijke bevesti
ging ervan, of mits het cognossement 
een onderdeel vormt van de lopende 
handelsbetrekkingen tussen partijen, 
voor zover daarbij blijkt dat die betrek
kingen worden beheerst door algemene 
voorwaarden die dat beding bevatten; zo
dat het arrest dan ook ten onrechte het 
beginsel poneert dat de derde-houder 
van het cognossement de inlader in 
diens rechten en verplichtingen opvolgt 
(schending van alle in het middel aange
duide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de eiseressen 
doen gelden dat het bevoegdheidsbe
ding in de twee cognossementen in 
de verhouding tussen de vervoerder 
en de derde-cognossementhouder 
niet voldoet aan de vereisten van ar
tikel 17 van het Brusselse Executie
verdrag; 

Overwegende dat zulks een vraag 
om uitlegging van die bepaling doet 
rijzen; dat het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen ech
ter reeds in zijn arrest van 19 juni 
1984 (zaak nr. 71/83) (2) over de 
vraag uitspraak heeft gedaan, zodat 
het Hof van Cassatie vrijgesteld is 
van de verplichting zich opnieuw tot 
het Hof van Justitie te wenden om 
een uitlegging te verkrijgen; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie in zijn arrest voor recht ver
klaart : « In de betrekkingen tussen 
de vervoerder en de derde-houder is 
aan artikel 17 Executieverdrag vol
daan, indien het bevoegdheidsbe
ding als geldig is erkend in de be
trekkingen tussen de inlader en de 
vervoerder, en de derde-houder bij 
de verkrijging van het cognosse
ment volgens het toepasselijke na
tionale recht de inlader in diens 

(2) Afl. 47 van 24 nov. 1984, « Tijdschrift Ne
derlandse jurisprudentie », onder nr. 735, en in 
R.W., 1984-1985, 109. 
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rechten en verplichtingen is opge
volgd »; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat de cognosse
menten in kwestie beheerst worden 
door artikel 91 van de Zee- en Bin
nenvaartwet; 

Overwegende dat die bepaling be
trekking heeft op het verhandelbaar 
cognossement dat de derde-houder 
recht geeft op de daarin vermelde 
goederen; dat uit artikel 91, A, § 1, 
b, blijkt dat de rechten en verplich
tingen in de betrekkingen tussen de 
vervoerder en de derde-cognosse
menthouder bepaald worden, niet 
door de verhoudingen die tussen de 
inlader en de vervoerder bestaan, 
maar door de bepalingen van het 
cognossement zelf; dat, daar de 
rechten en verplichtingen van de 
derde-houder tegenover de vervoer
der aldus zelfstandig in het cognos
sement worden geregeld, niet kan 
worden gezegd dat de derde-houder 
bij de verkrijging van het cognosse
ment de inlader in diens rechten en 
verplichtingen is opgevolgd; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de derde-houder ter zake bij de 
verkrijging van het cognossement 
de inlader in diens rechten en ver
plichtingen is opgevolgd, voornoemd 
artikel 91 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat het Hof geen 
uitspraak behoeft te doen over de 
andere middelen, nu deze niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden; 

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
Iijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

18 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
raadsheer, waarnemend voorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Gerard en Dassesse. 

Nr. 39 

3' KAMER - 21 september 1987 

1° KOOP - PRIJS - BEPAALBARE PRIJS -

BEG RIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - AL
GEMENE BEGRIPPEN - INCIDENTEEL CASSA
TIEBEROEP. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- EXCEPTIE VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID - INCIDENTEEL CASSATIEBE
ROEP. 

4° VERBINTENIS - STERKMAKING -
FOUT VAN DE BELOVER BIJ HET AANGAAN 
VAN EEN OVEREENKOMST MET DE WEDER
PARTIJ - BEKRACHTIGING DOOR DE DERDE 
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DERDE 
VOOR DE FOUT VAN DE BELOVER. 

1" De koopprijs is bepaalbaar indien hij 
kan worden vastgesteld op grand van 
objectieve gegevens die aan de wil van 
de partijen zijn onttrokken (1). (Artt. 
1129 en 1591 B.W.) 

2" Incidenteel cassatieberoep is niet ont
vankelijk (2). 

3" De grand van niet-ontvankelijkheid 
die tegen een middel wordt aange
voerd en afgeleid is uit gebrek aan be
lang, nu de ongegrond verklaarde vor
dering tegen de verwerping waarvan 

' 
(1) AssER: Bijzondere overeenkomsten, I, 

blz. 100 e.v.; DE PAGE, Traite elementaire de 
droit civil beige, IV, nrs. 36 en 37; R.P.D.B., 
XVI, v" Vente, nrs. 164-166. Zie Cass., 5 juni 
1953 (A.C., 1953, 675). 

(2) en (3) Zie Cass., 16 feb. 1951 (A.C., 1951, 
334) met cone!. proc.-gen. Hayoit de Termi-

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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het middel is gericht, nieuw en derhal
ve niet ontvankelijk had moeten wor
den verklaard, komt neer op een inci
denteel cassatieberoep tegen de impli
ciete beslissing dat de vordering niet 
nieuw is; een zodanig cassatieberoep is 
niet ontvankelijk (3). 

4' Wanneer een partij zich ten aanzien 
van de wederpartij sterk heeft ge
maakt dat een derde een bepaalde ver
bintenis zal aangaan, en wanneer de 
derde de verbintenis bekrachtigt, is de
ze derde sedert het tijdstip van de 
sterkmaking als een lastgever aan
sprakelijk voor de handelingen door de 
belover verricht binnen de grenzen 
van de vermoede opdracht en met na
me voor diens onrechtmatige hande
lingen bij het sluiten van de overeen
komst (4). (Artt. 1120 en 1998, tweede 
lid, B.W.) 

(STEVENS T. VAN CALOEN DE BASSEGHEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 5446) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 10 juni 1987, waarbij de 
zaak naar de derde kamer is verwe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1108, 
1129, 1134, 1135, 1156, 1157, 1319, 1320, 
1322, 1582, 1589 en 1591 van het Burger
lijk Wetboek, 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
court, toen eerste adv.-gen., in Bull. en 
Pas., 1951, I, 395; Cass., 22 jan. 1981 
(A.C., 1980-81, nr. 299). 

(4) Zie Cass., 15 jan. 1857 (Bull. en 
Pas., 1857, 78), 5 april 1921 (ibid., 1921, I, 302) 
en 15 dec. 1932 (ibid., 1933, I, 52). VAN GERVEN: 
Beginselen van privaat recht, I, Algemeen 
Dee!, nr. 153, biz. 502; DE PAGE : op. cit., II, 
nrs. 747 en 748; STARCK: Droit civil, Obliga
tions, nr. 2017; Cass. fr., 8 juli 1964, DALLOZ, 
Jurisprudence, 1964, 560. 

doordat het arrest de door eiseres in
gestelde vordering, ertoe strekkende 
haar akte te horen verlenen van haar 
aanvaarding van de verkoopbelofte be
paald in artikel 2 van de overeenkomst 
van 9 maart 1972 betreffende het goed 
gelegen te Brugge, Pastoriestraat 336, en 
bij verdere weigering een deskundige 
aan te stellen om de prij s te bepalen en 
een notaris te benoemen om de akte van 
verkoop op te stellen, ongegrond ver
klaart op de volgende grond : « De bepa
ling " het aan te kopen goed zal alsdan 
uitgemeten worden en de prijs per vier
kante meter zal bepaald worden reke
ning houdend met de waarde ervan op 1 
januari 1981. Indien de in huur gegeven 
gronden op dat ogenblik bouwgronden 
zullen zijn, zal de huurster ze moeten 
aankopen rekening houdend met het be
staande verkavelingsplan" houdt geen 
prijs in die bepaald of bepaalbaar is. De 
termen " rekening houdend met de waar
de op 1 januari 1981 " houden generlei 
elementen in om die waarde te bereke
nen op die datum. Stellen dat hier een 
abstracte " martkwaarde " bedoeld wordt 
in tegenstelling met de concrete waarde 
van het goed (grond en waning), vindt 
geen steun in de tekst van de overeen
komst. Objectieve gegevens om de prijs 
vast te stellen ontbreken en de recht
bank vermag zich niet in de plaats van 
de partijen te stellen om objectieve gege
vens te bepalen of de prijsbepaling aan 
een derde over te laten nu partijen noch 
het ene noch het andere overeenkwamen 
... Bij gemis aan bepaalde of bepaalbare 
prijs is er geen verkoop >>, 

derde onderdeel, de in het huurcon
tract van 9 maart 1972 vervatte clausule 
inhoudend de verkoopbelofte bepaalt dat, 
wanneer eiseres het goed wenst aan te 
kopen, het goed zal uitgemeten worden 
en de prijs per vierkante meter zal be
paald worden rekening houdend met de 
waarde van het goed op 1 januari 1981, 
alsmede met de aard van de grond als 
gebeurlijke bouwgrond; deze objectieve 
elementen een bepaalbare prijs inhou
den zonder verdere tussenkomst van de 
wil van partijen om deze prijs te bepalen 
aan de gestelde geldigheidsvereisten van 
de overeenkomsten voldoen (schending 
van de artikelen 1108, 1129, 1582 en 1589 
van het Burgerlijk Wetboek), en dienen 
geYnterpreteerd te worden om aan de 
overeenkomst haar nuttig gevolg te ge
ven (schending van de artikelen 1134, 
1135, 1156 en 1157 van het Burgerlijk 



86 HOF VAN CASSATIE Nr. 39 

Wetboek}, zodat het arrest ten onrechte 
oordeelt dat deze verkoopbelofte, bij ge
brek aan bepaalbare prijs, ongeldig was 
(schending van de artikelen 1582, 1589 
en 1591 van het Burgerlijk Wetboek}; 

vierde onderdeel, in alle geval ook met 
toepassing van artikel 1591 van het Bur
gerlijk Wetboek op de kwestieuze ver
koopbelofte, de door partijen bepaalde 
objectieve elementen toelaten de prijs 
van het goed te bepalen, zonder dat par
tijen desaangaande nog moeten tussen
komen; immers de grootte van het goed 
en de afmeting ervan vastgesteld wor
den; het goed zal verkocht worden aan 
de waarde die het heeft op 1 januari 
1981 en meer bepaald moet er rekening 
gehouden worden met de eventuele 
bouwwaarde en met de verkavelingsver
gunning; zodoende de prij s kan bepaald 
worden op basis van deze objectieve ele
menten zonder verdere tussenkomst van 
de wil van partijen, zodat de prijs be
paalbaar en de verkoopbelofte geldig 
was (schending van de artikelen 1134, 
1135, 1582, 1589 en 1591 van het Burger
lijk Wetboek); door er anders over te oor
delen het arrest eveneens de bewijs
kracht van clausule nr. 2 van de overeen
komst miskent, daar deze wel een be
paalbare prijs inhield, gezien de erin 
vervatte objectieve elementen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek): 

Wat het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de be
wijskracht van het litigieuze beding 
niet miskent door de beslissing dat 
de daarin voorkomende gegevens, 
die het arrest juist weergeeft, naar 
recht niet voldoende zijn om een be
paalbare prijs op te leveren; 

Overwegende dat de regel vervat 
in artikel 1157 van het Burgerlijk 
Wetboek niet betekent dat een be
ding steeds moet worden opgevat in 
een zin waarin het enig gevolg kan 
hebben, noch dat, wanneer het voor 
tweeerlei betekenis vatbaar is, de 
rechter het steeds moet interprete
ren als een recht toekennend of een 
verplichting opleggend; 

Overwegende dat de prijs bepaal
baar is in de zin van de artikelen 
1129 en 1591 van het Burgerli.ik Wet-

boek, indien hij kan worden -vastge
steld op grond van objectieve gege
vens die aan de wil van de partijen 
zijn onttrokken; dat de feitenrechter 
daarover op onaantastbare wijze in 
feite oordeelt, mits hij het begrip be
paalde of bepaalbare prij s niet mis
kent; 

Dat de onderdelen, met name in 
verband met « de waarde van het 
goed op 1 januari 1981 » een feite
lijke vraag opwerpen die het Hof 
niet bevoegd is te onderzoeken; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1119, 1120, 1134, 1382, 1383 en 1998 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1138, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiseres te
gen de verweerster ingestelde vordering 
tot betaling van schadevergoeding van 
3.000.000 frank verwerpt op de volgende 
gronden: « (Verweerster) kan slechts ge
houden zijn binnen de perken van de 
contractuele bedingen, zodat de subsidi
airlijke eis tot schadevergoeding voor zo
ver op contractuele grand gesteld, moet 
worden afgewezen. Waar anderzijds (ver
weerster) niet tussenkwam bij de voorbe
sprekingen, ziet men niet in hoe een vor
dering op grond van quasi delictuele 
grand (culpa in contrahendo) jegens haar 
zou kunnen ingesteld worden "• 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerster gedane bekrachtiging van de 
verkoopbelofte, die deel uitmaakt van 
het met eiseres op 9 maart 1973 gesloten 
huurcontract van het goed, terugwerken
de kracht heeft, tot op het ogenblik van 
het sluiten van de overeenkomst, zodat 
de verkoopbelofte beschouwd wordt als 
zijnde gesloten door verweerster zelf 
(schending van de artikelen 1119, 1120, 
1134 en 1998 van het Burgerlijk Wet
hoek); dientengevolge verweerster even
eens verantwoordelijk is voor de schade 
door de sterkmaker aan eiseres veroor
zaakt door de fout die deze begaan heeft 
bij het sluiten van de door verweerster 
bekrachtigde overeenkomst; het feit dat 
verweerster aan de besprekingen van de 
overeenkomst niet heeft deelgenomen 
aan die aansprakelijkheid een (lees : 
geen) afbreuk doet (schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 
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Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, door ver
weerster opgeworpen en afgeleid uit 
gebrek aan belang, nu de vordering 
uit onrechtmatige daad door eiseres 
voor het eerst in hoger beroep tegen 
verweerster werd ingesteld en dien
tengevolge als nieuwe eis niet ont
vankelijk moest worden verklaard; 

Overwegende dat de opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid 
erop neerkomt dat verweerster vor
dert het bestreden arrest te vernieti
gen in zoverre het impliciet beslist 
dat de bedoelde vordering niet 
nieuw is; dat zodanig incidenteel 
cassatieberoep niet ontvankelijk is; 
dat evenwel de aldus bestreden be
slissing, die door geen van beide 
partijen kon worden bestreden bij 
gebrek aan belang, niet afscheid
baar is van de beslissing over de 
zaak zelf en derhalve, in geval van 
vernietiging van deze laatste beslis
sing, mede moet worden vernietigd; 

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

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

meer vaststelt : « Tijdens de proce
duur in eerste aanleg heeft (ver
weerster) de bedingen erkend waar
voor de oorspronkelijke tweede ge
daagde zich sterk had gemaakt en 
werd deze laatste buiten zake ge
steld »; 

Overwegende dat, in de regel, 
wanneer een partij zich ten aanzien 
van de wederpartij sterk heeft ge
maakt dat een derde een bepaalde 
verbintenis zal aangaan, deze derde, 
wanneer hij die verbintenis be
krachtigt en derhalve voor zijn reke
ning neemt, geacht wordt tot de ver
bintenis gehouden te zijn sedert het 
tijdstip van de sterkmaking en als 
een lastgever aansprakelijk is voor 
de handelingen door de be lover, de 
zogenaamde << sterkmaker >> verricht 
binnen de grenzen van de vermoede 
opdracht; 

Dat de bedoelde derde dan ook 
aansprakelijk 1s, met name voor de 
onrechtmatige handelingen die . de 

belover heeft begaan bij het sluiten 
van zijn overeenkomst met de we
derpartij en die inherent zijn aan de 
door de derde, lastgever, bekrachtig
de rechtshandeling; 

Dat het arrest derhalve de door 
eiseres op grond van schuld bij het 
sluiten van de overeenkomst, subsi
diair ingestelde vordering niet wet
tig kan afwijzen alleen op grond dat 
verweerster slechts gehouden kan 
zijn binnen de perken van de con
tractuele bedingen en dat zij niet 
tussenkwam bij de voorbesprekin
gen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre dit 
het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart en uitspraak doet over de pri
maire vordering tot verwezenlijking 
van een koop-verkoopovereenkomst; 
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 Hof van Be
roep te Brussel. 

21 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie (5) van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Houtekier 
en Biitzler. 

Nr. 40 

3" KAMER - 21 september 1987 

VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR 
GROVE SCHl LD - BEGRIP 

(5) Het 0 M heeft evenwel geconcludeerd 
tot de verwerpmg van de grand van met-ont 
vankeh]khe1d aangevoerd tegen het tweede 
m1ddel op grand dat de aanvoermg fe1tehjke 
grondslag m1ste, nu de vordermg reeds m eer 
ste aanleg was gestelden dus met.meuw was 
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Opdat de verzekeraar van vergoeding is 
vrijgesteld wegens grove schuld van de 
verzekerde, is niet vereist dat het risi
co door die schuld dermate is ver
zwaard dat het een buitengewoon of 
abnormaal risico wordt (1). (Art. 16 
Verzekeringswet.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. DESCENDRE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5454) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de beschikking, door de 
eerste voorzitter genomen op 13 juli 
1987, waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 16 van de wet van 11 juni 1874 
inhoudend de verzekeringswet en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het hof van beroep de vorde
ring van verweerder gegrond verklaart 
en het verweer van eiseres dat ten deze 
de staat van alcoholintoxicatie van ver
weerder een zware fout uitmaakte in de 
zin van artikel 16 van de Verzekerings
wet verwerpt, op de volgende gronden : 
« De grove fout kan de verzekeraar van 
diens verzekeringsplicht jegens de verze
kerde enkel ontslaan, wanneer de verze
keraar bewijst dat het ongeval opzette
lijk werd veroorzaakt of te wijten is aan 
een fout die met de opzettelijke daad ge
lijk te stellen is, meer bepaald, die het 
risico in die mate verzwaart dat het een 
buitengewoon of abnormaal risico wordt 
(objectief element) en dat de verzekerde 
van die verzwaring van het risico bewust 
was of althans had moeten zijn (sub
jectief element). ( ... ) Waar de fout en het 
oorzakelijk verband tussen die fout en 
bet ongeval weliswaar vaststaat, moet 
toch nog de vraag naar bet bestaan zo
wel van het objectief als van bet sub
jectief element van de risicoverzwaring 
worden beantwoord. Het Is niet bewezen 
dat de alcoholintoxicatle van (verweer
der) ter zake op abnormale wijze het ri
sico m b t. het voorhggende ongeval 

(1) Z1e Cass, 9 me1 1985 A R nr 7265 
(A C', 1984-83, nr 540) en 21 nov 1985, A R 
nr 7360 (A C', 1983-86, nr 195) 

beeft verzwaard. Uit de- gegevens- van 
bet strafdossier blijkt dat de omstandig
beden van bet ongeval, meer bepaald de 
manier waarop (verweerder) het ongeval 
onafwendbaar beeft gemaakt, niet enkel 
uit te leggen zijn door de aantasting van 
de onontbeerlijke vermogens tot bet be
sturen van een voertuig, teweeggebracht 
door beneveling ingevolge buitenmatig 
gebruik van alcobolboudende dranken. 
(Verweerder) is weliswaar zonder ogen
schijnlijk~ reden uit de bocht gegaan, 
doch op z1ehzelf is dit geen objectief risi
coverzwarend feit, dat enkel door de al
coholintoxicatie uitlegbaar is. Uit niets 
blijkt dan ook dat de intoxicatie, die wel
iswaar in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval, dermate de aandacbt van 
(verweerder) beeft verslapt, zijn reacties 
beeft vertroebeld of zijn stuurvaardig
beid beeft doen verliezen, zodat deze 
daardoor een abnormale risicoverzwa
ring beeft veroorzaakt "• 

terwijl, overeenkomstig artikel 16 van 
de wet van 11 juni 1874, de verzekeraar 
niet gebouden is tot vergoeding wanneer 
de schade veroorzaakt werd door de zwa
re fout van de verzekerde; van zware 
fout sprake is zodra de verzekerde zich 
ervan bewust was of moest zijn dat de 
fout een verzwaring meebracht van het 
gewaarborgde risico; het objectief ele
ment van de zware fout aldus bestaat in 
een tijdelijke verzwaring van het risico; 
het hof van beroep niet enkel een gewo
ne verzwaring van het risico eist, « doch 
een dermate verzwaring dat het een bui
tengewoon of abnormaal , risico werd; 
het arrest derbalve, waar het oordeelt 
dat niet bewezen is dat de staat van al
coholintoxicatie van verweerder op bui
tengewone of abnormale wijze het risico 
heeft verzwaard, een voorwaarde aan de 
wet toevoegt die er niet in staat en aldus 
artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 in
terpreteert op een wijze die onverenig
baar is met de inhoud en de draagwijdte 
ervan, derhalve dit artikel schendt: 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waardoor artikel 97 van de 
Grondwet is geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat eiseres, die haar verweer 
grondt op artikel 16 van de Verzeke
ringswet, de grove schuld van ver
weerder moet bewijzen; dat het aan
neemt dat dte grove schuld « de 
verzekeraar van d1ens verzekerings-
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plicht jegens de verzekerde enkel 
(kan) ontslaan, wanneer de verzeke
raar bewijst dat het ongeval opzette
lijk werd veroorzaakt of te wijten is 
aan een fout die met de opzettelijke 
daad gelijk te stellen is, meer be
paald, die het risico in die mate ver
zwaart dat het een buitengewoon of 
abnormaal risico wordt (objectief 
element) en dat de verzekerde van 
die verzwaring van het risico be
wust was of althans had moeten 
zijn (subjectief element) »; 

Dat het arrest, hoewel het oor
deelt dat de alcoholintoxicatie van 
verweerder in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval, niettemin het 
verweer van eiseres « voor zover ge
grond op het feit van de alcoholinto
xicatie » afwijst, op grond dat « het 
objectief element van de risicover
zwaring niet is bewezen », aange
zien « uit niets blijkt ( ... ) dat de into
xicatie ( ... ) dermate de aandacht van 
(verweerder) heeft verslapt, zijn re
acties heeft vertroebeld of zijn 
stuurvaardigheid heeft doen verlie
zen, zodat deze daardoor een abnor
male risicoverzwaring heeft veroor
zaakt »; 

Overwegende dat de grove schuld 
welke door artikel 16 van de wet 
van 11 juni 1874 is bedoeld, de 
schuld is die kan worden gelijkge
steld met opzet en waarvan de ver
zekerde wist of moest weten dat zij 
een verzwaring van het gedekte risi
co meebracht, dit wil zeggen dat zij 
het risico verzwaart boven wat in de 
verzekeringsovereenkomst is be
paald; 

Overwegende dat het arrest, door 
het verweer van eiseres af te wijzen 
op grond dat niet is bewezen dat de 
alcoholintoxicatie van verweerder 
het risico in die mate verzwaarde 
dat het een « buitengewoon of ab
normaal » risico werd, artikel 16 van 
de wet van 11 juni 1874 schendt; 

Dat het middel m 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 Hof van Beroep te Antwer
pen. 

21 september 1987 - 3' kamer- Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 41 

3' KAMER - 21 september 1987 

DIEREN - VERTICALE INTEGRATIE - VER· 
GOEDING VAN DE GEINTEGREERDE. 

De berekening van de vergoeding die ter 
uitvoering van een integratieovereen
komst aan de geYntegreerde verschul
digd is, kan niet tot gevolg hebben dat 
deze, behoudens bewijs van zijn 
schuld, meer moet terugbetalen dan 
h1j reeds ontvangen heeft. (Art. 7, der
de lid, wet 1 april 1976.) 

(DOSSCHE N.V T VERVELGHE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5462) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 februari 1986 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk; 

Gelet op de beschikking, door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 13 juli 1987, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen, 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, in het bijzonder het derde lid, 
van de wet van 1 april 1976 betreffende 
de verticale integratie in de sector van 
de dierlijke produktie en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis de vordering van 
eiseres tot betaling van 358.140 frank 
(zijnde het negatief saldo over 20 kweek
rondes, gespreid over de jaren 1976-1980, 
in acht genomen de aftrek van 50.916 
frank, zijnde het saldo van de gewaar
borgde afnameprijs voor de laatste 
kweekronde) afwijst op de volgende 
gronde~: « De termen va:n dit artikel (7, 
derde hd, van de wet van 1 april 1976) 
zijn duidelijk en beperken zich niet tot 
begrippen van winst of verlies. Op basis 
van de berekening uitgevoerd in toepas
sing van deze artikelen (V en VII, §§ 4 
en 5, van de overeenkomst tot het kwe
ken van mestkuikens, afgesloten tussen 
eiseres en de rechtsvoorganger van de 
verweerders op 28 september 1976) vor
dert eiseres betaling van verweerders 
van het negatief saldo van 358.140 frank, 
wat dus duidelijk in strijd is met artikel 
7 van de wet (van 1 april 1976). Bewijs 
van schuld van de gei:ntegreerde (d.i. de 
rechtsvoorganger van de verweerders) 
wordt immers niet bewezen. Ten on
rechte stelt eiseres dat dergelijke toepas
sing van de wet zou betekenen dat de in
tegrator (d.i. eiseres) die gelden ter 
beschikking stelt van een kweker, weze 
het onder vorm van een financiering of 
zelfs ingevolge een loutere vergissing, 
deze gelden nooit zou kunnen terugvor
deren. Met deze duidelijke bepaling van 
artikel 7, aline a 3, van de wet (van 1 
april 1976) heeft de wetgever willen voor
komen wat ter zake gebeurd is, dat er 
ten nadele van de mester misleidende 
berekeningsformules werden opgesteld 
hierbij gebruik makend van eventuele fi~ 
nancieringsvormen. Zo de integrator ver
kiest bij de berekening van de vergoe
ding gebruik te maken van financie
ringsvormen dient hij hiervan, gelet op 
de desbetreffende wettelijke bepaling, de 
gevolgen te dragen "• 
> • 'terwi}l, kra:chtens artikel 7, derde 'lid 

·v-·an de· iii het' middeT genoemde wet van' 
1.' april 1976, « (d)e berekening van de 
('aan de gei:ntegreerde toekomende) ver
goeding ( ... ) nooit aanleiding (kan) geven 
.tot . een. betalmg door· de gei:ntegreerde 
aan de mtegrator, tenzij hef bewijs van 
z1jn schuld wordt geleverd "• de m deze 
wetsbepalmg bedoelde vergoedmg die al
dus aan de gei'ntegreerde toekomt voor 
ZIJ11 arberd en mvestermgen, kan wegval-

len; genoemde wetsbepaling aileen be
oogt te verhinderen dat de berekening 
van de aan de gei:ntegreerde toekomende 
vergoeding ooit tot gevolg ZOL\ hebben 
dat de gei:ntegreerde zonder enige ver
goeding zou hebben gewerkt en gei:nves
teerd; eiseres had doen gelden dat ten 
deze voor de ge'integreerde (d.i. de 
rechtsvoorganger van de verweerders) 
zelfs geenszins de vergoeding voor zijn 
arbeid was weggevallen, doch dat hem 
een vergoeding van « zo wat 500.000 
f~ank per jaar , was te beurt gevallen; 
e1seres er eveneens op had gewezen dat 
haar vordering « de terugbetaling (be
trof) van bedragen ( ... ) die zij gedurende 
de ganse looptijd van het contract rente
laos (had) gefinancierd »; het vonnis der
halve, door op grond van de geciteerde 
overwegingen te beslissen dat c;trtikel 7, 
derde lid, van de wet van 1 april 1976 
uitsluit dat de door de integrator voorge
schoten financiering kan worden terug
gevorderd, zonder enige uitzondering te 
maken voor het geval de gei:ntegreerde 
- zoals door eiseres was gesteld - toch 
voor zijn arbeid en investeringen een 
vergoeding bekomen had, de aan artikel 
7 van bedoelde wet van 1 april 1976 toe
komende, hierboven vermelde draagwijd
te miskent, deze wetsbepaling derhalve 
schendt en, in de mate dat het niet ant
woordt op de bovenvermelde middelen 
uit de akte van beroep van eiseres, niet 
regelmatig gemotiveerd is en schending 
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat het geschil be
trekking heeft op de afrekening be
treffende de aan de rechtsvoorgan
ger van de verweerders, de gei:nte
greerde, krachtens een integratie
contract toekomende vergoedingen; 
dat uit het vonnis blijkt dat, krach
tens het contract, aan de gei:nte
greerde bij afname van ldppen per 
kilo een bedrag diende te worden 
uitgekeerd, dat echter, bij de afreke
ning, aan de marktprijs diende te 
worden aangepast; 

Overwegende · dat eiseres betaling 
vorderde van een bedrag van 
358.140 ·frank, zijnde het negatief 
saldo na afrekening; verminderd 
met een bedrag dat bij de laatste af
name nog had moeten worden uitge
keerd; dat het vonnis de vordering 
van eiseres afwijst en eiseres ver
oordee It tot betaling ·van de· nog niet 
uitgekeerde afnamesom; 
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Overwegende dat eiseres voor de 
appelrechters aanvoerde dat de 
ge'integreerde jaarlijks een vergoe
ding van zo wat 500.000 frank te 
beurt was gevallen en dat de ver
weerders zich slechts op artikel 7 
van de wet van 1 april 1976 konden 
beroepen indien was aangetoond dat 
het contract voor de ge'integreerde 
verlieslatend was; 

Overwegende dat artikel 7, derde 
lid, van de wet van 1 april 1976 be
paalt : « De berekening van de ver
goeding kan nooit aanleiding geven 
tot een betaling door de ge'integreer
de aan de integrator tenzij het be
wijs van zijn schuld wordt gele
verd »; 

Overwegende dat die bepaling er 
niet aan in de weg staat dat een be
rekening wordt gemaakt van wat 
aan de ge'integreerde toekomt en 
dat de ge'integreerde, wanneer bij 
de berekening blijkt dat hem reeds 
te veel is uitgekeerd, het te veel ont
vangene moet terugbetalen; dat die 
bepaling, voor het geval dat de ge'in
tegreerde te veel heeft ontvangen, 
echter verhindert dat hij, behoudens 
bewijs van zijn schuld, meer moet 
terugbetalen dan hij reeds ontvan
gen heeft; 

Overwegende dat het vonnis, ten 
aanzien van het betoog van eiseres 
dat het teruggevorderde bedrag de 
uitgekeerde bedragen niet over
schreed, de vordering verwerpt on
geacht of van de gei'ntegreerde meer 
gevorderd wordt dan hij ontvangen 
heeft; dat het vonnis aldus artikel 7 
derde lid, van de wet van 1 april 
1976 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de vordering 
van eiseres vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de vordering 
van de verweerders, die het gevolg 
is van de eerste beslissing. 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brugge, zitting houdende in 
hager beroep. 

21 september 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslal{f{ever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 42 

3• KAMER - 21 september 1987 

ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. 

Een arbeidsongeval vereist onder meer 
een plotselinge gebeurtenis die letsel 
veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 9 Arbeids
ongevallenwet.) 

(BELGISCHE NATIONALE ASSl1RANTIEKAS TE
GEN ARBEIDSONGEVALLEN, ASSUBEL T DER
DAELE, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU-

TUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5735) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1986 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arbeidshof, met betrekking 
tot het a! dan niet voorhanden zijn van 
een arbeidsongeval, oordeelt : dat " de 
getroffene tijdens de uitvoering van zijn 

(1) Cass., 16 dec. 1985, A.R nr 4896 
(A.C., 1985-86, nr 263). Zie Cass., 11 Jan 1982 
(A.C., 1981-82, 319) met cone! 0 M m R W 
1981-82, 1872, Cass., 20 oktober 1986, A R' 
nr 7455 (A C', 1986-87, nr 102 
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arbeidsovereenkomst en door de uitvoe
ring ervan plots een letsel heeft opgelo
pen; met name een distorsie van de rech
terpols tijdens het scheppen van mar
tel "• dat « deze handeling (weliswaar 
behoorde) tot de normale taak van eerste 
(verweerder) en ter zake geen bijzondere 
of abnormale inspanningen (worden) 
aangetoond die plots het letsel hebben 
doen ontstaan, maar het leveren van 
steeds herhaalde inspanningen die wel 
tot de normale gebruikelijke bezigheden 
van de getroffene behoren, zoals ter zake 
de voortdurende, herhaalde en steeds te
rugkerende belasting van de pols van de 
getroffene, uiteindelijk de plotse overbe
lasting (kan) uitmaken die als de plotse 
gebeurtenis kan worden omschreven "• 
aldus het voorhanden zijn van een ar
beidsongeval aannemend, 

terwijl voor het bestaan van een ar
beidsongeval in de zin van de wet van 10 
april 1971 niet alleen een letsel noodza
kelijk is, overkomen tijdens en door de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
doch tevens een plotselinge gebeurtenis 
voorhanden moet zijn die het letsel ver
oorzaakte; de bewijslast aan de zijde van 
de getroffene in dat verband weliswaar 
beperkt is tot het aantonen van het let
sel en het aanvoeren van een plotselinge 
gebeurtenis die het letsel kon veroorza
ken, en het bijgevolg de verzekeraar toe
komt het tegenbewijs van de causaliteit 
tussen deze twee elementen te leveren, 
doch dit niet wegneemt dat vooraf in de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
een bijzonder element moet worden aan
gewezen dat het letsel kon veroorzaken; 
inspanningen die gedurende een hele 
tijd geen merkbare invloed op het gestel 
van de werknemer hebben, op een be
paald ogenblik weliswaar de overbelas
ting kunnen teweegbrengen die het let
sel veroorzaakte, doch niettemin het 
bewijs van een bijzondere inspanning op 
het ogenblik van of onmiddellijk vooraf
gaand aan het letsel moet worden aange
wezen om van een plotselinge gebeurte
nis te kunnen gewagen; de herhaalde, 
steeds terugkerende belasting van een 
gewricht, zoals de pols, weliswaar een 
overbelasting kan opleveren, doch als 
dusdanig, bij gebrek aan enige aanwijs
bare mspanning op het ogenblik dat het 
letsel zich manifesteert, of in de periode 
d1e daaraan voorafgaat, met de « plotse
l!nge gebeurtems >> kan vormen die voor 
het bestaan van een arbe1dsongeval ver
elst wordt; het arbe1dshof derhalve met 
zonder m1skennmg van de m het middel 
vermelde wetsbepalmgen kan oordelen 
dat het ongeval dat aan eerste verweer-

der was overkomen op 9 oktober 1978, 
een arbeidsongeval uitmaakte : 

Overwegende dat het bestaan van 
een arbeidsongeval onder meer de 
aanwezigheid vereist van een plotse
linge gebeurtenis die letsel veroor
zaakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat: eerste verweerder, die 
metselaar is van beroep, bij het op
scheppen van mortel een distorsie 
van de rechterpols, dit is een in
scheuring en rekking van de ge
wrichtsbanden en het kapsel, opliep; 
het opscheppen van mortel tot eer
ste verweerders normale taak be
hoorde en ter zake geen abnormale 
inspanning was geleverd; de steeds 
herhaalde handeling evenwel plotse
ling een overbelasting deed ontstaan 
die het voormelde letsel veroorzaak
te; 

Dat het arrest aldus de concrete 
plotselinge gebeurtenis aanwijst die 
het opgelopen letsel heeft teweegge
bracht, en zonder schending van de 
artikelen 7 en 9 van de Arbeidsonge
vallenwet beslist dat het ongeval 
een arbeidsongeval is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 september 1987 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 43 

3" KAMER - 21 september 1987 

BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSPERSO 
"iEEL - TOEPASS!l\GSGEBIED - ;\;ATIO:'\ALE 
MAATSCHAPP!J VA;\; DE BUGRTSPOORWEGE"i 
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De beroepsziektenwetgeving voor het 
overheidspersoneel is onwettig toepas
selijk verklaard op het personeel van 
de Nationale Maatschappij van de 
Buurtspoorwegen door het koninklijk 
besluit van 12 juni 1970, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 23 december 
1970, en door het koninklijk besluit 
van 5 januari 1971, nu het koninklijk 
besluit van 23 december 1970, in strijd 
met art. 1 van de wet van 3 juli 1967, 
niet in de ministerraad is overlegd (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN DE BUURT
SPOORWEGEN T. BREELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5736) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 van de wet van 3 juli 1967 be
treffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector, 2 van 
het koninklijk besluit van 12 juni 1970 
betreffende de schadevergoeding, ten 
gunste van de personeelsleden der instel
lingen van openbaar nut, voor arbeidson
gevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, 1 van het konink
lijk besluit van 23 december 1970 betref
fende de schadevergoeding en, ten gun
ste van de personeelsleden van de Natio
nale Maatschappij van de Buurtspoorwe
gen, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het 
werk, en 2 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1971 betreffende de schadever
goeding voor beroepsziekten in de over
heidssector, 

doordat het arrest het verweermiddel 
van eiseres, volgens hetwelk, aangezien 
het koninklijk besluit van 23 december 
1970 niet overlegd werd in de minister
raad, het koninklijk besluit van 5 januari 
1971 en derhalve ook de wet van 3 juli 
1967 niet van toepassing is op het perso
neel van eiseres, afwijst op grand van de 

(1) Omtrent de rechtskracht van een ko
mnklijk beslmt dat, m strijd met een wettehjk 
voorschnft, met m de mmtsterraad Is over 
legd z1e Cass., 23 JUlll 1970 (A C, 1970 1006), 
26 Jan en 20 apnl 1971 {A.C', 1971, 510 en '772) 

volgende consideransen : « Immers in de 
wet van 3 juli 1967, en vooraleer het ko
ninklijk besluit van 23 december 1970 
werd uitgevaardigd, bij koninklijk be
sluit van 12 juni 1970, genomen op ad
vies van de in raad vergaderde minis
ters, werd beslist het regime toepasselijk 
te verklaren op de personeelsleden van 
de instellingen van openbaar nut A en B. 
De Nationale Maatschappij voor de 
Buurtspoorwegen maakt in feite deel uit 
van de instellingen van openbaar nut, 
maar niet de instelling die ressorteert 
onder de controle van de minister van 
Verkeerswezen. Uit het koninklijk be
sluit van 12 juni 1970 en uit de voorbe
reidende werken blijkt zeer duidelijk dat 
het geheel van instellingen, dit wil zeg
gen deze waarop de wet van 3 juli 1967 
betrekking had, bedoeld werden; het ko
ninklijk besluit van 12 juni 1970, gena
men op advies van de in raad vergader
de ministers, stelt het geheel vast van 
modaliteiten, voorwaarden en grenzen 
van de schadevergoeding en duidt de ca
tegorieen van instellingen aan op dewel
ke de wet van toepassing is. Het konink
lijk besluit van 5 januari, eveneens 
besproken door de in raad vergaderde 
ministers, doet hetzelfde voor de be
roepsziekten. Het koninklijk besluit van 
23 december 1970 dient dan oak aanzien 
als een gewone uitbreiding van het " ka
der" koninklijk besluit van 12 juni 1970; 
er wordt inderdaad niets gewijzigd; ove
rigens voorzag het koninklijk besluit van 
12 juni 1970 uitdrukkelijk de uitbrei
dingsmogelijkheid van het toepassings
gebied zonder te stipuleren dat deze 
diende te gebeuren bij een in minister
raad overlegd koninklijk besluit. Na 
overweging kan men dan ook hieruit af
leiden dat voor het vaststellen van de al
gemene principes, welke van toepassing 
zijn op de administraties en instellingen 
welke dikwijls van verschillende ministe
ries afhangen, het noodzakelijk is het 
advies te krijgen van de ministerraad, 
maar tevens dat deze noodzaak niet be
staat wanneer deze regels vastgesteld 
zijn en dat het enkel handelt over een 
gewone uitbreiding van het toepassings
gebied tot een bepaalde instelling waar
voor het advies van een of twee minis
ters zou volstaan (in casu minister van 
Verkeerswezen en Openbaar Ambt) >>, 
het arrest, op grand van voormelde rede
nen, eiseres veroordeelt om aan verweer 
der een vergoeding wegens beroepsziek 
te te betalen, 

terw1jl artikel 1 van voornoemde wet 
van 3 juh 1967 bepaaJ~ dat cje .PiJ geze. 
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we't vastgestelde Tegeling op · de perso
neelsleden van onder meer de instellin
gen van openbaar nut toepasselijk zal 
worden verklaard door de Koning bij 
een in ministerraad overlegd besluit; ar
tikel 2 van bovengenoemd koninklijk be
sluit van 12 juni 1970, dat in minister
raad werd overlegd, de bij de wet van 3 
juli 1967 ingestelde regeling, met betrek
king tot de arbeidsongevallen en de on
gevallen op de weg naar en van het 
werk, toepasselijk verklaart op het per
soneel van sommige instellingen van 
openbaar nut van categorie B, doch niet 
op het personeel van eiseres; in tegen
stelling tot hetgeen het arrest zegt, voor
noemd koninklijk besluit van 12 juni 
1970 nergens bepaalt dat zijn toepas
singsgebied zou kunnen worden uitge
breid bij een (niet in de ministerraad te 
overleggen) koninklijk besluit; de hierbo
ven genoemde regeling op de personeels
leden van eiseres afzonderlijk toepasse
lijk werd verklaard door het koninklijk 
besluit van 23 december 1970, eveneens 
voornoemd, dat echter niet in de minis
terraad werd overlegd; het kopinklijk be
sluit van 5 januari 1971 « op advies van 
onze in raad vergaderde ministers , be
paalt dat de wet van 3 juli 1967, wat de 
beroepsziekten betreft, toepasselijk 
wordt verklaard op de leden van het per
soneel onderworpen aan artikel 2 van 
het koniriklijk besluit van 12 juni 1970; 
« de leden van het personeel onderwor
pen aan artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 12 juni 1970 , deze zijn die in 
het betrokken artikel zijn vermeld, zon
der de uitbreiding van dit artikel door 
het koninklijk besluit van 23 december 
1970, laatstgenoemd koninklijk besluit 
nietig zijnde, omdat het niet in de minis
terraad werd voorgelegd, als door artikel 
1 van de wet van 2 juli 1967 vereist; het 
arrest derhalve, door te beslissen dat het 
koninklijk besluit van 5 januari 1971 be
treffende de schadevergoeding voor be
roepsziekten in de overheidssector, en 
derhalve de reeds genoemde wet van 
3 juli 1967, toepasselijk zijn op eiseres 
en haar personeel; en op grond van deze 
beslissing eiseres te veroordelen tot beta
ling aan verweerder van een vergoeding 
wegens beroepsziekte, de in dit mid
del genoemde wettelijke bepalingen 
schendt · 

Overwegende dat artikel 1 van de 
wet van 3 juh 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsonge
vallen, voor ongevallen op . de weg 
naar en van bet werk en -voor be-

roepsziekten in de overheidssector 
bepaalt : « De bij deze wet vastge
stelde regeling voor het herstel van 
schade uit arbeidsongevallen, uit on
gevallen op de weg naar of van het 
werk en uit beroepsziekten wordt 
door de Koning, bij een in minister
raad overlegd besluit, onder de voor
waarden en binnen de perken die 
Hij bepaalt, toepasselijk verklaard 
op . de leden van · het vast, stage
doend, tijdelijk of hulppersoneel 
zelfs al zijn zij onder arbeidsover
eenkomst aangeworven, die behoren 
tot: ( ... ); 2o de instellingen van open
baar nut>>; 

Dat artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 12 juni 1970 betreffende 
de schadevergoeding, ten gunste 
van de personeelsleden der instellin
gen van openbaar nut, voor arbeids
ongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk, genomen 
« op het advies van onze in raad 
vergaderde ministers », bepaalde : 
« Dit besluit wordt toepasselijk ver
klaard op de leden van het vast, sta
gedoend~ tijdelijk of hulppersoneel, 
zelfs al zijn zij onder arbeidsover
eenkomst aangeworven, die behoren 
tot : 1 o de instellingen van openbaar 
nut van categorie A van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de contro
le op sommige instellingen van 
openbaar nut; 2" de instellingen van 
openbaar nut van categorie B van 
eerder vermelde wet, onderworpen 
aan de controle van de minister van 
Sociale Voorzorg, de minister van 
Tewerkstelling en Arbeid, de minis
ter van het Gezin en de Huisvesting, 
de minister van de Middenstand en 
de minister van Volksgezondheid »; 

Dat het arrest aanneemt dat eise
res niet behoort tot de in artikel .2 
van het geciteerde koninklijk besluit 
vermelde instellingen van openbaar 
nut; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 12 juni 1970 
bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 23 december 1970 betref
fende de schadevergoedingen, ten 
gunste van de personeelsleden van 
de .. Nationale- .Maatschap.pij.- .van :de 
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Buurtspoorwegen, voor arbeidsonge
vallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, als volgt 
werd aangevuld: << 3° de Nationale 
Maaschappij van de Buurtspoorwe
gen »; dat het koninklijk besluit van 
23 december 1970, blijkens zijn aan
hef, genomen werd << op de voor
dracht van onze minister van Ver
keerswezen en van onze minister 
van het Openbaar Ambt »; 

Overwegende dat, nu ingevolge ar
tikel 1 van de voormelde wet van 3 
juli 1967 de toepasselijkverklaring 
van de bij die wet ingestelde rege
lingen op het personeel van de erin 
bedoelde besturen, diensten, instel
lingen en inrichtingen bij een in mi
nisterraad overlegd besluit moet ge
schieden, bij koninklijk besluit van 
23 december 1970 niet verbindend is; 
dat, in strijd met wat het arrest oor
deelt, het koninklijk besluit van 12 
juni 1970 geen bepaling bevat die de 
uitbreiding van zijn toepassings
sfeer mogelijk maakt bij een besluit 
waarover niet in ministerraad is be
raadslaagd; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1971 
betreffende de schadevergoeding 
voor beroepsziekten in de overheids
sector luidt : << De regeling ingesteld 
bij de wet (van 3 juli 1967) wordt, 
wat betreft de schadevergoeding 
voor beroepsziekten, toepasselijk 
verklaard op de leden van het perso
neel onderworpen, wat betreft de 
schadevergoeding voor arbeidsonge
vallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk: ( ... ); 2° aan ar
tikel 2 van het koninklijk besluit 
van 12 juni 1970 »; 

Overwegende dat uit het voren
staande blijkt dat het personeel van 
eiseres niet wettelijk onderworpen 
werd aan artikel 2 van het konink
lijk besluit van 12 juni 1970; 

Dat daaruit volgt dat het konink
lijk besluit van 5 januari 1971 op dat 
personeel geen toepassing kan vin
den; 

Dat het arrest, door op grand van 
de in het middel aangehaalde reden
geving anders te beslissen, de be-

slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep van verweerder 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

21 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 44 

3' KAMER - 21 september 1987 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERI:"'G - DIENSTBETREK
KI:"'G MET VERKORTE WERKTIJD - DAGEN 
WAAROP GEWOONLIJK NIET WORDT GE
WERKT INGEVOLGE GEBRUIKEN - GEBRt:IK 
IN DE ONDERNEMING - BEGRIP 

Voor de toepassing van art. 151, eerste 
lid, :f, Werkloosheidsbesluit (1), val
gens hetwelk geen werkloosheidsuitke
ring wordt toegekend voor de dagen 
waarop in een dienstbetrekking met 
verkorte werktijd gewoonlijk niet 
wordt gewerkt ingevolge de gebruiken 
in de onderneming, is niet vereist dat 
het gebruik geldt voor de gehele on
derneming. 

(1} Art. 151 Werkloosheidsbesluit werd ver
vangen door het in deze zaak niet toepasse
lijke K.B. 28 mei 1986. In het nieuwe artikel 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(MATI'HYS T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDfJVOOR
ZIENING) 

(A.R. nr. 5738) 

21 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en 
Simont. 

Nr. 45 

2' KAMER - 22 september 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - TER
MIJNEN VAN CASSATIEBEROEP - STRAFVOR
DERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP -
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - AF
ZONDERLIJKE BESLISSINGEN OVER DE 
SCHULD EN DE STRAF - CASSATIEBEROEP 
TEGEN DE EERSTE BESLISSING. 

2° WAPENS - VERBODEN WAPENS - DRA
GEN EN VERVOEREN VAN EEN VERBODEN WA
PE.'I - BEGRIP 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KE:\1 - WAPENS - VERBODEN WAPENS -
DRAGE:Il EN VERVOEREN VAN EEN VERBODEN 
WAPE:Il- BEGRIP 

uitstelt tot na deskundigenonderzoek 
van het slachtoffer (1). 

2' en 3' Regelmatig met redenen om
kleed en wettelijk verantwoord is het 
arrest dat de beklaagde veroordeelt 
wegens het vervaardigen, herstellen, te 
koop stellen, verkopen, uitdelen, invoe
ren of vervoeren, opslaan of dragen 
van een verboden wapen, met name 
een dolkmes, na, met betrekking tot de 
conclusie van de beklaagde die deed 
gelden dat het bezit van een dolk niet 
verboden is, erop gewezen te hebben 
dat het verboden wapen werd terugge
vonden in het handschoenkastje van 
de door de beklaagde bestuurde wagen 
en het vaststaat dat hij drager en ver
voerder is geweest van dat verboden 
wapen telkens als hij met zijn voertuig 
is weggereden (2). 

(HAUTEKEETE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1300) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

1. Wat de telastlegging D betreft: 
Overwegende dat eiser werd ver

volgd ter zake van: « te Gent, op 14 
januari 1985, opzettelijke verwondin
gen of slagen te hebben toegebracht 
aan Van Dorpe Leo en Perdao Ade
mir » (telastlegging D): dat het ar
rest beslist dat het feit D bewezen is 
door het vooronderzoek en niet 
wordt betwist, en « dat de uitspraak 
wat betreft D uitgesteld wordt tot 

1' Niet ontvankelijk v66r de eindbeslis
sing is het cassatieberoep tegen een 
arrest van het hof van beroep dat be
slist dat de beklaagde het hem ten Jas
te gelegde misdrijf van opzettelijke 
slagen en verwondingen heeft ge- 1-----------------
pleegd, doch de uitspraak over de straf 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
komt de hier toepasselijke bepaling niet meer 
voor, echter wei het door het arrest gei:nter
preteerde begrip « gebruiken in de onderne
ming » (zie art. 151, 2'). Het recht op werkloos
heidsuitkering van deeltijds tewerkgestelde 
werknemers wordt thans geregeld door de 
artt. 171ter e.v. Werkloosheidsbesluit, inge
voegd door het genoemde K.B. 28 mei 1986. 

Nota's arrest nr. 45 : 
(1) Cass., 13 okt. 1952 (A.C., 1953, 51); 2 okt. 

1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 133); 24 jan. 1977 
(A.C., 1977, 578, met noot R.D.). Cass., 27 april 
1982 (A.C., 1981-82, nr. 502, met noot R.D.). 
Raadpl. Cass., 5 feb. 1986, A.R. nr. 4695 
(A.C., 1985-86, nr. 361). 

(2) Cfr. Cass., 27 maart 1939 (Bull. en 
Pas., 1939, I, 171); 4 maart 1974 (A.C., 1974, 
731); 7 dec. 1976 (ibid., 1977, 396); 7 feb. 1979, 
R. w.. 1979-80. 902. 
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na de neerlegging- van het deskun
dig onderzoek »; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een gesehil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

2. Wat de overige telastleggingen 
betreft: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 3 en 4 van 
de wet van 3 januari 1933. 1° Eiser had 
voor het Hof van Beroep te Gent in zijn 
regelmatig genomen en neergelegde con
clusie de wettelijke bezwaren gesteld 
waarbij hij bewees dat de dolk gevonden 
in zijn auto, weliswaar een verboden wa
pen was, doch niet strafbaar was in de 
omstandigheden die hij voorhield. Hij 
haalde daartoe eveneens de rechtspraak 
aan verschenen in de A.P.R., « Wapens ''· 
Het Hof van Beroep te Gent liet zelfs na 
te bepalen waarin het strafbaar karakter 
van het wapen bestaat, alhoewel het pro
ces-verbaal van 5 december 1985 (stuk 17 
van het strafdossier) het hof dienaang
aande gewaarschuwd had; 2o eiser heeft 
ook in zijn regelmatig genomen en neer
gelegde conclusie aangetoond dat hij wel 
dronken geweest is, doch niet in die 
staat gereden had. Hij haalde verschil
lende feiten aan die zijn stelling bewe
zen, zelfs deze van objectieve getuigen. 
Het hof van beroep heeft al deze voor
melde wettelijke argumenten nevens 
zich gelegd en derhalve zijn arrest niet 
wettelijk verantwoord : 

W at de eerste grief betreft : 
Overwegende dat eiser werd ver

volgd ter zake van « een verboden 
wapen te hebben vervaardigd, her
steld, te koop gesteld, verkoeht, uit
gedeeld, ingevoerd of vervoerd, op
ge~lagen of gedragen, namelijk een 
dolkmes in bruin foedraal met een 
lemmet van 18 em en een heft van 
12,5 em, met stootplaat » (telastleg
ging B); dat eiser bij eonclusie aan
voerde dat « het bezit van een dolk, 
weliswaar verboden wapen, niet 
strafbaar is noeh verboden; dat het 
vervoer van kwestieus wapen in 
reisgoed of in een voertuig evenmin 
strafbaar is: deze dolk zieh in de wo-

ning van (eiser) bevond doeh hij 
hem telkens medenam in zijn wa
gen voor zijn veiligheid »; 

Overwegende dat het arrest de te
lastlegging, die preeiseert om welk 
verboden wapen het ten deze gaat, 
bewezen verklaart op volgende 
grond : « het verboden wapen werd 
teruggevonden in het handsehoen
bakje van de wagen bestuurd door 
(eiser) waaruit duidelijk vaststaat 
dat hij drager was en vervoerder 
van dit verboden wapen telkens hij 
met zijn voertuig weggereden is »; 

Dat het arrest aldus eisers eonclu
sie beantwoordt en zijn beslissing 
naar reeht verantwoordt; 

W at de tweede grief betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt : « Feiten E en F zijn bewezen, 
enerzijds door (eisers) bekentenis 
(stuk 5 in fine) en anderzijds door 
het zeer hoge alcoholgehalte in het 
bloed, dat moet verworven zijn in 
een langere periode voor de feiten 
waarvoor de politie is tussengeko
men >>; 

Dat het arrest, door aldus de feite
lijke gegevens te vermelden waarop 
de appelreehters hun beslissing la
ten steunen, de door eiser aange
voerde andere of strijdige feitelijke 
gegevens verwerpt en zodoende zijn 
verweer beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 2llbis van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het arrest, wat 
betreft de telastleggingen E en F, de 
door de eerste reehter uitgesproken 
geldboete en vervallenverklaring 
van het reeht een motorvoertuig te 
besturen bevestigt, maar de vervan
gende gevangenisstraf, die door de 
eerste reehter was vastgesteld op 
vijftien dagen, brengt op twee 
maanden; 

Dat het arrest aldus de straf ver
zwaart zonder daarbij vast te stellen 
dat het hof van beroep zulks met 
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eenparige stemmen van zijn leden Nr. 46 
heeft beslist; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor-

2' KAMER - 22 september 1987 

men in acht zijn genomen en de be- RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

Overwegende dat het bestreden 
arrest, met bevestiging van het be
roepen vonnis, aan verweerder een 
provisionele vergoeding toekent van 
1 frank met de kosten, onder voor
behoud van vermeerdering in de 
loop van het geding, en de zaak 
voor verdere afhandeling onbepaald 
uitstelt; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing 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, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het een 
vervangende gevangenisstraf van 
twee maanden oplegt voor de telast
leggingen E en F; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in twee derde van de kosten 
en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

22 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. 0. 
Cammaert, Gent. 

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- BESLISSING WAARBIJ DE 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN WORDT BE
VOLEN OVER EEN BEPAALD ONDERWERP -
LATERE BESLISSING OVER DE VORDERING 
ZELF - UITSPRAAK DOOR DEZELFDE RECH
TERS OF DOOR HET RECHTSCOLLEGE WAAR
VOOR HET GEDING VOLLEDIG IS HERVAT -
VEREISTE. 

Na een beslissing die de heropening van 
het debat beveelt over een welbepaald 
onderwerp, zodanig dat in feite het vo
rige debat over dat punt wordt voort
gezet, moet de beslissing over de vor
dering zelf worden gewezen door de 
rechters die de vorige terechtzittin~?en 
in diezelfde zaak hebben bijgewoond, 
of, zo niet, door e(m rechtscollege 
waarvoor het geding volledig is hervat 
(1). (Art. 779 Ger.W.) 

(DRIJKONINGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1321) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 februari 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 2 en 779 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, recht
doende over de burgerlijke belangen, ei
ser veroordeelt aan verweerder het be
drag van 167.049 frank te betalen, provi
sioneel en met voorbehoud voor de 
toekomst, het incidenteel beroep van ei
ser afwijst ten aanzien van het oorzake
lijk verband tussen de fout van eiser en 
de schade van verweerder, en eiser in de 
kosten veroordeelt, 

terwijl het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 7 november 1986 ver
meldt dat de zaak gehoord is, de partijen 
gepleit hebben en conclusies zijn gena
men, en de zaak voor uitspraak is ge
steld op de zitting van 5 december 1986; 

(1) Cass., 29 april 1986, A.R. nr. 9822 
(A.C., 1985-86, nr. 527). 
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de rechtbank luidens voormeld proces
verbaal is samengesteld uit mevrouw 
Vliers, voorzitter, de heer Driessen, rech
ter, en de heer Nouwkens, plaatsvervan
gende rechter; de aldus samengestelde 
rechtbank op 5 december 1986 een von
nis heeft uitgesproken waarbij het hager 
beroep ontvankelijk wordt verklaard en 
een heropening van debatten wordt be
volen om de raadsman van eiser toe te 
laten een stuk neer te leggen; het proces
verbaal van de terechtzitting van 9 ja
nuari 1987 vermeldt dat de partijen ver
schijnen en dat door de raadsman van 
eiser stukken worden neergelegd, zonder 
op enigerlei wijze te spreken over een 
herneming ab avo van het onderzoek 
van de zaak; de rechtbank luidens voor
meld proces-verbaal is samengesteld uit 
mevrouw Vliers, voorzitter, de heer Drie
sen, rechter, en mevrouw Lenders, rech
ter; laatstgenoemde rechter aldus de de
batten en de neerlegging van de conclu
sies niet heeft bijgewoond; de rechtbank 
in laatstgenoemde samenstelling het 
thans bestreden vonnis heeft uitgespro
ken; artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de rechters op straf
fe van nietigheid aile zittingen over de 
zaak moeten bijwonen en deze bepaling 
eveneens van toepassing is op strafzaken 
krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zodat het bestreden vonnis, dat 
mede is uitgesproken door een rechter 
die de zitting niet heeft bijgewoond 
waarop de debatten werden gehouden en 
conclusies werden genomen, nietig is : 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt : dat de correctionele 
rechtbank, bestaande uit de onder
voorzitter Vliers, waarnemend voor
zitter, de rechter Driessen en de 
plaatsvervangende rechter Nouw
kens, op 5 december 1986 in deze 
zaak een vonnis heeft gewezen 
waarbij de heropening der debatten 
werd bevolen; dat de rechtbank op 
de terechtzitting van 9 januari 1987 
waarop de debatten werden her
opend, was samengesteld uit de on
dervoorzitter Vliers, waarnemend 
voorzitter, en de rechters Driessen 
en Lenders, en dat het bestreden 
vonnis op 6 februari 1987 is gewezen 
door de ondervoorzitter Vliers en de 
rechters Driessen en Lenders; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 779, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, het vonnis enkel kan 

worden gewezen door rechters die 
alle zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond; dat deze regel op straf
fe van nietigheid is voorgeschreven; 

Overwegende dat voormeld artikel 
in beginsel niet vereist dat een von
nis dat, na een vonnis alvorens 
recht te doen, in dezelfde zaak 
wordt uitgesproken, door dezelfde 
rechters wordt gewezen als degenen 
die zitting hebben gehouden tijdens 
de debatten v66r het vonnis alvo
rens recht te doen of bij de uit
spraak van dit vonnis; dat die regel 
evenwel niet geldt na een vonnis 
waarbij de heropening van de debat
ten wordt bevolen over een welbe
paald onderwerp; dat het in dit ge
val gaat om de voortzetting van de 
vroegere debatten doch enkel over 
het door de rechter vastgestelde on
derwerp;: 

Dat wanneer, in dit tweede geval, 
het rechtscollege niet is samenge
steld uit dezelfde rechters die de 
vroegere terechtzittingen hebben 
bijgewoond, het vonnis door het an
ders samengestelde rechtscollege 
slechts regelmatig kan worden ge
wezen wanneer de debatten voor 
dat rechtscollege volledig worden 
hervat; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de debatten ten 
deze volledig zijn hervat voor het 
anders samengestelde rechtscollege; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het t.weede middel te 
onderzoeken, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit 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 Tongeren, 
zitting houdende in hoger beroep. 

22 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. W. 
Zimmerman, Hasselt. 

Nr. 47 

2" KAMER - 22 september 1987 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN - CORREC
TIONELE EN POLITIEZAKEN - VERZOEK TOT 
WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLE
GING - VOORWAARDEN. 

In correctionele en politiezaken mag wij
ziging van de taal van de rechtsple
ging door de beklaagde, met toepas
sing van art. 23 Taalwet Gerechtsza
ken, worden aangevraagd niet alleen 
wanneer hij die taal niet kent, maar 
oak wanneer hij zich gemakkelijker in 
de andere taal uitdrukt (1). 

(MOMMAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1332) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 februari 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 23 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 23, tweede en derde lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, de 
verdachte die slechts Frans kent of 
zich met meer gemak in deze taal 
uitdrukt en die terecht staat voor 
een politierechtbank met Nederland
se voertaal, mag vragen dat de 
rechtspleging in het Frans geschie
de; dat in dat geval de rechtbank de 
verwijzing gelast naar het dichtstbij 

(1) L. LINDEMANS, « Taalgebruik in gerechts
zaken, A.P.R., 1973, nrs. 181 tot 187. 

gelegen rechtscollege · van dezelfde 
rang, dat voor voertaal heeft die 
door de verdachte gevraagd; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eisers verzoek tot verwijzing 
naar een politierechtbank met Fran
se voertaal verwerpt, op grond dat 
« ( ... ) er geen enkele reden is om op 
het verzoek van (eiser) in te gaan 
( ... ); (eiser) verklaarde de Nederland
se taal onvoldoende machtig te zijn, 
doch conclusies neerlegde in het Ne
derlands die aan duidelijkheid niets 
te wensen overlieten »; 

Overwegende dat de politierecht
bank uit de enkele omstandigheid 
dat eiser een conclusie neerlegde, 
opgesteld in de Nederlandse taal, 
waarin hij onder meer vroeg om 
verwijzing van zijn zaak naar een 
politierechtbank met Franse voer
taal, niet wettig heeft kunnen aflei
den dat eiser zich niet met meer ge
mak in de Franse taal uitdrukt; 

Dat het beroepen vonnis derhalve 
artikel 23 van de wet van 15 juni 
1935 schendt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu dat het beroepen vonnis 
bevestigt, onder meer met verwij
zing naar de redengeving ervan, 
eveneens voormeld artikel schendt 
en derhalve nietig is; 

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; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, zitting 
houdende in hoger beroep. 

22 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 48 

2• KAMER - 22 september 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - EISERS EN VERWEERDERS -
STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - OVERLIJDEN VAN DE BE
KLAAGDE - GEVOLG. 

Door het overlijden van de beklaagde tij
dens het cassatiegeding heeft het door 
hem tegen de beslissing op de strafvor
dering ingestelde cassatieberoep geen 
reden van bestaan meer (1). 

(DE LEPELEERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1461) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1987 op ver
wijzing gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 december 1986; 

Overwegende dat blijkens een uit
treksel uit het register der overlij
dens van het district Wexforf (Ier
land) eiser op 5 april 1987 is overle
den; 

Overwegende dat het overlijden 
van de veroordeelde, vooraleer het 
bestreden arrest in kracht van ge
wijsde is gegaan, de strafvordering 
doet vervallen en dat het arrest dat 
aileen over die vordering uitspraak 
doet, zonder gevolg blijft; 

Dat de voorziening derhalve geen 
bestaanreden meer heeft; 

Om die redenen, zegt dat het be
streden arrest zonder uitwerking zal 
blijven; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het bestre
den arrest; laat de kosten ten laste 

van de Staat; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

22 september 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal. 

Nr. 49 

2• KAMER - 23 september 1987 

STEDEBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT - UITVOEREN EN IN 
STAND HOUDEN VAN WERKEN - WET STEDE
BOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING, ARTT. 64 
EN 65 - VEREISTE. 

Herstel van de plaats in de vorige staat, 
na een veroordeling wegens overtre
ding van art. 64 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw, kan door de rech
ter enkel worden bevolen op voorwaar
de dat hij vaststelt dat die maatregel 
nag noodzakelijk is om de gevolgen 
van het misdrijf te doen verdwijnen, 
mede gelet op de wijzigingen die on
dertussen zijn aangebracht in de door 
het bestuur verleende vergunningen 
(1); indien de overtreder ondertussen 
van de bestendige deputatie een bouw
vergunning heeft gekregen en tegen 
die beslissing een beroep met schor
sende werking is ingesteld, kan de 
rechter, zolang de bouwvergunning 
blijft bestaan, niet, zelfs niet voorwaar
delijk, bevelen dat de plaats in de vori
ge staat wordt hersteld. 

(CIRINNA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5478) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Nota arrest nr. 48: Nota arrest nr. 49: 
(1) Cass., 19 april 1983 (A.C., 1982-83, nr. (1) Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 93 

453). (A.C., 1985-86, nr. 595). 
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Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 65, inzonderheid § 1, a, en 
67 van de wet van 29 maart 1962 houden
de organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, gewijzigd bij 
de wet van 22 december 1970, 

doordat het arrest vaststelt dat eiser 
de vergunning om de litigieuze aanpas
singswerken uit te voeren een eerste 
maal op 18 oktober 197!l heeft aange
vraagd; dat de aangevraagde vergunning 
door het gemeentebestuur van Chapelle
lez-Herlaimont werd geweigerd op 18 ok
tober 1978 (lees 8 november 1978); dat ei
ser begin 1985 een nieuwe aanvraag 
indiende tot regularisatie van de litigieu
ze bouwwerken; dat die aanvraag ge
grond was op een in maart 1982 opge
maakt wijkplan waarin het huis van 
beklaagde opgenomen was en dat op 3 
september 1982 door het bestuur van ste
debouw werd goedgekeurd onder voorbe
houd van een aantal punten die geen be
trekking hebben op het perceel van 
beklaagde; dat het college van burge
meester en schepenen te Chapelle-lez
Herlaimont andermaal, bij beslissing van 
22 april 1985, weigerde een vergunning 
af te geven voor de litigieuze werken; 
dat de bestendige deputatie van de pro
vincieraad van Henegouwen, op het be
roep van eiser, de beslissing van het col
lege wijzigde en de vergunning verleen
de op 8 augustus 1985; dat tegen die 
beslissing zowel door het bestuur als 
door het college beroep is ingesteld voor 
de Waalse Gewestexecutieve; dat het ar
rest vervolgens het door het beroepen 
vonnis bevolen herstel van de plaats in 
de vorige staat bevestigt met de precise
ring dat het herstel « moet gebeuren bin
nen een termijn van zes maanden te re
kenen vanaf de dag waarop het bestuur 
een definitieve of niettegenstaande elk 
beroep uitvoerbare beslissing zal hebben 
gewezen waarbij het behoud van de liti
gieuze werken wordt geweigerd », 

terwijl, wanneer werken, die zijn uit
gevoerd zonder de door de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw vereiste vergunning, naderhand re
gelmatig zijn vergund, het bij artikel 65 
bepaalde herstel van de plaats in de vori
ge staat en derhalve de afbraak van de 
bouwwerken niet meer kunnen worden 
bevolen; de beslissing van de bestendige 
deputatie van de Provincieraad van He
negouwen een regelmatige vergunning is 
waarbij aan eiser het recht wordt toege
kend om de litigieuze werken te behou
den; het arrest waarbij het herstel van 

de plaats in de vorige staat wordt bevo" 
len, bijgevolg de in het middel aangewe
zen bepalingen, meer bepaald artikel 65, 
§ 1, a, van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedebouw schendt: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de bestendige deputatie 
« de litigieuze werken heeft vergund 
bij beslissing van 22 april 1985 », 
doch dat « tegen die beslissing zowel 
door het bestuur van stedebouw als 
door het college van burgemeester 
en schepenen beroep is ingesteld 
voor de Waalse Gewestexecutieve »; 
dat het arrest daaruit afleidt dat be
klaagde de litigieuze werken mag 
behouden vanaf de uitspraak van de 
beslissing van de bestendige deputa
tie (voor zover ze door de hogere 
overheid wordt bevestigd) »; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om de plaats in de vori
ge staat te herstellen en zulks « bin
nen een termijn van zes maanden te 
rekenen van de dag waarop het be
stuur een definitieve of niettegen
staande elk beroep uitvoerbare be
slissing zal hebben gewezen waarbij 
het behoud van de litigieuze werken 
wordt geweigerd »; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer hij een veroordeling uitspreekt 
wegens inbreuk op artikel 64 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, het her
stel van de plaats in de vorige staat 
alleen dan mag bevelen als hij vast
stelt dat die maatregel nog nodig is 
om de sporen van het misdrijf te 
doen verdwijnen, gelet op de wijzi
gingen die ondertussen zijn aange
bracht in de door het bestuur ver
leende vergunningen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het beroep tegen de beslis
sing van de bestendige deputatie 
schorsende werking heeft de door 
haar verleende vergunning niet doet 
vervallen; dat het hof van beroep, 
nadat ze had vastgesteld dat eiser 
de bouwvergunning gekregen had 
van de bestendige deputatie, eiser 
niet, zelfs, niet voorwaardelijk, kon 



Nr. 50 HOF VAN CASSATIE 103 

veroordelen tot herstel van de plaats 
in de vorige staat, zolang die ver
gunning bestond; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende voor het overige 

dat de substantiiHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsre
gels in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre daarbij het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat wordt bevolen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten; 
laat het overige van de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

23 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 50 

2' KAMER - 23 september 1987 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF
VORDERING EN BURGERL!JKE RECHTSVOR
DERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN 
RECHTEN - GRONDSLAG VAN DE BURGER
L!JKE RECHTSVORDERING 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BESLISSING TOT VEROORDE
LING - WIJZIG!NG VAN DE DATUM VAN DE 
FElTEN DER TELASTLEGGING - DATUM DIE 
EEN VAN DE PUNTEN IS IN HET VERWEER 
VAN DE BEKLAAGDE- BEKLAAGDE NIET OP 
DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE WIJZIGING
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI 
GING 

1° Inzake douane en accijnzen, vloeit de 
door het Bestuur van Financien in· te 
stellen burgerlijke rechtsvordering. tot 
betaling van ontdoken rechten niet 
voort uit het misdrijf, maar vindt zij 
haar rechtstreekse grondslag in de wet 
die de betaling van de rechten oplegt; 
wanneer de overtredingen, fraudes, 
wanbedrijven of misdaden in de artt. 
281 en 282 van de Douane- en Accijn
zenwet bedoeld, aanleiding geven tot 
betaling van rechten, behoort, krach
tens art. 283 van die wet, de kennisne
ming daarvan tot de bevoegdheid van 
de strafrechter die aldus, los van de 
strafvordering, kennis neemt van een 
burgerlijke rechtsvordering (1). 

2o Het recht van verdediging wordt ge
schonden door de beslissing tot veroor
deling, waarin de datum van de feiten 
wordt gewijzigd, zonder dat de be
klaagde daarvan werd verwittigd, ter
wijl die datum een van de punten is 
van het door hem voorgedragen ver
weer, waaruit hij afleidde dat de tegen 
hem ingestelde strafvordering verjaard 
was (2). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5857) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het door verweerster tegen 
de voorziening aangevoerde middel 
van niet-ontvankelijkheid, hieruit af
geleid dat de voorziening gericht is 
tegen een beslissing die geen eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering, aangezien het bestreden 
vonnis geen veroordeling tot beta
ling van de litigieuze belasting heeft 

(1) Zie Cass., 23 dec 1980, A.R. nr 6097 
(A. C., 1980-81, nr 246), 12 mei 1982, . A.R. 
nr 2202 (ib1d., 1981-82, nr 545), en 9 sept. 1986, 
A.R. nr 8653 (1b1d., 1986-87, nr 15). . 

(2) Cass, 21 nov 1979 (A C, 1979-80, nr 192), 
5 dec 1984, A R nr 3834, en 28 mel 1983, A R 
nr 8265 (1b1d, 1984-85, nrs 216 en 582), en 14 
okt 1986 .• -A.R nr- .262 -{Ibid, 1.986-37, nr 82) 
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uitgesproken, een heropening van 
de debatten dienaangaande heeft 
bevolen en de kosten van het hoger 
beroep heeft aangehouden en dat, 
inzake douane en accijnzen, de 
strafvordering wegens overtreding 
van de belastingwetten en de bur
gerlijke rechtsvordering tot betaling 
van de ontdoken rechten door het 
Bestuur van Financien worden inge
steld en dat wanneer, zoals ten de
ze, de strafvordering en de rechts
vordering tot betaling van de ontdo
ken rechten terzelfder tijd en ten 
verzoeke van dezelfden voor de 
strafrechter worden ingesteld, het 
vonnis op de ene vordering niet kan 
gescheiden worden van het vonnis 
op de andere; 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechtsvordering van het Bestuur tot 
betaling van de ontdoken rechten 
niet voortvloeit uit het misdrijf, 
doch haar rechtstreekse grondslag 
vindt in de wet die de verplichting 
tot betaling van de rechten oplegt; 
dat artikel 283 van de algemene wet 
inzake douane en accijnzen bepaalt 
dat, wanneer de overtredingen, frau
des, misdrijven of misdaden, in de 
artikelen 281 en 282 bedoeld, tevens 
tot betaling van rechten of accijnzen 
aanleiding geven, de kennisneming 
daarvan tot de bevoegdheid van de 
strafrechter behoort die aldus, los 
van de strafvordering, kennis neemt 
van een burgerlijke rechtsvordering; 

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

Over de voorziening : 

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

Over het eerste mid del: miskenning 
van het recht van verdediging, 

doordat het arrest, met gedeeltelijke 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
daarbij preciserend dat de tijdspanne 
waarbinnen het misdrijf is gepleegd, 
loopt van 31 oktober 1980 tot 9 april 1985, 
e1ser veroordeelt tot een geldboete van 
43.200 frank gelijk aan tweemaal de ont
doken belastmg of tot een vervangende 
gevangemsstraf van v1j£t1en dagen, ter 

zake dat hij zich te Brussel schuidig ge
maakt heeft aan handelingen, verzuimen 
of praktijken die tot gevolg of tot doel 
hadden de door de gecoordineerde wet
ten inzake de slijterijen van gegiste 
dranken bepaalde belastingen geheel of 
gedeeltelijk te ontgaan, meer bepaald 
door op het nr. 6/8 van de rue Auguste 
Orts een slijterij van ter plaatse te ver
bruiken gegiste dranken te hebben ge
houden of geexploiteerd zonder ten min
ste vijftien dagen v66r de aanvang van 
zijn werkzaamheden als nieuwe slijter 
noch tot op heden de vereiste aangifte te 
hebben ingediend en de openingsbelas
ting te hebben betaald aan de bevoegde 
ontvanger der accijnzen en zonder van 
hem de openingsvergunning te hebben 
gekregen, 

terwijl uit geen enkele vaststelling van 
het arrest blijkt dat het hof van beroep 
het recht van verdediging heeft geeerbie
digd door eiser de gelegenheid te geven 
zijn verweermiddelen voor te dragen te
gen de verbetering van de data waartus
sen het misdrijf is gepleegd; 

Overwegende dat eiser is ver
volgd, ter zake dat hij « na 31 okto
ber 1980, met name op 15 november 
1980 » het in het middel aangegeven 
misdrijf heeft gepleegd; dat de eer
ste rechter de telastlegging bewezen 
heeft verklaard, na te hebben vast
gesteld dat de verjaring van de 
strafvordering regelmatig is gestuit, 
met name door het proces-verbaal 
d.d. 20 december 1982 van de admi
nistratie van douane en accijnzen; 

Overwegende dat het arrest waar
bij eiser wordt veroordeeld, op de 
door hem voor het hof van beroep 
genomen conclusie ten betoge dat 
de strafvordering thans verj aard 
was op grond dat « de in de dag
vaardingsakte omschreven feiten, 
die tot de vervolgingen aanleiding 
hebben gegeven, uiterlijk op 15 no
vember 1980 zijn gepleegd; ... dat de 
eerste rechter terecht heeft beslist 
dat de laatste verjaringstuitende 
daad dagtekent van 20 december 
1982 », antwoordt dat het nodig is te 
preciseren dat de tijdsspanne waar
binnen het ·misdrijf is gepleegd, 
loopt van 31 oktober 1980 tot 9 april 
1985, dag van de dagvaarding van 
eiser; · 
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Overwegende dat uit de hierboven 
weergegeven consideransen blijkt 
dat het hof van beroep geen andere 
dan de door de eerste rechter bewe
zen verklaarde feiten in aanmerking 
genomen heeft, doch dat het ten de
ze de datum van de feiten niet 
mocht verbeteren, aangezien het 
verweer van eiser ten dele daarop 
berustte, zonder laatstgenoemde 
vooraf ervan te verwittigen dat hij 
verweer moest voeren over de aldus 
gewij zig de telastleggingen; 

Overwegende dat uit geen van de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiser van 
die wijziging op de hoogte is ge
bracht; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering tot beta
ling van rechten : 

Overwegende dat het arrest bij de 
uitspraak over « de veroordeling ... 
(van eiser) tot betaling van de belas
ting van 21.600 frank, verhoogd met 
de verwijlinteresten tegen 12 pet. 
per jaar met ingang van 18 oktober 
1980, en tot betaling van de kos
ten ''• zich ertoe beperkt « de her
opening van de debatten te bevelen 
en de datum hiervoor vaststelt op 1 
april 1987 ... »; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de niet definitieve 
beslissing op de tegen eiser ingestel
de burgerlijke rechtsvordering die 
uit eerstgenoemde beslissing voort
vloeit; 

kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing; vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

23 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Bruyn en J. Fierens, Brussel. 

Nr. 51 

2' KAMER - 23 september 1987 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - VONNISGERECHT 
GEEN BEVOEGDHEID OM UITSPRAAK TE 
DOEN OVER FElTEN DIE ER NIET AANHANGIG 
ZIJN GEMAAKT. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BE
VOEGDHEID - ANDERE FElTEN DAN DIE 
WAAROP DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER BETREKKING HAD 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - CORRECTIONELE OF PO

LITIERECHTBANK - VERPLICHTING VAN DE 
RECHTER OM AAN HET BIJ HEM AANHANGIG 
GEMAAKTE FElT ZIJN WETTELIJKE KWALIFI
CATIE TE GEVEN 

1° en 2° Vonnisgerechten in strafzaken 
mogen geen uitspraak doen over feiten 
die er niet aanhangig zijn gemaakt; de 
appelrechter mag inzonderheid geen 
uitspraak doen over andere feiten dan 
die waarop de beslissing van de eerste 
rechter betrekking had (1). 

3° In correctwnele of politiezaken maakt 
de door een onderzoeksgerecht gewe
zen beschikking tot verwijzing of de 
dagvaarding om voor bet vonnisge· 
recht te verschijnen geenszms de daar-

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de l---------------
overige tot staving van de voorzie
ning aangevoerde m1ddelen, die met 

( 1) Z1e Cass , 18 maart 1980 (A C', 1979-80, 
nr 452) 
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in vervatte kwalificatie bij het gerecht 
aanhangig, maar wei de feiten vermeld 
in de stukken van het onderzoek of 
van het gerechtelijk opsporingsonder
zoek en die aan de beschikking of dag
vaarding ten grondslag liggen; die eer
ste kwalificatie is in wezen voorlopig 
en het vonnisgerecht heeft het recht 
en de vezplichting om de feiten van de 
telastlegging juist te kwalificeren, met 
inachtneming van het recht van verde
diging (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. GENDEBIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6005) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 182 van het Wetboek van Straf
vordering, 65 en 563, 4', van het Straf
wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Luik, 
na te hebben verklaard dat het ingevolge 
het hager beroep van de procureur des 
Konings te Namen kennis te nemen had 
van een overtreding van artikel 563, 4°, 
van het Strafwetboek, namelijk het do
den van een hond op een plaats waarvan 
de meester van het dier geen eigenaar, 
vruchtgebruiker, gebruiker, huurder, 
deelpachter of pachter was, oordeelde 
verweerster niet te kunnen berechten 
wegens het onrechtmatig dragen van een 
jachtwapen, voor welk feit het openbaar 
ministerie haar had aangezocht om ver
weermiddelen voor te dragen . .in. hager 
beroep, en zulks op grond dat het on
rechtmatig dragen van een wapen niet 
begrepen was in de telastlegging « doden 
van een huisdier >>, aangezien laatstver
meld feit niet noodzakelijk impliceerde 
dat.een wapen was gedragen of gebruikt 
om het misdrijf te. plegen, 

terwijl het hof (van beroep), op· het ·ha
ger beroep van het openbaar ministerie, 
een ·· feitelijke omstandigheid die -niet 
door de eerste rechter was vastgesteld 

(2) Zie Cass.; 5. okt. 1982, A.R m; 7264 
(A. C., 1982-83, nr 85 eh de voetrioten 2; 3 eri 4, 
get. R.D ), 24 nov 1982, A.R nr 2455 
(ibid., 1982-83, nr 189), 15 Jan 1987, A.R 
nr 7624, 7.appl 1987. A R- nr· 938, en 14 ap.nl 
1987 A R nr 946 (supra, nrs 285, 473 en 491}: 

ten laste van verweerster in aanmerking 
mocht nemen, vermits die omstandigheid 
een bestanddeel was van de telastlegging 
en het hof, nu het de plicht had alle mo
gelijke aanknopingspunten van dat feit 
met de strafwet na te gaan, noodzakelij
kerwijze ook uitspraak moest doen over 
het onrechtmatig dragen van een wapen, 
welk misdrijf immers een onsplitsbaar 
geheel vormde met het hoofdfeit, het do
den van een huisdier; de beoordeling van 
de feitenrechter onaantastbaar is wan
neer hij, bij ontstentenis van enige be
twisting dienaangaande, enkel in feite 
beslist dat twee, aan dezelfde verdachte 
verweten misdrijven van elkaar verschil
len; zulks echter niet het geval is wan
neer hij de gronden van zijn beoordeling 
in rechte omschrijft, in welk geval het 
Hof de wettigheid ervan nagaat; de fei
tenrechter ten deze verklaart dat het 
misdrijf, onrechtmatig dragen van een 
wapen, niet voor hem was gebracht op 
grond dat het niet begrepen is in het do
den van een huisdier, aangezien uit het 
in artikel 563, 4', van het Strafwetboek 
omscbreven misdrijf niet dwingend volgt 
dat een wapen moet zijn gedragen of ge
bruikt om het te plegen; die redengeving 
op een onjuiste voorstelling van de aan
hangigmaking bij de feitenrechter be
rust; het vonnisgerecht immers niet ai
leen kennis moet nemen van de mate
riiHe bestanddelen van de in de dagvaar
ding omschreven kwalificatie, maar ook 
van alle ten laste gelegde feiten die door 
die kwalificatie worden gedekt; de feiten
rechter met andere woorden geen kennis 
neemt van een kwalificatie, doch van 
een feit, zodat hij niet aileen de bestand
delen van dat feit moet nagaan doch te
vens de toedracht van het gebeurde, ten 
einde er de juiste en definitieve kwalifi
catie aan te geven; het hof van beroep, 
dat kennis te nemen had van het mis
drijf « doden van een huisdier >>, dus te
vens kennis te nemen had van de om
standigheden waaronder dat dier werd 
gedood, ook al was het onrechtmatig dra
gen van een wapen een voortgezet mis
drijf dat slechts op een enkel tijdstip sa
menviel met het aflopend misdrijf be
doeld in artikel 563, 4°, van het Strafwet
boek en ook al is dat onrechtmatig 
dragen van een wapen, verre van een 
wezenlijk bestanddeel te zijn van dat 
misdrijf, enkel een van de vele mogelijke 
middelen om het te plegen : 

Overwegende dat de vonnisge
rechten geen uitspraak mogen doen 
over- feiten die niet bij die gerechten 
aanhangig ZlJn gemaakt; dat -meer 
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bepaald de appelrechter geen uit
spraak mag doen over andere feiten 
dan die waarop de beslissing van de 
eerste rechter betrekking had; 

Overwegende dat, in correctionele 
of politiezaken, de door een onder
zoeksgerecht gewezen beschikking 
tot verwijzing of de dagvaarding om 
voor het vonnisgerecht te verschij
nen niet de daarin vervatte kwalifi
catie bij de vonnisgerechten aan
hangig maakt, doch de feiten zoals 
ze blijken uit de stukken van het 
onderzoek of het opsporingsonder
zoek en die aan de beschikking of 
dagvaarding ten grondslag lagen; 
dat die eerste kwalificatie in wezen 
voorlopig is en dat het vonnisge
recht het recht en de plicht heeft 
om, mits het recht van verdediging 
wordt geeerbiedigd, aan de ten laste 
gelegde feiten hun juiste omschrij
ving te geven; 

Overwegende dat de vaststelling 
door het vonnisgerecht dat de feiten 
in verband met het onrechtmatig 
dragen van een jachtwapen, voor 
welk misdrijf het openbaar ministe
rie verweerster had aangezocht om 
verweermiddelen voor te dragen in 
hoger beroep, niet dezelfde feiten 
zijn als die welke staan aangegeven 
in de door het onderzoeksgerecht 
gewezen beschiking tot verwijzing 
of in de dagvaarding om voor het 
vonnisgerecht te verschijnen, of nog, 
als die waarvoor de eerste rechter 
een straf had opgelegd, berust op 
een feitelijke en derhalve onaantast
bare beoordeling; dat het Hof noch
tans zijn recht van toezicht uitoe
fent met name op het op een 
conclusie gegeven antwoord, op een 
eventuele miskenning van de be
wijskracht van een akte of op de ge
volgtrekkingen die het vonnisge
recht in rechte maakt uit de feite
lijke vaststellingen die het doet; 

Overwegende dat artikel 13 van 
de wet van 3 januari 1933 op de ver
vaardiging van, de handel in en het 
dragen van wapenen en op de han
del in munitie degene straft die een 
jachtwapen draagt om een andere 

reden dan de jacht of om te jagen in 
strijd met de wetten en reglemen
ten; 

Dat degene die een wettige reden 
kan doen gelden geen overtreding 
van dat artikel begaat door het en
kele feit dat hij door middel van 
zijn wapen inbreuk pleegt op de 
jachtwet of een andere onrechtmati
ge handeling verricht; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat eiser in 
zijn conclusie « het hof (van beroep) 
vraagt Gendebien Yvonne aan te 
zoeken ook verweermiddelen voor te 
dragen over de-onsplitsbare telastleg
ging " onrechtmatig dragen van een 
jachtwapen" >>, zegt dat « de appel
rechter een veroordeelde niet kan 
veroordelen voor een ander misdrijf 
dan dat waarover de eerste rechter 
uitspraak heeft gedaan, tenzij hij 
vaststelt dat het aldus in aanmer
king genomen feit overeenkomt met 

, het feit dat aan de vervolging ten 
· grondslag lag of in dat feit begrepen 
is en dat de verdachte van de wijzi
ging van de kwalificatie op de hoog
te is gebracht; ... dat ten deze het 
doden van een huisdier of het toe
brengen van ernstig letsel aan dat 
dier het enige ten laste gelegde feit 
is; dat het onmiskenbaar verschilt 
van het misdrijf dragen van een wa
pen; dat het evenmin in dat feit be
grepen is, aangezien uit laatstge
noemd feit niet dwingend volgt dat 
een wapen moet zijn gedragen of 
gebruikt om het te plegen; dat het 
hof (van beroep), zo het zich bij de 
stelling (van eiser) aansloot, daar
door ertoe gebracht zou kunnen 
worden een veroordeling uit te spre
ken tegen een verdachte, die daar
voor niet is gedagvaard of vrijwillig 
is verschenen voor de eerste rech
ter, en aldus zijn bevoegdheden te 
buiten zou gaan »; 

Dat uit die beoordelingen niet 
volgt dat het hof van beroep de in 
het middel aangegeven wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

23 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 52 

ALGE:V!El'\E VC.:RGADERll'\G 

24 septernb<lr 1987 

RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER 

GEDRAG - BEGRIP 

De rechter die bij een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing werd veroor
deeld, wegens buiten de uitoefening 
van zijn ambt gepleegde misdrijven 
van oplichting en uitgifte van ongedek
te cheques, heeft door zijn gedrag ern
stig afbreuk gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt en is derhalve niet 
meer waardig dee] te nemen aan de 
uitoefening van de rechterlijke macht. 

(C ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5901) 

HET HOF VAN CASSATIE, in al
gemene vergadering samengesteld 
overeenkomstig artikel 348, tweede 
lid; van het Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 

Aangezien de Heer C ... , tot rech
ter in de Politierechtbank te K. .. 
werd benoemd bij koninklijk besluit 
van 5 augustus 1977 en op 29 augus
tus 1977 op de openbare zitting van 
het Hof van Beroep te Gent de bij 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 
1831 voorgeschreven eed heeft afge
legd; 

Aangezien de heer C... bij arrest 
van 15 december 1986 door de eerste 
kamer van het Hof van Beroep te 
G ... werd veroordeeld tot een gevan
genisstraf van een jaar, waarvan ne
gen maanden met uitstel gedurende 
vijf jaar, en een geldboete van hon
derd frank wegens oplichting en uit
gifte van cheques zonder vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar 
fonds, welke misdrijven buiten de 
uitoefening van zijn ambt werden 
gepleegd; 

Aangezien het Hof het cassatiebe
roep dat de heer C ... tegen dit arrest 
heeft ingesteld, heeft verworpen bij 
arrest van 28 april 1987, zodat de 
veroordeling in kracht van gewijsde 
is gegaan; 

Aangezien de veroordeling wegens 
oplichting hierop steunt: dat de 
heer C ... in 1984 en 1985 van tien 
particulieren gelden heeft geleend 
voor een totaal bedrag van 2.790.000 
frank onder aanvoering van " aller
lei denkbeeldige omstandigheden 
( ... ) om zijn dringende en kortstondi
ge geldnood te motiveren, bij perso
nen die duidelijk kennis hadden van 
zijn hoedanigheid van magistraat "; 
dat hij " elke mogelijke aarzeling of 
achterdocht heeft ontzenuwd met de 
overhandiging van een ongedekte 
cheque, ter gelegenheid van de af
gifte van het ontleende geld "; dat 
uit zijn handelwijze blijkt dat hij 
" een bedrieglijk systeem (heeft) op
gebouwd om: zich geld aan te schaf
fen "; 

Aangezien de veroordeling wegens 
uitgifte van cheques zonder vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar 
fonds betre kking heeft op 37 che
ques of gelijkgestelde waardepapie-
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ren voor een totaal bedrag van 
7.435.000 frank ten nadele van 24 
personen; 

Aangezien uit het strafonderzoek 
blijkt : dat de heer C ... de strafbare 
feiten heeft gepleegd om vroegere 
leningen af te lossen en de daarop 
verschuldigde hoge renten te beta
len; dat hij reeds in 1967 een lening 
yan 1.200.000 frank heeft aangegaan 
m de hoop deze en volgende lenin
gen te kunnen terugbetalen met een 
te verwachten belangrijke erfenis 
die hem echter nooit ten deel is ge
vallen; dat hij daardoor ertoe ge
noodzaakt is geweest steeds grotere 
leningen aan te gaan om de vorige 
af te lossen en de hoge renten te be
talen; dat zijn schulden volgens zijn 
eigen verklaring in februari 1986 
opliepen tot " ongeveer tussen 9 a 10 
miljoen zonder interesten "; 

Aangezien uit de veroordeling en 
uit de aard en de zwaarte van de be
strafte feiten, evenals uit het daar
aan voorafgaande gedrag van de 
heer C ... , blijkt dat deze zodanig af
breuk aan de waardigheid van zijn 
ambt heeft gedaan dat hij niet meer 
waardig is deel te nemen aan de uit
oefening van de rechterlijke macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare zitting en na onderzoek, 
de heer C ... uit zijn ambt van rech
ter in de Politierechtbank te K ... 
ontzet en hem in de kosten veroor
deelt. 

Brussel, 21 mei 1987. 
(get.) E. Krings »; 

Gehoord het . verslag van afde
lingsvoorzitter Soetaert; 

Gehoord de heer procureur-gene
raal in zijn conClusie, waarbij hij 
verzoekt recht te doen op de hierbo
ven overgenomen vordering van 21 
mei 1987, strekkende tot ontzetting 
van C ... uit zijn ambt van rechter in 
de Politierechtbank te K. .. ; 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. Leysen; 

Gezien het dossier van het straf
rechtelijk onderzoek en het arrest 
op 15 december 1986 door het Hof 
van Beroep te G ... gewezen; 

Overwegende dat de door compa
rant opgelopen veroordeling in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat zowel uit het 
voormelde arrest van het hof van 
beroep als uit het onderzoek door 
het Hof blijkt dat de heer C ... door 
zijn gedrag ernstig afbreuk heeft ge
daan aan de waardigheid van zijn 
ambt van politierechter en dat hij 
derhalve niet meer waardig is deel 
te nemen aan de uitoefening van de 
rechterlijke macht; 

Om die redenen, rechtdoende op 
tegenspraak, in openbare terechtzit
ting, na behandeling van de zaak in 
raadkamer; gelet op de artikelen 
404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424, 
426 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 100 van de Grondwet; ontzet C ... 
uit zijn ambt van rechter in de Poli
tierechtbank te K. .. 

2~ september 1987 - Algemene verga
dermg - Voorzitter: de h. Chatel eerste 
voorzitter - Verslaggever: de h. Soe
taert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Krings procureur
generaal - Advocaat: mr. Leysen Kort-
~k t 

Nr. 53 

1' KAMER - 24 september 1987 

RECHTBANKEN - ZAAK SEDERT \lEER 
DAN ZES l\IAANDE'i 1"1 BERAAD GE\:0:\IE\: 
ONTTREKKIXG VAN DE ZAAK· AA'\" ·DE· RIXR 
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TER - VERWIJZING NAAR HETZELFDE GE
RECHT, Al'iDERS SAMENGESTELD. 

Wanneer een rechter gedurende meer 
dan zes maanden verzuimt een zaak te 
berechten die hij in beraad had gena
men, kan het Hof, zonder de medede
Jing te bevelen bepaald bij art. 656 
Ger. W., de zaak a an die rechter ont
trekken en de zaak verwijzen naar 
hetzelfde gerecht, anders samenge
steld (1). (Artt. 648, 4°, 652 tot 655 en 
658 Ger.W.) 

(PROC'CREUR-GE!\'ERAAL BIJ HET HOF VA:II BE
ROEP TE BERGEN IN ZAKE TRIFIX T. BELGI
SCHE STAAT- MIN V OPEXBARE WERKEN E.A.) 

ARREST t vertaJing) 

(A.R. nr. 8094) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof vo,n Beroep te Ber
gen, rlat op 1(1' jul' 1987 ter griffie 
van het Ho:t is ingediend en strekt 
tot onttrekking van de zaak die op 
de algemene rol van het Vredege
recht te Bergen is ingeschreven on
der het nummer 859/1978, aan de 
heer Armand Cornil, plaatsvervan-. 
gend rechter in het Vredegerecht 
van het eerste kanton te Bergen; 

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 hij 
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 voornoemde rechter 
gedurende meer dan zes maanden 
heeft verzuimd de voormelde zaak 
te berechten, hoewel hij deze in be
raad had genomen; dat de dag van 
de uitspraak zelfs niet is vastge
steld; dat de beslissing over het ge-

Nota arrest nr 53 

schil, in het belang van een goede 
rechtsbedeling, niet langer mag uit
blijven; 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 
van het Vredegerecht te Bergen on
der het nummer 859/1978, aan de 
heer Armand Cornil, plaatsvervan
gend rechter in het Vredegerecht 
van het eerste kanton te Bergen; 
verwijst de zaak naar het anders sa
mengestelde Vredegerecht van het 
eerste kanton te Bergen; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

24 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, voorzitter-raads
heer - Verslaggever : de h. Sace, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Krings, procureur-generaal. 

Op dezelfde dag zijn zestien arresten in de
zelfde zin gewezen tot onttrekking van andere 
zaken aan dezelfde magistraat. 

Nr. 54 

1' KA~1ER - 24 september 1987 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
LOTERJ.J - ALLE VERRICHTINGEN DIE HET 
PUBLJEK AANGEBODEK WORDEN - BEGRIP 

Volgens art. 301 Sw. worden als loterijen 
beschouwd alle verrichtingen die, in 
welke vorm dan oak, aan het publiek 
aangeboden worden en bestemd zijn 
om winst te verschaffen door het lot; 
het doet daarbij niet ter zake of het 
aanbod van de loterijbriefjes of Joten 
al dan niet aan de lottrekking vooraf
gaat (1). 

Nota arrest nr 54 

{lJ Cass, 8 me1 1987 A R nr 5749 (1) Z1e de verwlJzmgen m de cone! van het 
(A(' 1986-87 nr 525) 0 lVI m Bull en Pas., 1988, I, nr 54 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN T. READER'S DIGEST N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7670) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juli 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 301, 302 van 
het Strafwetboek en 1 van de wet van 31 
december 1851 op de loterijen, 

doordat het hof van beroep eisers ho
ger beroep ontvanke!ijk doch niet ge
grond verklaart, derhalve aile beschik
kingen van het beroepen vonnis beves
tigt en eiser bovendien in de kosten van 
het hoger beroep veroordeelt, op grond : 
« •.• ten gronde, dat (eiser) blijft volhou
den dat de door de N.V. Reader's Digest 
georganiseerde verrichting een loterij is 
in de zin van artikel 301 van het Straf
wetboek; dat een loterij een verrichting 
vereist die het publiek wordt aangebo
den en die bestemd is om winst te ver
schaffen door middel van het lot; dat ten 
deze, hoewel de door (verweerster) geor
ganiseerde verrichting voor het pub!iek 
is bedoeld en winst kan verschaffen door 
lottrekking, niet is aangetoond dat die 
verrichting het publiek wordt aangebo
den; dat er sprake is van aanbod wan
neer de organisator, hoe dan ook, maat
regelen heeft genomen of stappen laat 
ondernemen om het publiek aan te zet
ten loterijbriefjes of loten te verwerven; 
dat het aanbod aan het publiek betrek
king moet hebben op die briefjes of lo
ten, waarvan de koper zich, na het aan
bod van die genoemde briefjes of loten, 
een door het toeval bepaalde winst zal 
zien toekennen; dat, ten deze, het toeval 
reeds heeft gespeeld en de naam van de 
winnaars reeds bij lottrekking heeft be
paald wanneer aan die winnaars en de 
talrijke niet-winnaars wordt meegedeeld 
dat zij aan de trekking kunnen deelne
men; dat er dus geen aanbod meer is 
aangezien de eventuele begunstigde van 
de trekking niets moet doen om dee! te 
nemen aan die trekking, die reeds heeft 
plaatsgehad en waarvan aileen de resul
taten vooralsnog geheim worden gehou
den; dat de Belgische Staat tot staving 
van zijn stelling vergeefs een arrest van 
het Hof van Beroep te Gent d.d. 19 okto
ber 1983 aanvoert; dat die alleenstaande 

rechtspraak, zonder het vonnis waarover 
het appelgerecht te Gent uitspraak heeft 
gedaan, het hof helemaal niet in staat 
stelt te beoordelen of het aan het appel
gerecht voorgelegde geval gelijkenis ver
toont met het aan dit hof voorgelegde ge
val; dat het hof van beroep in dit geval 
derhalve slechts kan bevestigen dat er 
geen verboden loterij is geweest, aange
zien er v66r de trekking geen aanbod is 
gedaan », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig neergelegde appelconclusie 
uitdrukkelijk heeft betoogd « •.. dat de 
geadresseerden, mogelijke winnaars, zelf 
stappen moeten ondernemen om, in 
theorie, te vernemen of ze hebben ge
wonnen, maar in werkelijkheid om daad
werkelijk aan de !oterij dee! te nemen; 
dat het derhalve een aanbod betreft (te 
weten het versturen van het deelne
mingsbriefje) waarbij de geadresseerde 
stappen moet ondernemen (te weten het 
terugsturen van het deelnemingsbriefje) 
om werkelijk dee! te nemen; dat het tijd
stip van de trekking geen enkele rol 
speelt bij het beoordelen van het bestaan 
van de loterij; dat het feit eerst de win
nende nummers te trekken en pas ach
teraf de loten onder het publiek te ver
spreiden slechts een van de mogelijke 
technieken is om een tombola te organi
seren en geenszins uitsluit dat er werke
lijk een aanbod aan het publiek is ge
weest; dat de deelnemers immers bij de 
ontvangst van hun loten nog niet weten 
of zij gewonnen hebben en dat voor hen 
het toeval nog bestaat >>; daaruit volgt 
dat het hof van beroep, dat de middelen 
niet beantwoordt waarin eiser, enerzijds, 
in feite de omstandigheden omschreef 
waaruit bleek dat verweerster het pu
bliek een verrichting had aangeboden in 
de zin van artikel 301 van het Strafwet
boek, en, anderzijds, uiteenzette waarom 
het tijdstip van de trekking geen rol kon 
spelen bij de beoordeling van het be
staan van een aan het publiek aangebo
den verrichting, zijn beslissing niet re
gelmatig met redenen omkleedt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig, al
thans dubbelzinnig en onnauwkeurig is, 
vast te stellen dat de door verweerster 
georganiseerde verrichting voor het pu
bliek was bestemd en winst kon ver
schaffen door lottrekking, maar te beslis
sen dat niet werd aangetoond dat die 
verrichting het publiek werd aangebo
den, nu het feit dat de door verweerster 
georganiseerde verrichting voor het pu
):>liek was bestemd, noodzakelijk impli-
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ceert dat die verrichting het publiek 
wordt aangeboden; daaruit volgt dat het 
arrest, waarvan de motieven tegenstrij
dig zijn, althans dubbelzinnig en on
nauwkeurig, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 301 van het Strafwetboek als loterij
en worden beschouwd alle verrichtingen 
die het publiek aangeboden worden en 
die bestemd zijn om winst te verschaffen 
door middel van het lot, en een verrich
ting het publiek wordt aangeboden wan
neer zij aldus wordt georganiseerd dat 
de briefjes bestemd zijn om in het pu
bliek te worden geplaatst; daaruit volgt 
dat het hof van beroep, door te beslissen 
dat er sprake is van een verboden loterij 
als er een aanbod is aan het publiek van 
briefjes of Iaten, waarvan de koper, na 
het hem gedane aanbod, een door het 
toeval bepaalde winst verkrijgt, artikel 
301 van het Strafwetboek schendt, dat 
geenszins een aanbod van briefjes of lo
ten aan het publiek vereist, maar enkel 
een verrichting die het publiek aangebo
den wordt, dat wil zeggen dat zij dusda
nig is georganiseerd dat de briefjes be
stemd zijn om in het publiek geplaatst te 
worden (schending van de artikelen 301 
van het Strafwetboek en 1 van de wet 
van 31 december 1851 op de loterijen); 

vierde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 301 van het Strafwetboek als loterij
en worden beschouwd alle verrichtingen 
die het publiek aangeboden worden en 
die bestemd zijn om winst te verschaffen 
door middel van het lot, en een verrich
ting het publiek wordt aangeboden wan
neer zij aldus wordt georganiseerd dat 
de briefjes bestemd zijn om in het pu
bliek te worden geplaatst; daaruit volgt 
dat het bij de vaststelling van het feit of 
het publiek a! dan niet een verrichting is 
aangeboden in de zin van artikel 301 van 
het Strafwetboek, geen belang heeft of 
het toeval reeds heeft gespeeld en de 
naam van winnaars reeds door lottrek
king heeft vastgesteld op het ogenblik 
dat die winnaars en de talrijke niet-win
naars worden ingelicht over de mogelijk
heid dee! te nemen aan de trekking, en 
het hof van beroep derhalve artikel 301 
van het Strafwetboek en artikel 1 van de 
wet van 31 december 1851 op de loterijen 
schendt door te beslissen dat er ten deze 
geen verboden loterij was in de zin van 
dat artikel, enkel op grand dat er geen 
aanbod meer was, nu de eventuele be
gunstigde geen stappen moest onderne
men om dee! te nemen aan de trekking 

die reeds was gedaan en waarvan enkei 
de resultaten vooralsnog geheim werden 
gehouden: 

Wat betreft het derde en het vier
de onderdeel samen : 

Over de door verweerster tegen 
het derde onderdeel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid, 
hieruit afgeleid dat dit onderdeel te
gen een overbodige reden van het 
arrest is gericht : 

Overwegende dat de in dit onder
dee! bekritiseerde reden van het ar
rest noodzakelijk deel uitmaakt van 
de uitlegging die het hof van beroep 
aan artikel 301 van het Strafwet
boek geeft; 

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

Over de door verweerster tegen 
het vierde onderdeel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid, 
hieruit afgeleid dat dit onderdeel on
nauwkeurig is : 

Overwegende dat dit onderdeel 
preciseert dat het arrest, door te be
slissen dat er ten deze geen verba
den loterij is omdat er v66r de trek
king geen aanbod is gedaan, artikel 
301 van het Strafwetboek schendt, 
zoals het door eiser in het derde on
derdeel wordt uitgelegd; 

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

Overwegende dat naar luid van 
artikel 301 van het Strafwetboek als 
loterijen worden beschouwd alle ver
richtingen die het publiek aangebo
den worden en die bestemd zijn om 
winst te verschaffen door het lot; 

Overwegende dat blijkt uit de be
woordingen van die bepaling, uit de 
wetsgeschiedenis van de wet van 8 
juni 1867 houdende het Strafwet
boek en uit die van de wet van 31 
december 1851 waarvan artikel 2 de 
oorsprong van voornoemd artikel 
301 vormt, dat de wetgever onver
schillig welke verrichtingen, in wel
ke vorm ook, die bestemd zijn om 
winst te verschaffen door middel 
van het lot, heeft beoogd; dat de 
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wetgever, door het invoegen in arti
kel 301 van het Strafwetboek van de 
bewoordingen << die het publiek aan
geboden worden », heeft willen ver
duidelijken dat aileen de verrichtin
gen met een openbaar karakter 
onder toepassing van die regel val
len, en niet die welke in familie
kring of binnen een beperkte groep 
worden georganiseerd; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerster 
een verrichting voor het publiek 
heeft georganiseerd die winst kon 
verschaffen door middel van lottrek
king, zegt dat een verrichting het 
publiek wordt aangeboden, in de zin 
van artikel 301 van het Strafwet
boek, als dat aanbod aan het pu
bliek betrekking heeft op loterij
briefjes of loten, waarvan de koper 
zich, na het hem gedane aanbod, 
een door het toeval bepaalde winst 
zal zien toekennen, dat er ten deze 
geen aanbod meer is, nu het toeval 
reeds heeft gespeeld en de naam 
van de winnaars heeft bepaald 
<< wanneer aan die winnaars en de 
talrijke niet-winnaars wordt meege
deeld dat zij aan de trekking kun
nen deelnemen », en dat er geen 
verboden loterij is aangezien er v66r 
de trekking geen aanbod is geweest; 

Overwegende dat het arrest, door 
aldus aan de bewoordingen << ver
richting die het publiek wordt aan
geboden » een betekenis te geven 
die de draagwijdte van artikel 301 
van het Strafwetboek beperkt; deze 
wetsbepaling schendt; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redi:men, 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 c daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

24 september 1987 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, voorzitter-raads
heer - Verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont en Kirkpatrick. 

Nr. 55 

1• KAMER - 24 september 1987 

1° BEZIT - BEZITSVORDERING - REI:"•ITE
GRANDE - TERMIJN. 

2° BEZIT - BEZITSVORDERING - REi'NTE
GRANDE - FEITELIJKHEID - BEROKKEN
HEID VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJK PER
SOON. 

1o Art. 1370, eerste lid, 4', Ger. W. wordt 
geschonden door bet vonnis dat, hoe
wei bet niet ontkent dat de bezitsvor
dering is ingesteld binnen de {ermijn 
van een jaar sinds de stoornis of ont
zetting van bezit, niettemin beslist dat 
die rechtsvordering te Jaat is ingesteld, 
wegens bet bestaan van vroegere da
den die het bezit hebben gestoord. 

2o De rei'ntegrande kan tegen een pu
bliekrechtelijk persoon worden inge
steld, oak al zou de feitelijkheid bij de 
uitvoering van openbare werken zijn 
gepleegd (1). (Art. 1370, tweede lid, 
Ger,W.) 

(ETIENNE E.A. T STAD SANKT VITH) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7672) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 januari 1986 in 
het Duits gewezen door de Recht
bimk van Eerste Aanleg te Verviers, 
uitspraak doende in hoger beroep; 

Overwegende dat het verzoek
schrift tot cassatie in het Frans is 
gesteld; 

(1} Zie de verwijzingen in de cone!. van het 
0 M in Bull. en Pas., 1988, 1, nr ~5 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1056, 1068 
en 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met wij
ziging van het vonnis a quo van 5 augus
tus 1980 van de vrederechter van het 
kanton Sankt Vith, afwijzend beschikt 
op de bezitsvordering van de eisers, die 
zij tegen verweerster hebben ingesteld 
wegens wegenwerken die zij heeft uitge
voerd op percelen waarvan de eisers be
weerden bezitter te zijn, op grond dat 
« de litigieuze percelen, ook al waren het 
gemeentegoederen, tot de private goede
ren van de gemeente zouden behoren, 
die door verjaring kunnen worden ver
kregen » - door het vonnis uitdrukke
lijk overgenomen reden van de eerste 
rechter - maar dat « (de eisers), in te
genstelling tot het oordeel van de eerste 
rechter, niet kunnen worden vrijgesteld 
van het bewijs dat de voorwaarden (van 
artikel 1370, 2" en 3", van het Gerechtelijk 
Wetboek) zijn vervuld. In onderhavig ge
val is er geen sprake van geweld noch 
van een feitelijkheid, als bedoeld in het 
laatste lid van artikel 1370. In onderha
vig geval kunnen immers noch de door 
(verweerster) uitgevoerde wegenwerken, 
die voor de burgers en de gemeenschap 
enkel baat kunnen opleveren, noch het 
optreden van het bosbestuur, als een ge
bruik van geweld in de zin van de wet 
beschouwd worden »; dat de eisers bijge
volg moeten bewijzen dat hun bezit vol
doet aan de voorwaarden van de artike
len 2228 tot 2235 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat dit bewijs niet is gele
verd; << dat met betrekking tot de vierde 
voorwaarde van artikel 1370 van het Ge
rechtelijk Wetboek, die stelt dat minder 
dan een jaar moet verlopen zijn sinds de 
stoornis, erop dient gewezen dat krach
tens de onbetwiste lijst van het bosbe
stuur, bijna elk jaar strafrechtelijke pro
cessen-verbaal zijn opgesteld, althans 
sedert 1973 tot 18 april 1981. Ook al kan 
men aannemen dat verschillende opeen
volgende stoornissen de ontvankelijkheid 
niet in het gedrang brengen van de vor
dering die minder dan een jaar na de 
laatste stoornis is ingesteld, toch is de 
toestand in dit geval totaal verschillend 
aangezien de betwisting reeds << tiental
len jaren ,, aansleept en zowel het bosbe
stuur als de gemeenteoverheid herhaal
delijk zijn opgetreden (zie de houtverko
pen en de processen-verbaal), wat (de 
eisers) ertoe had moeten aanzetten veel 
eerder op te treden, als zij op artikel 
1370 wilden steunen ... er kan worden 
vastgesteld dat aan de voorwaarden van 
artikel 1370 van het Gerechtelijk Wet-

hoek, die allemaal moeten vervuld zijn 
om met sukses een bezitsvordering te 
kunnen instellen, ten deze niet was vol
daan », 

terwijl, eerste onderdeel, de bezitsvor
dering, ingevolge artikel 1370 van het 
Gerechtelijk Wetboek, wanneer de ont· 
zetting van bezit of de stoornis is veroor
zaakt door geweld of feitelijkheden, 
slechts aan twee voorwaarden moet vol
doen : dat het gaat om onroerende goede
ren of onroerende goederen die verkre
gen kunnen worden door verj aring en 
dat minder dan een jaar verlopen is 
sinds de stoornis of ontzetting van bezit; 
in die onderstelling de bezitsvordering, 
die dan rei:ntegrande wordt genoemd, de 
handhaving van de openbare rust beoogt 
en kan worden uitgeoefend door elke be
zitter of zelfs gewone houder van een on
roerend goed, zonder dat het bezit moet 
voldoen aan de vereisten van de artike
len 2228 tot 2235 van het Burgerlijk Wet
hoek; een feitelijkheid, in de zin van arti
kel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, 
elke daad is van diegene die zichzelf 
recht wil verschaffen en daardoor een 
blijvende materiEHe belemmering vormt 
voor andermans genot van een onroe
rend goed of recht; de door de gemeente
overheid uitgevoerde wegenwerken op 
private goederen waarvan prive-perso
nen houder of bezitter zijn, een blijvende 
materiiHe belemmering uitmaken voor 
het genot van die zaken door de huidige 
bezitters of houders, en derhalve een fei
telijkheid zijn of althans kunnen zijn, 
ook al gaan die werken niet gepaard met 
<< geweld » in de fysieke betekenis van 
het woord en << moeten zij baat opleveren 
voor de burgers en de gemeenschap »; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
na met overname van de motieven van 
de eerste rechter te hebben aangenomen 
dat de litigieuze percelen hoe dan ook 
niet konden behoren tot het openbaar 
domein van de gemeente en dus door 
verjaring konden worden verkregen, niet 
naar recht heeft kunnen beslissen dat de 
eisers niet konden worden vrijgesteld 
van het bewijs van een bezit dat voldoet 
aan de vereisten van de artikelen 2228 
tot 2235 van het Burgerlijk Wetboek, op 
grond dat << de door (verweerster) uitge
voerde wegenwerken, die voor de bur
gers en de gemeenschap enkel baat kun
nen opleveren ... niet als een gebruik 
van geweld in de zin van de wet kunnen 
worden beschouwd »; het vonnis, door 
zijn beslissing op die reden te doen steu
nen, het wettelijk begrip << feitelijkheid » 
en de voorwaarden voor het uitoefenen 
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van de rei:ntegrande miskent (schending 
van artikel 1370 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 
1370 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
bezitsvordering die gegrond is op een be
paalde feitelijkheid, binnen een jaar na 
die feitelijkheid moet worden ingesteld; 
de ontvankelijkheid van de binnen die 
termijn ingestelde rechtsvordering niet 
in het gedrang wordt gebracht door de 
omstandigheid dat de feitelijkheid werd 
voorafgegaan door herhaalde handelin
gen van de verweerders in de bezitsvor
dering, waardoor zij hun aanspraken op 
de litigieuze goederen hebben doen gel
den door het bezit van de eisers in deze 
rechtsvordering « te onderbreken, te sto
ren en te betwisten >>, en evenmin door 
de omstandigheid dat de genoemde ver
weerders en eisers sedert tientallen ja
ren in een geschil over de eigendom van 
de goederen zijn betrokken; daaruit volgt 
dat het bestreden vonnis, dat niet ant
kent dat, zoals de eerste rechter in zijn 
vonnis van 10 juni 1980 had beslist, de 
bezitsvordering gegrond op de door ver
weerster uitgevoerde wegenwerken bin
nen een jaar na de stoornis is ingesteld, 
niet naar recht heeft kunnen beslissen, 
op grand van de twee bovenvermelde 
omstandigheden, dat die rechtsvordering 
te laat was ingesteld en dat de eisers, in 
het kader van artikel 1370 van het Ge
rechtelijk Wetboek, « vee! eerder ,, bad
den moeten optreden (schending van ar
tikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 1370, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek de bezitsvordering, ge
grond op een bepaalde feitelijkheid, 
binnen een jaar na die feitelijkheid 
moet worden ingesteld; 

Dat het feit dat aan de aangevoer
de feitelijkheid andere stoornissen 
zijn voorafgegaan in de regel het 
toelaatbaar karakter van de rechts
vordering niet be'invloedt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet ontkent dat, zoals de 
eerste rechter had vastgesteld, de 
bezitsvordering, gegrond op de uit
voering van wegenwerken door ver
weerster, binnen de voormelde ter
mijn was ingesteld; 

Dat het evenwel zegt dat de ei
sers, wegens voorafgaande handelin
gen van verweerster die het bezit 
van de eisers hebben gestoord en 
wegens het feit dat het geschil tus
sen de partijen al tientallen jaren 
aansleept, met toepassing van arti
kel 1370 van het Gerechtelijk Wet
hoek, veel eerder hadden moeten 
optreden; 

Dat het bestreden vonnis, door ai
leen op grond van die overwegingen 
te beslissen dat de rechtsvordering 
te laat was ingesteld, die wetsbepa
ling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de re'integrande, 
bezitsvordering die de handhaving 
van de openbare rust beoogt, kan 
worden ingesteld door elke houder 
van een onroerend goed of door elke 
titularis van een zakelijk onroerend 
recht, wiens genot door geweld of 
door een feitelijkheid wordt ge
stoord; dat ingevolge artikel 1370, 
laatste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek eiser niet behoeft aan te tonen 
dat hij burgerrechtelijk bezitter was 
overeenkomstig de bij de artikelen 
2228 tot 2235 van het Burgerlijk 
W etboek bepaalde karakteristieken; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na met overname van de mo
tieven van de eerste rechter te heb
ben aangenomen dat de litigieuze 
percelen niet tot het openbaar do
mein van de gemeente konden beho
ren en derhalve door verjaring kon
den worden verkregen, vaststellen 
dat verweerster niet betwist dat de 
inwoners van Setz, onder wie de ei
sers, bepaalde genotsrechten op de 
litigieuze bossen hebben en dat dit 
bezit door wegenwerken van ver
weerster werd gestoord; 

Overwegende dat de feitelijkheid, 
in de zin van artikel 1370 van het 
Gerechtelijk Wetboek los staat van 
het door de dader beoogde doel; 

Dat de actio re!ntegranda tegen 
een publieke rechtspersoon kan 
worden ingesteld, zelfs al zou de fei-
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telijkheid bij de uitvoering van 
openbare werken zijn gepleegd; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, door te beslissen dat de ei
sers niet konden worden vrijgesteld 
van het bewijs van een bezit dat 
aan de voorwaarden van de artike
len 2228 tot 2235 van het Burgerlijk 
W etboek voldoet, op grond dat de 
bovenvermelde werken, die voor de 
burgers en de gemeenschap alleen 
maar baat kunnen opleveren, niet 
als geweld of als een feitelijkheid in 
de zin van de wet kunnen worden 
beschouwd, het wettelijk begrip fei
telijkheid miskent evenals de voor
waarden voor het instellen van de 
re'integrande; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het de samenvoeging van de zaken 
beveelt en de hogere beroepen aan
neemt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde 
vonnis; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de anders sa
mengestelde Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers, zitting houdende 
in hoger beroep. 

24 september 1987 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 56 

1" KAMER - 24 september 1987 

OVEREENKOMST INTERNATIONAAL 
PRIVAAT RECHT - WETSCONFLICT - VAST
STELLING VAN DE TOEPASSELIJKE WET 
BEVOEGDHEID VAN DE FE!TENREC'HTER. 

Indien de wil der partijen te dien aan
zien niet uitdrukkelijk is bedongen, 
mag de rechter, in geval van een wets
conflict, in de gegevens van de zaak 
nagaan aan welke wet de partijen hun 
contractuele verbintenissen, zowel 
naar inhoud als naar vorm, hebben 
willen onderwerpen (1). 

(BRUNNER, HELLSTERN, GOETZ T. NATIONALE 
MAATSCHAPP!J VOOR KRED!ET AAN DE NIJVER

HE!D N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7716) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1134 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van het Verdrag tot re
geling van zekere wetsconflicten ten aan
zien van wisselbrieven en orderbriefjes, 
ondertekend te Geneve op 7 juni 1930 en 
goedgekeurd bij de wet van 16 augustus 
1932, van de Belgische wetsconflictenre
gel « locus regit actum " en van de Belgi
sche wetsconflictenregel van de autono
mie van de partijen, die inzake contrac
ten van toepassing is, alsmede, voor 
zoveel nodig, van het enige artikel van 
voormelde wet van 16 augustus 1932, 

doordat het arrest beslist dat de door 
de eisers te Zurich ondertekende akte 
van borgtocht, wat de vorm ervan be
treft, onder de toepassing valt van de 
Belgische wet, bijgevolg geen acht slaat 
op het middel dat de eisers hieruit aflei
den dat hun verbintenis van borgtocht 
nietig is wegens schending van de bij ar
tikel 493 van het Zwitserse wetboek van 
de verbintenissen voorgeschreven forma
liteit, en de door de eerste rechter uitge
sproken veroordeling van de eisers je
gens verweerster bevestigt, op grand dat 
« de (eisers) ten onrechte betogen dat zij, 
wat de vorm van de akte betreft, de 

(1) Cass., 27 nov. 1974 (A.C., 1975, 373); zie 
RIGAUX, Droit international prive, bd. II, 
nr. 854 e.v.; VANDER ELST en WESER, Droit in
ternational prive beige et droit conventionnel 
international, bd. I, Conflits de lois, nr. 25 e.v.; 
RIGAUX en ZORBAS, « Les grands arrets de Ia 
jurisprudence beige "• Droit international 
prive, 1981, biz. 411, nr 8. 
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borgstelling niet hebben willen onder
werpen aan een andere wet dan die van 
de plaats waar zij is ondertekend; dat zij 
tevergeefs aanvoeren dat hun aval, naar 
de vorm, aan het Zwitsers recht is onder
worpen, zodat op de borgstelling geen 
andere wet toepasselijk kan zijn ( ... ); dat, 
als de partijen niet uitdrukkelijk hebben 
gekozen, de rechter moet aanwijzen wel
ke wet van toepassing is op de vorm van 
het contract ( ... ); dat, om uit te maken 
welke wet van toepassing is op de vorm 
van de akte van borgtocht, de regel « lo
cus regit actum » facultatief zou dienen 
te worden gei:nterpreteerd en ten deze 
zou moeten worden aangenomen dat de 
wet die de akte, qua inhoud, regelt, dus 
ook voor de vorm ervan geldt; dat zulks 
een oplossing is voor de vrijwaring van 
de doeltreffendheid van de verbintenis 
van degenen die zich hebben willen ver
binden, ten deze de (eisers), en trouwens 
overeenstemt met die van artikel 18 van 
het voorontwerp van het Verdrag van de 
Gemeenschappelijke Markt, waarin de 
keuze wordt gelaten tussen de wet van 
de plaats waar de akte wordt opgemaakt 
en de wet die op de inhoud van toepas
sing is; dat de aanwijzingen in verband 
met de keuze van de wet die van toepas
sing is op de inhoud, ook gelden voor de 
keuze van de wet die van toepassing is 
op de vorm, zodat de alternatieve toepas
sing van de regel « locus regit actum » 
het voordeel biedt dat zij met het begin
sel van de autonomie van de partijen sa
menvalt; dat in elk geval moet worden 
vastgesteld dat niet kan worden gezegd 
dat de partijen, al was het impliciet, de 
vorm van de akte hadden willen onder
werpen aan de wet van het land waar de 
akte is ondertekend en dat « niets belet 
dat toepassing wordt gemaakt van ver
scheidene wetten om de geldigheid na te 
gaan van de vorm van een akte bestaan
de uit een borgtocht waarop de regel 
« locus regit actum » facultatief van toe
passing is, en tevens uit een aval waar
voor die regel dwingend geldt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, · de akte qua 
vorm onderworpen is aan de wet van de 
plaats waar de akte is opgemaakt, be
houdens het recht van de partijen om 
een andere wet te kiezen; uit dat begin
sel voortvloeit: 1" dat ingeval de partijen 
geen keuze hebben gemaakt, de rech~er 
niet, zoals in het arrest wordt beshst, 
« behoeft op te geven welke wet van toe
passing is op de vorm van het contract », 
maar, integendeel, op de vorm van de 
akte de wet dient toe te passen van de 
plaats waar de akte is opgemaakt; 2" uit 
het facultatief karakter dat het arrest 

toekent aan de regel « locus regit ac
tum ''• niet noodzakelijk volgt dat ten de
ze dient te worden aangenomen dat de 
wet die de inhoud van de akte regelt, 
ook geldt voor de vorm ervan »; 3" dat het 
voor de vaststelling van de wet die op de 
vorm van de akte toepasselijk is, zonder 
belang is erop te wijzen dat « geenszins 
kan worden gezegd dat de partijen, zij 
het impliciet, de vorm van de akte heb
ben willen onderwerpen aan de wet van 
het land waar de akte is ondertekend »; 
bijgevolg, geen enkele van de overwegin
gen op grand waarvan het arrest beslist 
dat de akte van borgstelling van de ei
sers, qua vorm, onderworpen is aan de 
wet die van toepassing is op de inhoud, 
ten deze de Belgische wet, die beslissing 
naar recht kan verantwoorden (schen
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, van de Belgische wetscon
flictenregel « locus regit actum » en van 
de Belgische wetsconflictenregel van de 
autonomie van de partijen, die inzake 
contracten van toepassing is); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter, in

dien niet uitdrukkelijk is bedongen 
wat de wil van de partijen is, in ge
val van een wetsconflict, in de gege
vens van de zaak mag nagaan aan 
welke wetten de partijen hun con
tractuele verbintenissen hebben wil
len onderwerpen; 

Overwegende dat het arrest, na 
opgave van de aanwijzingen waarop 
het, zonder desaangaande te worden 
bekritiseerd, steunt om te oordelen 
dat de partijen de akte van borg
tocht, qua inhoud, vermoedelijk aan 
de Belgische wet hebben willen on
derwerpen, zegt « dat de aanwijzin
gen in verband met de keuze van de 
wet die van toepassing is op de in
houd, ook gelden voor de keuze van 
de wet die van toepassing is op de 
vorm »; 

Dat daaruit noodzakelijk volgt dat 
het arrest oordeelt dat de Belgische 
wet, zowel op de inhoud als op de 
vorm van de litigieuze akte van toe
passing is, overeenkomstig de wil 
van de partijen en, derhalve, zijn 
beslissing, met een juiste toepassing 
van artikel 1134 van het Burgerlijk 
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Wetboek, rechtvaardigt zonder 
schending van de in dat onderdeel 
van het middel vermelde regels; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

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

24 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en 
Kirkpatrick. 

Nr. 57 

1' KAMER - 25 september 1987 

1° GENEESKUNDE - ORDEN - SAMEN
STELLING VAN DE PROVINCIALE RAAD VAN 
DE ORDE VAN GENEESHEREN - NIETIGVER
KLAARDE BESLISSING VAN DE PROVINCIALE 
RAAD - ONDERZOEKSMAATREGELEN DOOR 
DIE RAAD UITGEVOERD - NIETIGHEID. 

2° RECHTBANKEN - TUCHTZAKEN 
SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIALE RAAD 
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN- NIETIG
VERKLAARDE BESLISSING VAN DE PROVIN
CIALE RAAD - ONDERZOEKSMAATREGELEN 
DOOR DIE RAAD UITGEVOERD- NIETIGHEID. 

3° GENEESKUNDE - ORDEN - BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE OR
DE VAN GENEESHEREN- VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING VAN DE PROVINCIALE RAAD 
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN- ONDER
ZOEKSMAATREGELEN DOOR DE PROVINCIALE 
RAAD U!TGEVOERD - NIETIGHEID - GEVOL
GEN WAT DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP BETRE~T 

1° en 2° Wanneer bepaalde geneesheren 
in de provinciale raad in tuchtzaken 
zitting hebben genomen, hoewel ze 
van het bureau of de onderzoekscom
missie deel hadden uitgemaakt, is niet 
alleen de beslissing van die provinciale 
raad, maar zijn oak de door die raad 
uitgevoerde onderzoeksmaatregelen 
nietig (1). 

3° Nietig is de beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Genees
heren die, na de beslissing van de pro
vinciale raad nietig te hebben ver
klaard, de zaak aan zich trekt en 
opnieuw recht doet, doch niettemin de 
onderzoeksmaatregelen die door de 
provinciale raad zijn uitgevoerd, en 
eveneens door dezelfde nietigheid zijn 
aangetast, in aanmerking neemt (2). 

(DUYM T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5766) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 februari 1987 
door de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren, met het Neder
lands als voertaal, gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 25, §§ 1 en 4, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren, en van 
de algemene rechtsbeginselen van de 
eerbied voor de rechten van verdediging, 
van het verbod van de « reformatio in 
pejus >>, en van de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid der rechters, 

doordat de bestreden beslissing zegt 
dat de telastlegging bewezen is, met de
ze enkele materii:He rechtzetting dat de 
feiten gepleegd werden ten aanzien van 
een patii~nte die vanaf 16 september 1984 
meerderjarig was geworden, en v66r die 
datum de feiten werden gepleegd ten 
aanzien van een minderjarige, dit alles 
gedurende de twee jaar die 22 februari 
1985 voorafgingen, en aan eiser de 
sanctie oplegt van vier maanden schor
sing in het recht de geneeskunde uit te 

(1) en (2) Raadpl. Cass., 11 juni 1986, A.R. 
nr. 4872 (A.C., 1985-86, nr. 634), en 29 sept. 
1986, A.R. nr. 5218 (A.C., 1986-87, nr. 50). 
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oefenen, op volgende gronden : dat eiser 
door de raad werd ondervraagd op 29 ja
nuari 1986; dat, nu hij in zijn eerste ver
hoor door de onderzoekscommissie had 
verklaard dat paW:~nte eerst door hem 
werd behandeld voor " buikklachten >> 
(zij was toen 14 jaar), later « in alterna
tief circuit >>, later nog voor hooikoorts 
en hij haar ook later had verwezen naar 
dokter Decker te Antwerpen voor relaxa
tietherapie, hij thans aanhaalt, enerzijds 
dat deze patiente bij hem in behandeling 
was voor anorexia nervosa ingevolge 
misbruik van laxativa en eetlustrem
mers, anderzijds dat hij ze doorverwezen 
heeft naar een psycho-therapeutisch cen
trum; dat deze verwijzing gebeurde een 
jaar na de inname van de pillen; dat hij 
meent dat zijn patiente (( twee a drie
maal zou behandeld geweest zijn, met 
een frekwentie van een of twee bezoe
ken per week >>; dat van doorslaggevend 
belang blijkt te zijn, de brief welke door 
dokter Jonckheer op 26 maart 1985 aan 
eiser werd gestuurd; dat in bedoelde 
brief dokter Jonckheer, zenuwarts, die 
de patiente behandelde in het Sint-Eliza
bethziekenhuis te Lier, na de reden van 
de opneming te hebben toegeschreven 
aan de overmatige inname van psycho
farmaca, aldus vervolgt : " Patiente had 
sedert twee jaar een verhouding gehad, 
maar aan deze verhouding was een 
einde gekomen, omdat er blijkbaar geen 
toekomstperspectieven in deze verhou
ding zaten >>; dat in genermate te verant
woorden is dat door eiser op bedoeld 
schrijven niet werd gereageerd hoe dan 
ook, nu deze brief hem, hoewel niet bij 
name, rechtstreeks in het voorval impli
ceerde; dat het tijdens het verhoor van 
eiser ter raadszitting « duidelijk was dat 
hij er zich rekenschap van gaf van het 
feit dat hij door patiente geviseerd was >> 
en dat hij ter zitting van de raad van be
roep volmondig toegaf dat hij onmiddel
lijk had begrepen dat het om hemzelf 
ging; dat dokter Jonckheer getuigt dat 
hij lang heeft getwijfeld om eiser een 
verslag te schrijven, doch na zorgvuldige 
overweging hij dan tach besloten heeft 
hem een brief te zenden waarin hij de 
naam van eiser zelf niet heeft genoemd; 
dat dokter Jonckheer, door de provin
ciale raad op 26 februari 1986 als getuige 
gehoord, bevestigde dat zijn patiente 
hem wel degelijk verteld had dat zij een 
verhouding had met een geneesheer en 
dat zij hem van meetaf heeft gezegd dat 
het ging om e1ser en als beslmt te ken
nen geeft dat met quas1 zekerheid kan 
gesteld worden dat het relaas van de fel
ten JUist 1s, dat het kenschetsend 1s dat 

door dokter Jonckheer wordt aange
haald, enerzijds, dat hij van oordeel is 
dat de gepleegde wanhoopsdaad deels 
gepleegd werd uit chantage, anderdeels 
omwille van het gebeuren, anderzijds, 
dat patiente tijdens haar ziekenhuisver
blijf zich de vraag stelde : Zou hij nu we
ten dat ik hier ben; dat een en ander 
erop wijzen dat het voorval nauw ver
band had met de feiten waaraan eiser 
zich plichtig heeft gemaakt; dat geen re
den voorhanden is om het getuigenis van 
dokter Jonckeer als niet volledig be
trouwbaar te aanvaarden; dat de ten las
te van eiser gelegde feiten bewezen zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser, die ai
leen hager beroep heeft ingesteld, dit en
kel gedaan heeft in zijn eigen voordeel 
en het aanwenden van dit rechtsmiddel 
hem derhalve geen nadeel kon berokke
nen, zodat de bestreden beslissing ten 
onrechte de straf ten laste van eiser ver
zwaart (schending van artikel 25, §§ 1 en 
4, van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het verbod van de 
« reformatio in pejus >>); 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing grotendeels steunt op verklaringen, 
die door eiser en door dokter Jonckheer 
afgelegd werden op de terechtzittingen 
van de provinciale raad van 29 januari 
1986 (stuk 15), en 26 februari 1986 (stuk 
19); echter de samenstelling van de pro
vinciale raad op deze terechtzittingen 
nietig was daar, zoals uit de vaststellin
gen van de bestreden beslissing zelf 
blijkt, zowel de leden van het bureau, 
namelijk dokters Baeyens, Fontenelle en 
Debaere, als de leden van de onderzoeks
commissie, namelijk dokters Snoeks en 
Vochten, die eisers zaak gekend hebben 
in het onderzoek, aan deze terechtzittin
gen van de provinciale raad hebben deel
genomen; gezien de ongeldige samenstel
ling van de provinciale raad op grand 
van het principe van de scheiding van 
het onderzoek en de beoordeling, de be
streden beslissing ten onrechte met de 
verklaringen, afgelegd op die terechtzit
tingen door eiser en dokter Jonckheer, 
rekening houdt (schending van het alge
meen rechtsbeginsel van de onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid der rechters) 
en daardoor ook de rechten van verdedi
ging van eiser miskent (schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
bied voor de rechten van de verdedi
ging); 

derde onderdeel, de bestreden beshs
smg, d1e vaststelt dat de beshssmg van 
30 apnl 1986 van de provmc1ale raad 
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nietig is, ten onrechte naar de motieven 
van deze vernietigde beslissing verwijst 
om te stellen dat eiser er zich reken
schap van gaf dat hij door patiente gevi
seerd was; daardoor de bestreden beslis
sing zich de nietigheid van de provin
ciale beslissing eigen maakt (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid der 
rechters); daarbij noch uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 29 j a
nuari 1986 (stuk 15), waarop eiser ver
hoord werd, noch uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 15 december 
1986 van de raad van beroep (stuk 38) 
waarop eiser onderhoord werd, blijkt dat 
eiser zou gezegd hebben dat hij er zich 
rekenschap van gaf dat hij door patiente 
geviseerd was, zodat de bewijskracht de
zer proces-verbalen miskend wordt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het 
tegenstrijdig en dubbelzinnig is tegelijk 
de nietigheid van de beroepen beslissing 
vast te stellen en naar haar motivering 
te verwijzen om deze te hernemen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

vierde onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie uitdrukkelijk staande hield 
(bladzijde 7, sub litter a b, en bladzijde 8, 
leden 1 en 2) dat de hem door dokter 
Jonckheer gestuurde brief een louter in
formatief karakter had waarop geen ant
woord gevergd werd; de brief tegenover 
eiser inderdaad geen enkel professioneel 
verwijt maakte, en· beslopt met de aan
duiding van de noodzakelijkheid van een 
follow-up, die door dokter Jonckheer zelf 
zou worden uitgevoerd en waarbij de 
tussenkomst van eiser niet gevraagd 
werd; de bestreden beslissing onvoldoen
de op dit verweer antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het · tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de raad van be
roep constateert dat bepaalde ge
neesheren in de provinciale raad zit
ting hebben gehad alhoewel ze van 
het bureau of de onderzoekscommis-

raad van beroep de zaak aan zich 
trekt en << opnieuw recht doet », 
maar tal van verklaringen van eiser 
en van getuigen in aanmerking 
neemt alhoewel ze voor de provin
ciale raad werden afgelegd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het onderzoek 

van het eerste middel en van de an
dere onderdelen van het tweede 
rniddel tot geen ruimere cassatie 
kunnen leiden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre de bestreden 
beslissing het hoger beroep ontvan
kelijk verklaart, de bestreden beslis
sing voor nietig houdt en de zaak 
aan zich trekt om opnieuw recht te 
spreken, vernietigt de beslissing 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de raad 
van beroep van de Orde van Ge
neesheren, met het Nederlands als 
voertaal, anders samengesteld. 

25 september 1987 - 1" kamer Voor-
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Bi.itzler. 

sie deel hadden uitgemaakt; Nr. 58 
Oire'rwegende dat dientengevolge 

niet aileen de beslissing van de pro- 1" KAMER _ 25 september 1987 
vinciale raad nietig is, maar in de 
regel ook de door die raad uitge-
voerde onderzoeksmaatregelen; 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

Overwegende dat de bestreden be- ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN _ 

slissing Weliswaar beslist dat de Dl!BBELZINNlGHEID - BEGRIP 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSLASTEN - BEGR!P. 

1" De motieven van een beslissing zijn 
dubbelzinnig zodat deze niet meer vol
doet aan het voorschrift van art: 97 
Gw., wanneer de verschillende uitleg
gingen die eraan kunnen worden gege~ 
ven de beslissing in het ene geval on
wettig en in het andere wettig maken 
(1). 

2" Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat als een aftrekbare bedrijfsuit
gave te beschouwen is de door een be
diende gedane inschrijving op een 
kapitaalverhoging van de onderneming 
waar hij werkzaam is, die niet gebeur
de met speculatieve bedoelingen maar 
hem als voorwaarde was gesteld om 
zijn dienstbetrekking te kunnen be
houden, rechtstreeks verband hield 
met de uitoefening van zijn beroepsac
tiviteit en bestemd was om de zwaar 
verlieslijdende werkgever van nieuwe 
geldmiddelen te voorzien, zodat ze ge
beurde om belastbare bedrijfsinkom
sten van de bediende te behouden (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. COECKELBERGHS, VANGRIMDE) 

ARREST 

(A.R. nr ... F 1369 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artike!en 97 van de Grondwet, 43, 44 
50, 2", 20, 2", a, en 26 van het Wethoek 
van de Inkomstenhelastingen, 

doordat het arrest heslist dat de grief 
van verweerder, strekkende tot de aftrek 
van diens helasthare hedrijfsinkomsten 
van de prijs door hem hetaald voor de 
aankoop van aandelen uitgegeven door 
de naamloze vennootschap waar hij was 

( 1) Rimdpl. Cass., 15 maart 1984, A.R. 
nr. 7005 (A.C., 1983-84, nr 409). 

(2) Raadpl. Cass., 22 apnl 1958 (A.C., 1958, 
650); 5 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 172), 4 
feb 1969 (A.C., 1969, 535), 25 feb. 1971 
(A.C., 1971, 611), VAN HOUTIE, Algemene begm 
selen van het Belpsch belastmgrecht, 1979, 
nr 270 

tewerkgesteld als hediende, gegrond is 
omdat uit de gegevens van de hetwisting 
die het arrest vermeldt, met voldoende 
zekerheid kan worden afgeleid dat voor
melde investering niet geschiedde met 
speculatieve doeleinden doch het noodza
kelijk gevolg was van de wil van toe
komstige verweerder om zijn winstge
vende hetrekking te hehouden, 

terwijl, eerste onderdeel, evenvermelde 
motivering van het arrest niet de moge
lijkheid hiedt uit te maken op welke wet
telijke grondslag de voormelde grief 
wordt ingewilligd, nu niet hlijkt of het 
hedrag dat door toekomstige verweerder 
werd hesteed tot de litigieuze aankoop 
van aandelen wordt heschouwd als een 
aftrekhare hedrijfsuitgave in de zin van 
de artikelen 43, 1", en 44 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, dan 
we! als een verlies met hedrijfskarakter 
dat, door ·zijn aard zelf, uit de helasthare 
hezoldigingen moet worden geweerd; zo
dat de motivering van het arrest on
nauwkeurig en duhhelzinnig is, hetgeen 
moet worden gelijkgesteld met een afwe
zigheid van motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien voormelde 
motivering eenduidig moet worden ge1n
terpreteerd in die zin dat het arrest he
slist dat de aankoop van aandelen in 
kwestie als een hedrijfsuitgave moet 
worden heschouwd in de zin van de arti
kelen 43, 1", en 44 van het Wethoek van 
de Inkomstenhelastingen, aldus aan een 
private hesteding ten onrechte een he
drijfsmatig karakter en de kwalificatie 
« uitgave » wordt toegekend; zodat het 
hof van heroep, met schending van de 
artikelen 43, 1", 44 en 50, 2", van het Wet
hoek van de lnkomstenhelastingen als 
hedrijfsuitgaven toestaat, de aftrek van 
een hesteding die noch hedrijfsmatig is, 
noch de aard van een uitgave heeft; 

derde onderdeel, indien het arrest, op 
onduhhelzinnige wijze, de hetaalde aan
koopprijs der aandelen uit de helasthare 
hezoldigingen weert als een verlies met 
hedrijfskarakter, uit de vaststelling dat 
tijdens het helasthaar tijdperk een heste
ding van private geldmiddelen werd ver
richt als noodzakelijk gevolg van de wil 
om een winstgevende hetrekking te he
houden, niet wettelijk kan worden afge
leid dat het verlies voortvloeiend uit een 
waardevermindering van die hesteding 
een hedrijfskarakter vertoont, nu het ge
dwongen of noodzakelijk karakter van 
de investeringsverrichtmg niet inhoudt 
dat de hestede sommen dee! uitmaken 
van een hedrijfspatrimonmm, noch dat 
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zij onderworpen zijn aan enig bedrijfsri
sico, derwijze dat het bedrag van voor
meld verlies niet uit de belastbare bezol
digingen mag worden geweerd; zodat, 
het hof van beroep een verlies voort
vloeiend uit een minderwaarde van een 
privaat vermogenselement, als een ver
lies met bedrijfskarakter beschouwt, en 
aldus de wettelijke notie van belastbare 
bezoldiging zelf miskent (schending van 
de artikelen 20, 2°, a, en 26 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de voor het hof 

van beroep bestreden beslissing van 
de directeur der directe belastingen 
te Leuven de door verweerder aan
gegeven uitgave van 357.000 frank 
heeft onderzocht, in het kader van 
artikel 44 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, als een even
tueel aftrekbare bedrijfsuitgave; dat 
die beslissing het bedrijfskarakter 
van de litigieuze uitgave verwierp 
en oordeelde dat zij een slecht afge
lopen speculatieve verrichting met 
prive-karakter betrof; dat verweer
der in zijn conclusie voor het hof 
van beroep stelde dat de uitgave een 
aftrekbare bedrijfsuitgave uitmaak
te; 

Overwegende dat het arrest ken
nelijk het geschil binnen de door de 
partijen gestelde kwalificatie beoor
deelt en beslist dat de betwiste uit
gave van de bedrijfsinkomsten af
trekbaar is; 

Dat de aangevoerde onnauwkeu
righeid en dubbelzinnigheid in het 
arrest niet aanwezig zijn; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

_ Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel blijkt dat 
het hof van beroep over de aftrekba
re bedrijfsuitgaven beslist; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat: de werkgever van ver
weerder, de N.V Ava-X, m 1981 acu
te betalingsmomlijkheden had en 

nieuwe geldmiddelen poogde te vin
den; de inschrijving voor 357.000 
frank op de kapitaalverhoging van 
de vennootschap door verweerder, 
die zich in de proeftijd van zijn ar
beidsovereenkomst bevond, niet ge
beurde met speculatieve doeleinden, 
maar een hem gestelde voorwaarde 
was om zijn dienstbetrekking te 
kunnen behouden; Ava-X op 15 okto
ber 1981 een gerechtelijk akkoord 
aanvroeg en haar gecumuleerd ver
lies op 31 oktober 1981 reeds 
9.620.145 frank bedroeg; 

Overwegende dat die vaststellin
gen inhouden, eensdeels, dat het uit
geven van de som van 357.000 frank 
door verweerder in 1981 recht
streeks verband hield met de uitoe
fening van zijn beroepsactiviteit, en 
gebeurde om zijn belastbare be
drijfsinkomsten te behouden, ander
deels, dat de bedoelde som bestemd 
was om de zwaar verlies lijdende 
werkgever van nieuwe geldmiddelen 
te voorzien; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing dat de uitgave van 357.000 
frank ten deze een aftrekbare be
drijfsuitgave is, naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 278 en 2'76 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder strekkende tot de aftrek van 
bedrijfsuitgaven berekend volgens de 
forfaitaire schaal bedoeld in artikel 51 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, niet op zijn reeel bedrijfsinko
men doch op het inkomen dat hij zou 
verdiend hebben indien alle bedragen 
waarop hij recht had hem zouden uitbe
taald zijn, verwerpt op grand van onbe
voegdheid van het hof van beroep, nu 
het tot de bevoegdheid van de directeur 
der directe belastingen behoort de gevol
gen te putten uit het door het hof van 
beroep uit te spreken arrest, met inacht
neming van de wettelijke vereisten, on
der meer van artikel 51 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

terw1jl het hof v;;m beroep, dat in eer
ste en laatste aanleg bevoegd is om het 
beroep van de belastmgplichtige te be-
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handelen, wegens het kenmerk van 
openbare orde van de belastingen zelf in 
feite en in rechte, binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil, over de 
grand ervan uitspraak moet doen en er 
derhalve toe gehouden is zelf, onder 
meer ten aanzien van de toepassing van 
het artikel 51 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, de wettelijke ge
volgen te trekken uit zijn beslissingen 
nopens het belastbaar bedrag van de be
zoldigingen, te meer daar onder meer de
ze kwestie het voorwerp was van het 
aanhangig gemaakte geschil; zodat het 
hof van beroep zich ten onrechte onbe
voegd verklaart om over de grand van de 
voormelde door verweerder geopperde 
grief uitspraak te doen (schending van 
artikel 278 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen) en, evenzeer ten 
onrechte, deze kwestie terugwijst naar 
de gewestelijke directeur der directe be
lastingen (schending van artikel 276 van 
hetzelfde wetboek} : 

Overwegende dat het arrest ter 
zake overweegt : « dat (verweerder) 
nog voorhoudt dat hij recht heeft op 
een aftrek voor bedrijfsuitgaven, be
rekend volgens de forfaitaire schaal, 
niet op zijn reeel bedrijfsinkomen 
doch op het inkomen dat hij zou 
verdiend hebben indien alle bedra
gen waarop hij recht had hem zou
den uitbetaald zijn; dat het tot de 
bevoegdheid van de directeur be
hoort de gevolgen te putten uit het 
arrest door dit hof uit te spreken 
met inachtneming van de wettelijke 
vereisten, onder meer van artikel 51 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; dat de vordering moet 
worden verworpen »; 

Dat het hof van beroep zich aldus 
niet onbevoegd verklaart, maar inte
gendeel verweerders vordering on
dubbelzinnig verwerpt; 

Dat het middel, dat op een ver
keerde lezing van het arrest berust, 
feitelijke grondslag mist; 

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

25 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal. 

Nr. 59 

1' KAMER - 25 september 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER
MOEDENS - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - BE
WIJSLAST - BEGRIP. 

1 o Het vermoeden afgeleid uit de door de 
belastingschuldige voor een volgend 
aanslagjaar aangegeven bedragen, kan 
het wettelijk bewijs opleveren van de 
bedrijfsinkomsten van die belasting
schuldige met betrekking tot het vori
ge aanslagjaar (1). 

2° Het arrest dat vaststelt dat de belas
tingschuldige de bewijswaarde van een 
wettelijk vermoeden niet ontkracht, in
zonderheid door zijn onvolledige boek
houding, legt aldus de bewijslast niet 
onwettig op die belastingschuldige en 
schendt derhalve geenszins de artt. 245 
en 246 WJB. 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1380 N} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 245, eerste 
lid, en 246 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

(1) Raadpl Cass, 25 sept. 1981 (A C, 
1981-82, nr 72) 
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doordat het arrest beslist : « dat de ar
gumenten door (eiser) aangevoerd om 
aan te tonen dat de door hem voor het 
aanslagjaar 1979 aangegeven bedragen 
niet als vermoeden kunnen aangewend 
worden om de inkomsten van het jaar 
1978 vast te stellen, geen steek houden; 
dat de prijzen op de internationale fruit
markt van jaar tot jaar wel belangrijke 
schommelingen kunnen vertonen, maar 
dat (eiser) niet aannemelijk maakt dat 
deze schommelingen niet zouden doorbe
rekend worden aan de afnemers; dat (ei
ser) wel beweert dat de winstmarge niet 
stabiel is door "een prijsreglemente
ring" maar nalaat dit te bewijzen » en 
<< dat uit de boekhouding van appellant 
ook geen bewijskrachtige gegevens kun
nen geput worden om de door gei:nti
meerde aangevoerde vermoedens te 
weerleggen », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door te oordelen dat de argumenten door 
eiser aangevoerd om aan te tonen dat 
het winstpercentage door hem opgege
ven voor het aanslagjaar 1979 niet als 
een rechtsgeldig vermoeden kunnen aan
gewend worden om de inkomsten van 
het aanslagjaar 1978 vast te stellen, en 
door te oordelen dat uit de boekhouding 
van eiser geen bewijskrachtige gegevens 
kunnen worden geput om de door ver
weerder aangevoerde vermoedens te 
weerleggen, zonder de rechtsgeldigheid 
van de aangevoerde vermoedens zelf te 
beoordelen, ervan uitgaat dat het aan ei
ser was het tegenbewijs tegen de aange
voerde vermoedens te leveren, terwijl 
het aan verweerder was aan te tonen dat 
de toepassing van het winstpercentage 
van het aanslagjaar 1979 op de aankopen 
van het aanslagjaar 1978 wel degelijk 
een rechtsgeldig feitelijk vermoeden 
uitmaakt, meer bepaald door aan te to
nen dat het aannemen van een stabiele 
winstmarge over de beide jaren kan be
schouwd worden als een logische redene
ring waardoor op de basis van een be
kend feit tot een onbekend feit kan 
worden besloten; zodat het arrest de re
gels omtrent de bewijsvoering schendt 
(schending van de artikelEm 245, eerste 
lid, en 246 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie aanvoerde dat slechts met rechtsgel
dige feitelijke vermoedens rekening kan 
worden gehouden en dat, gelet op de 
aard van de handel, de aankoopprijzen 
en de toe te passen winstmarge niet sta
biel zrjn (conclusre, bladzijde 9, 13e en 
14e lid); het arrest niet antwoordt op de-

ze argumentatie van eiser met betrek
king tot de rechtsgeldigheid van het aan
gevoerde vermoeden (gebrek aan moti
vering); zodat het arrest niet ten genoe
gen van recht is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie stelde dat : « (verweerder) 
principieel gerechtigd is om inlich
tingen in acht te nemen uit vorige 
of volgende jaren om de bedrijfsre
sultaten te bepalen, overeenkomstig 
artikel 246 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen; evenwel 
slechts met reele feitelijke vermoe
dens kan rekening gehouden wor
den; gelet op de aard van de handel 
hiervan geenszins sprake is, daar de 
aankoopprijzen, die aan de grand
slag liggen van het te realiseren be
drijfsresultaat en de erop toe te pas
sen winstmarge, niet stabiel zijn 
door een prijsreglementering; zoals 
reeds herhaaldelijk werd opge
merkt, de aankoopprijs bepaald 
wordt door de wereldhandel; aldus 
de prijzen afhankelijk zijn van aller
lei vreemde factoren (oogsten, munt
schommelingen); van enige vergelij
king geen sprake kan zijn van jaar 
tot jaar »; 

Overwegende dat het arrest dat 
verweer verwerpt en de conclusie 
van eiser op dat punt beantwoordt 
met de eerste drie consideransen 
die in het middel worden geciteerd; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

stelt: << Wat het aanslagjaar i978 be
treft werd ( ... ) de belastbare winst 
vastgesteld bij vermoedens ( artikel 
246 van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen), en meer bepaald 
door op de aangekochte goederen de 
winstmarge, zoals die bleek uit de 
geschriften van (eiser) met betrek
king tot het aanslagjaar 1979, toe te 
passen >>; dat het arrest de betwis
ting daaromtrent beoordeelt in de 
consideransen die het middel aan
haalt; 
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Dat uit die redengeving van het 
arrest blijkt dat de rechters beslis
sen dat het door verweerder aange
voerde vermoeden, geput uit de door 
eiser voor het aanslagjaar 1979 aan
gegeven bedragen, wettelijk het be
wijs van eisers bedrijfsinkomsten 
met betrekking tot het aanslagj aar 
1978 oplevert; 

Dat het arrest, door daarbij vast 
te stellen dat eiser de bewijswaarde 
van het litigieuze vermoeden niet 
ontkracht, inzonderheid niet door 
zijn onvolledige boekhouding, de be
wijslast niet onwettig op eiser legt 
en de artikelen 245 en 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

25 september 1987 - t• kamer - Voor
zitter : Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Claeys Bouuaert en Dubois, 
Antwerpen. 

Nr. 60 

1' KAMER - 25 september 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSLASTEN - BEGRIP 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBE
LASTING - BEDRIJFS!NKOMSTEN - BE
DRIJFSLASTEN - ARTIKEL 44, TWEEDE LID, 
W LB. - DRAAGWIJDTE. 

1" Het arrest dat vaststelt dat de belas
tmgschuldige en zijn echtgenote de 

verplaatsing naar het werk samen in 
hetzelfde voertuig doen, beslist wettig 
dat een gedeelte van de totale kosten 
voortvloeiend uit bedoeld gebruik van 
het voertuig bedrijfsonkosten van de 
echtgenote zijn en derhalve niet in 
aanmerking komen als bedrijfsuitga
ven van de belastingschuldige. (Artt. 
44 en 73 W.I.B.) 

2° Het tweede lid van art. 44 W.I.B. heeft 
betrekking op uitgaven of fasten die 
werkelijk zijn gedragen, maar waar
van het bedrag niet overeenkomstig 
het eerste lid van dat artikel is bewe
zen. 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1383 N) 

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

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 73, 44 en 51 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, in het geval waarin samenwo
nende echtgenoten de verplaatsing van 
en naar het werk gelijktijdig doen met 
een zelfde voertuig, het hof van beroep 
beslist dat het principe volgens hetwelk 
de bedrijfslasten van de echtgenoten af
zonderlijk dienen te worden berekend, 
niet inhoudt dat voor samenwonende 
echtgenoten, die gezamenlijk belast wor
den, dezelfde uitgaven door heiden zou
den mogen worden afgetrokken; het hof 
van beroep van oordeel is dat de ingeroe
pen werkelijke kosten gedragen door de 
echtgenoot gedeeltelijk het wettelijk for
fait toegekend aan de echtgenote over
lappen, 

terwijl, krachtens artikel 73 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
het de belastbare inkomsten der echtge
noten zijn, dit wil zeggen de netto-in
komsten, die samengevoegd worden; 
daaruit volgt : dat de bedrijfsinkomsten 
van de echtgenoten slechts samenge
voegd worden na de afzonderlijke bere
kening van de bedrijfsinkomsten van 
een ieder also£ het om een afzonderlijke 
belastingplichtige gaat; dat de aftrekbare 
bedrijfslasten door ieder van de echtge
noten afzonderlijk dienen te worden be
rekend; dat dientengevolge de verplaat 
singskosten aan de zijde van echtgenoot 
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voldoen aan de voorwaarden voorzien bij 
artikel 44 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, zodat men deze 
dient aan te nemen en in aanmerking te 
brengen van de bruto bedrijfsinkomsten 
van de echtgenoot; dat de echtgenote 
niettemin het recht behoudt het wettelijk 
forfait voorzien bij artikel 51 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen in 
te roepen in mindering van haar eigen 
bruto bedrijfsinkomsten : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser en zijn echtgenote de 
verplaatsing naar het werk samen 
in hetzelfde voertuig deden; 

Dat het arrest, eensdeels, uit die 
vaststelling, zonder schending van 
artikel 44 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, afleidt dat 
een gedeelte van de totale kosten 
voortvloeiend uit bedoeld gebruik 
van het voertuig, bedrijfsonkosten 
van de echtgenote zijn en derhalve 
niet in aanmerking komen als be
drijfsuitgaven van eiser; dat het ar
rest, anderdeels, eisers echtgenote 
het recht op de in artikel 51 van het
zelfde wetboek bedoelde forfaitaire 
bepaling van haar bedrijfsuitgaven 
en bedrijfslasten niet ontzegt, maar 
integendeel, met bevestiging van de 
beslissing van de directeur der be
lastingen, het in dat artikel bepaal
de op haar toepast; 

Dat het arrest aldus evenmin arti
kel 73 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 44 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest de ingeroepen par
kingkosten door de eiser op grond van 
artikel 44, tweede lid van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen verwerpt; 
het hof van beroep zijn beslissing laat 
steunen op het feit « dat (eiser) die kos
ten niet bewijst "• 

terwijl het tweede lid van artikel 44 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalt : « De uitgaven of lasten 
waarvan het bedrag niet overeenkomstig 
het vorige lid IS verantwoord, mogen in 
gemeenschappelijk overleg, door de ad
mimstratie en de belastingplichtige op 
een vast bedrag worden bepaald Indien 

geen akkoord wordt bereikt, taxeert de 
administratie die uitgaven of lasten op 
een redelijk bedrag >> : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat eiser niet bewezen heeft 
parkeerkosten te hebben gehad; 

Dat het tweede lid van artikel 44 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen betrekking heeft op uit
gaven of lasten die werkelijk zijn 
gedragen, maar waarvan het bedrag 
niet overeenkomstig het eerste lid 
van dat artikel is bewezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal -
Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert en De 
Clercq, Gent. 

Nr. 61 

1' KAMER - 25 september 1987 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - ALGEMENE BE
CRIPPEN - GEWETIIGDE VERDENKING -
GRONDSLAG. 

Wettelijk verantwoord is het verzoek tot 
onttrekkmg van de zaak aan de rech
ters wegens gewettigde verdenking, 
dat uitgaat van een rechter en berust 
op de overweging dat, nu verzoeker 
dee] ujtriJaakt van het gerecht waarbij 
de zaak aanhangig werd gemaakt, de 
tegenpartij of derden zouden kunnen 
menen dat het gerecht zich kan laten 
Jeiden door een geest van welwillend
heid tegenover de verzoeker, zodat de 
te wijzen beslissmg niet het resultaat 
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zou zijn van een volstrekt objectieve Nr. 62 
en onpartijdige beoordeling van het 
geschil. 

(N ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1532 N) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift dat op 21 augustus 1987 
ter griffie van het Hof is ingediend 
en ertoe strekt de zaak die onder 
nummer FR 2738 is ingeschreven op 
de algemene rol van het Hof van 
Beroep te Gent, aan dat hof te ont
trekken; 

Overwegende dat verzoeker ka
mervoorzitter is in het Hof van Be
roep te Gent en er gevoelig voor is 
dat de tegenpartij of derden zouden 
kunnen menen dat voornoemd hof 
van beroep « ge!nspireerd zal zijn 
door een geest van welwillendheid 
tegenover (verzoeker) » en dat het 
arrest van dat hof van beroep << niet 
het resultaat (zal zijn) van een vol
strekt objectieve en onpartijdige be
oordeling van het geschil »; 

Overwegende dat die bekomme
ring wettige verdenking te vermij
den, de onttrekking van de zaak aan 
het Hof van Beroep te Gent recht
vaardigt; 

Om die redenen, onttrekt aan het 
Hof van Beroep te Gent de zaak in
geschreven op de algemene rol van 
dat hof onder nummer FR 2738; 
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. 

25 september 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal. 

1' KAMER - 25 september 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 art. 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 RUYTINGS, GEXE

RAL ACCIDENT N.V T. EVERAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5907) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Brus
sel, dat op 3 juni 1987 ter griffie 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 inge
schreven onder nr. 29.803, aan mevr. 
De Kempeneer, rechter in de Recht
bank 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 

(1) Cass., 11 juni 1987, A.R. nr. 8005 
(A.C., 1986-87, nr. 620). 
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zij deze in beraad had genomen; dat (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHE!D 
de beslissing over het geschil, in het T. • UNION PROFESSIONNELLE DES MEDECINS 
belang van een goede rechtsbede- ET PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE DE 
ling, niet !anger mag uitblijven; scHAERBEEK • v.z.w.) 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven onder nr. 29.803, aan 
mevr. De Kempeneer, rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven, verwij st de zaak naar de 
anders samengestelde Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; laat 
de kosten ten laste van de Staat. 

25 september 1987 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal. 

Op dezelfde dag zijn negentien arresten in 
dezelfde zin gewezen tot onttrekking van za
ken aan dezelfde magistraat. 

Nr. 63 

3• KAMER - 28 september 1987 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- VERZEKERINGSPLICHT - GENEESHEREN 
TEWERKGESTELD IN VERPLEGINGSINSTEL
LINGEN - ART 1, § 3, SOCIALE-ZEKERHEIDS
WET WERKNEMERS 1969, INGEVOEGD BIJ ART 
106 WET 5 JAN. 1976 BETREFFENDE DE BUD
GETTA!RE VOORSTELLEN. 

Uit de voorgeschiedenis van de wet van 
5 jan. 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976 blijkt niet dat de 
wetgever bedoeld heeft de bij art. 106 
van die wet in art. 1 Sociale-Zeker
heidswet Werknemers 1969 ingevoegde 
§ 3 te1·ugwerkende kracht te verlenen. 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7820) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der werknemers, 
106 en 145 van de wet van 5 januari 1976 
betreffende de budgettaire voorstellen 
1975-1976, 

doordat het arrest beslist dat, krach
tens artikel 106 van de wet van 5 januari 
1976, de ziekenhuisgeneesheren voor de 
periode van 1 december 1974 tot 31 de
cember 1975 aan de sociale zekerheid on
derworpen zijn, op grand dat « hoewel 
het interpreteerbaar karakter van die be
paling niet valt a£ te leiden uit de geko
zen titel (" Wijzigingen van de wet van 
27 juni 1969 ") en evenmin uit het toege
paste procede (Inlassing van een uitzon
dering op de vroegere tekst), echter uit 
de wetsgeschiedenis ondubbelzinnig 
blijkt dat het doel van die wet, nl. te be
letten dat de eiser voor de verstreken 
drie jaren, met terugwerking, van de in
stellingen bijdragen zou vorderen, van
zelfsprekend slechts kon worden bereikt 
door terugwerking van de nieuwe bepa
lingen ... en dat deze uitsluiting, overeen
komstig de dadelijke werking van die 
nieuwe wet, moet worden toegepast in 
alle geschillen waarover bij de inwer
kingtreding van voormeld artikel 106 nag 
niet definitief uitspraak is gedaan », 

terwijl, krachtens artikel 1 van de wet 
van 27 juni 1969 de door een arbeids
overeenkomst verbonden werknemers en 
werkgevers aan de sociale zekerheid zijn 
onderworpen, artikel 106 van de wet van 
5 januari 1976 uitdrukkelijk bepaalt dat 
artikel 1 van de wet van 27 juni 1967 met 
de nieuwe § 3 wordt aangevuld, en dat, 
volgens die nieuwe § 3, de verplegingsin
stellingen en de geneesheren die zij te
werkstellen, van de sociale zekerheid 
zijn uitgesloten, indien deze geneesheren 
eveneens onder de toepassing van het 
sociaal statuut van de zelfstandigen val
len wegens de uitoefening van de ge
neeskunde buiten die instellingen, dien-
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sten o:i' centNi, tenzij .ze in die instellin
gen, diensten of centra slechts met een 
vast loon worden betaald; en terwijl arti
kel145 van de wet van 5 januari 1976 be
paalt dat hoofdstuk IV, waarin artikel 
106 begrepen is, op 1 januari 1976 in 
werking treedt; en tot slot artikel 2 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
wet aileen voor het toekomende beschikt 
en dat zij geen terugwerkende kracht 
heeft; daaruit volgt dat het arrest, nu het 
beslist dat artikel 106 van de wet van 5 
januari 1976, in verband met de sociale 
zekerheidsverplichting van de zieken
huisgeneesheren voor de periode van 1 
december 1974 tot 31 december 1975, aan 
dat artikel 106 terugwerkende kracht 
toekent, aile in het middel aangewezen 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 1, § 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 die wet toepassing 
vindt op de door een arbeidsover
eenkomst verbonden werknemers 
en werkgevers; dat volgens § 2 van 
hetzelfde artikel die wet niet van 
toepassing is op de personen die val
len onder de regelingen betreffende 
de sociale zekerheid van mijnwer
kers en met mijnwerkers gelijkge
stelden en van zeelieden der koop
vaardij; 

Overwegende dat de wet van 5 ja
nuari 1976, bij artikel 106, artikel 1, 
van de wet van 27 juni 1969 heeft 
aangevuld met een § 3, waarin 
wordt bepaald dat die wet evenmin 
toepassing vind o.m. op de door 
prive-personen ingerichte of tot de 
openbare sector behorende verple
gingsinstellingen, alsmede op de ge
neesheren die zij tewerkstellen, in
dien deze geneesheren eveneens on
der de toepassing van het sociaal 
statuut der zelfstandigen vallen we
gens de uitoefening van de genees
kunde buiten die instellingen, tenzij 
ze in die instellingen uitsluitend met 
een vast loon worden betaald; 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt dat het heeft be
slist dat artikel 106 van de wet van 
5 januari 1976, krachtens hetwelk de 
sociale zekerheid geen toepassing 

vindt op de ziekenhuisgeneesheren 
die zijn tewerkgesteld door instellin
gen waarin zij niet uitsluitend :met 
een vast loon worden betaald, wan
neer zij wegens de uitoefening van 
de geneeskunde buiten die instellin
gen, onder de toepassing van het so
ciaal statuut der zelfstandigen val
len, << moet worden toegepast in alle 
geschillen waarover bij de inwer
kingtreding van voormeld . artikel 
106 nog niet definitief uitspraak is 
gedaan >>, 

Overwegende dat, enerzijds, in 
strijd met wat in de memorie van 
antwoord wordt betoogd, artikel 1, 
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 een 
algemene draagwijdte heeft en dat 
het alle door een arbeidsovereen
komst verbonden werknemers en 
hun werkgevers, evenals, voordat 
aan het artikel een § 3 werd toege
voegd, de ziekenhuisgeneesheren, 
ongeacht hun betalingswijze, en de 
instellingen die ze tewerkstellen 
krachtens een arbeidsovereenkomst, 
aan de sociale zekerheid onder
werpt; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 106 van de wet van 5 januari 
1976 het eerste artikel van de wet 
van 27 juni 1969 enkel aanvult met 
een nieuwe § 3, zonder daarbij te 
zeggen dat de nieuwe bepaling van 
interpretatieve aard is; dat volgens 
artikel 145 van de wijzigingswet de 
bepalingen van hoofdstuk IV in wer
king treden op 1 januari 1976, zon
der dat er sprake is van een afwij
king van het in dat hoofdstuk ver
vatte artikel 106; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
5 januari 1976 niet blijkt dat de wet
gever aan artikel 106 terugwerkende 
kracht heeft willen verlenen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 6, 1134, 1135, 2044 en 2052 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, op de exceptie die 
verweerster heeft afgeleid uit de nietig
heid van het bij de briefwisseling van 31 
januari en 7 mei 1975 vastgestelde ak
koord, beslist dat dit akkoord nietig is op 
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grand dat « enkel dadingen kunnen wor
den aangegaan over rechten die men be
zit; dat het O.C.M.W. niet het recht had 
te beslissen of de in zijn inrichting te
werkgestelde geneesheren al dan niet 
aan de sociale zekerheid van de werkne
mers waren onderworpen, daar aileen de 
wet daarover beslist; dat de aangevoerde 
dading dus geen enkel gevolg kon heb
ben en dat de eerste rechter dus terecht 
heeft geweigerd de dading in aanmer
king te nemen », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2044 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
dading een contract is waarbij partijen 
een gerezen geschil bei\indigen of een 
toekomstig geschil voorkomen, artikel 
2045, eerste lid, bepaalt dat om een da
ding aan te gaan men bekwaam moet 
zijn om te beschikken over de voorwer
pen die in de dading begrepen zijn, en 
uit de vaststellingen van het arrest volgt 
dat de Commissie van Openbare Onder
stand (en niet het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn) van de ge
meente Schaarbeek heeft voorgesteld dat 
de door eiser tegen haar aangevoerde 
schuldvordering zou verminderd worden 
gelet op zijn oorspronkelijke eisen en 
dat dit voorstel door eiser is aangeno
men, terwijl ten slotte de omstandigheid 
dat die commissie niet het recht zou 
kunnen gehad hebben te beslissen dat 
de in haar inrichting tewerkgestelde ge
neesheren al dan niet aan de sociale ze
kerheid van de werknemers waren on
derworpen, gesteld dat zulks in rechte 
bewezen was, geenszins onverlet liet dat 
de wet daarover aldus besliste, en der
halve dat de verbintenis van die commis
sie om de wettelijk verschuldigde bijdra
gen te betalen, geldig was; daaruit volgt 
dat het arrest, door die dading nietig te 
verklaren en er geen gevolg aan toe te 
kennen, aile in het middel aangewezen 
bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, gesteld dat het door 
eiser aangevoerde akkoord van partijen 
geen geldige dading is op grand dat de 
Commissie van Openbare Onderstand 
van Schaarbeek niet het recht zou gehad 
hebben te beslissen of de in haar inrich
ting tewerkgestelde geneesheren al dan 
niet aan de sociale zekerheid van de 
werknemers waren onderworpen, dat ak
koord echter ten voile geldig en doeltref
fend is in zoverre het vaststelt dat die 
commissie van openbare onderstand zich 
ertoe heeft verbonden de wettelijke ver
schuldigde bijdragen te betalen en dat 
eiser die verbintenis heeft aangenomen, 
zodanige verbintenis, althans voor zovPr 

zij betrekking heeft op wettelijk ver
schuldigde bijdragen, de wet, al is het 
een wet van openbare orde, zeker niet 
schendt, maar integendeel de uitvoering 
ervan verzekert; daaruit volgt dat het ar
rest, door te beslissen dat het akkoord 
van partijen nietig was, waar het vast
stelt dat de Commissie van Openbare 
Onderstand van Schaarbeek zich ertoe 
verbonden had om de wettelijke bijdra
gen te betalen, de verbindende kracht 
van de overeenkomsten tussen partijen 
miskent en derhalve de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, en het arrest, waar het beslist 
dat die overeenkomst nietig is wegens 
strijdigheid met een wet van openbare 
orde, terwijl die overeenkomst geen strij
dige bepaling, en althans geen met de 
wetgeving inzake sociale zekerheid strij
dige verbintenis van verweerster bevatte, 
ook artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt dat het beslist dat 
nietig was een tussen eiser en de 
commissie van openbare onderstand 
aangegane dading, volgens welke de 
in het arrest bedoelde ziekenhuisge
neesheren aan de sociale zekerheid 
onderworpen zijn, en eiser ervan af
zag de hem voor de periode van 
v66r 1 december 1974 verschuldigde 
bijdragen, bijdrage-opslagen en inte
rest te vorderen; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel volgt dat, v66r 
de inwerkingtreding van voormelde 
wet van 5 januari 1976, alle krach
tens een arbeidsovereenkomst in 
een instelling tewerkgestelde ge
neesheren, ongeacht de aard van 
het hun betaalde loon, wegens die 
werkzaamheid onderworpen waren 
aan de sociale zekerheid van de 
werknemers; 

Overwegende dat, derhalve, de 
vraag of de Commissie van Openba
re Onderstand van Schaarbeek met 
eiser rechtsgeldig een dading had 
aangegaan, en aannam dat de in het 
arrest bedoelde geneesheren aan de 
sociale zekerheid waren onderwor
pen, ter zake niet dienend is; 

Dat het middel, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 



Nr. 64 . HOF VAN CASSATIE 131 

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. 

28 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 64 

3' KAMER - 28 september 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - INDIENING VAN CONCLU
SIE - BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE 
GENOMEN DOOR EEN PARTIJ V66R DE BE
SLISSING TOT HEROPENING VAN DE DEBAT
TEN- UITSPRAAK VAN DE RECHTER NA DIE 
HEROPENING. 

De rechter die uitspraak doet na de her
opening van de debatten te hebben be
volen moet de conclusie beantwoorden 
die de partijen v66r die heropening 
hebben genomen, behalve wanneer de 
partijen, in de na de heropening van 
de debatten ingediende conclusie, uit
drukkelijk afstand hebben gedaan van 
de eerste conclusie of wanneer die at
stand vaststaat en volgt uit gegevens 
die voor geen andere uitlegging vat
baar zijn. 

(« INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE LA CERI

SAIE » T. BERTRAND) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7872) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1315, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 

Gerechtelijk Wetboek, 17, 31, 32 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de Ar
beidsovereenkomsten, 4 van de wet van 
8 april 1965 tot instelling van de arbeids
reglementen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het bestreden vonnis, eiseres veroor
deelt om aan verweerster als compensa
toire vergoeding van zes maanden opzeg
ging 181.036 fr~nk te betalen, op grond: 
« dat (eisers) petoogt dat (verweerster) 
geen verantwoording gaf voor haar afwe
zigheid op het werk, terwijl (verweer
ster) zegt dat zij haar afwezigheid wel 
heeft verantwoord door het attest van 
haar geneesheer waarbij haar onge
schiktheid tot 20 juni 1982 werd ver
lengd; dat ten deze de behandelend ge
neesheer van (verweerster) en de advise
rende geneesheer van (eiseres) het niet 
eens waren; dat de partijen het wel dege
lijk erover eens zijn dat het arbeidsre
glement bepaald dat, indien de controle
rende geneesheer en de werknemer over 
de arbeidsongeschiktheid van mening 
verschillen, de werkgever evenals de 
werknemer aanvaarden dat een onafhan
kelijk geneesheer definitief beslist (arti
kel 19 van het arbeidsreglement); dat 
dokter Raveschot op 9 september 1983 
bevestigt dat dokter W authelet, advise
rende geneesheer van (eiseres), hem op 
19 mei 1982 per telefoon heeft gevraagd 
om, als scheidsrechter, (verweerster) me
disch te onderzoeken; dat dit mondeling 
verzoek schriftelijk was bevestigd op 26 
mei; dat de werkgever, evenals de werk
nemer, krachtens het arbeidsreglement 
mocht vragen dat een geneesheer als 
scheidsrechter zou optreden; dat ten de
ze blijkt dat de werkgever - via zijn ad
viserende geneesheer - dat initiatief 
heeft genomen; dat de medische arbitra
geprocedure al op 19 mei 1982 was be
gonnen; dat die procedure op 8 juni 1982 
werd afgesloten met het verslag van de 
geneesheer-scheidsrechter, volgens het
welk de werknemer vanaf 9 juni 1982 
het werk kon hervatten; dat (eisers), 
door op 28 mei 1982 (verweerster) te ont
slaan vanaf 19 mei 1982, kennelijk enkel 
het advies van haar adviserende genees
heer van 19 mei heeft gevolgd, zonder 
rekening te houden met de medische ar
bitrage die zij op 19 mei via haar advise
rende geneesheer had op gang gebracht; 
dat men kan aannemen dat zij, toen ze 
op 28 mei 1982 (verweerster) had ontsla
gen, niet wist dat er een medische arbi
trage aan de gang was; dat zulks niet be
let dat zij (verweerster) toen niet kon 
ontslaan wegens ongewettigde afwezig
hPid », 
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tweede onderdeel, eiseres in haar re
gelmatig neergelegde appelconclusie aan
voerde dat dokter Wauthelet, haar advise
rende geneesheer, inzake medische arbi
trage geen enkel initiatief te nemen had, 
dat daarover niets te vinden was in het 
in de onderneming van eiseres geldende 
arbeidsreglement en dat het onmogelijk 
was dat de geneesheer van de werkgever 
een geneesheer als scheidsrechter aan
wees; daaruit volgt dat het arrest, in zo
verre het beslist dat eiseres verweerster 
niet wegens ongewettigde afwezigheid 
mocht ontslaan, omdat ten deze een me
dische arbitrage aan de gang was, en 
niet antwoordt op de passage van de 
conclusie, luidens welke het niet moge
lijk was dat de medische arbitrage die 
de adviserende geneesheer van eiseres 
had doen verrichten, tegen eiseres kon 
worden tegengeworpen, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over het middel van niet-o.I-rt-van
kelijkheid door verweerster opge
worpen en hieruit afgeleid dat de 
rechter niet behoeft te antwoorden 
op de conclusie die een partij heeft 
genomen voordat hij de heropening 
van de debatten heeft bevolen en 
die deze partij niet heeft overgeno
men in de conclusie die zij na de 
heropening heeft neergelegd : 

Overwegende dat de rechter die 
uitspraak doet na de heropening 
van de debatten te hebben bevolen, 
moet antwoorden op de conclusie 
die de partijen v66r de heropening 
hebben genomen, behoudens wan
neer de partijen, in de na de herope
ning van de debatten neergelegde 
conclusie, uitdrukkelijk afstand heb
ben gedaan van de eerste conclusie 
of wanneer die afstand vaststaat en 
valt af te leiden uit gegevens die 
voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn; 

Dat uit de omstandigheid van ver
weerster ten deze in haar laatste 
conclusie niet heeft verwezen naar 
haar eerste conclusie en aan het ar
beidshof niet heeft gevraagd dat zij 

daarop in het gelijk ?:QU worden ge
steld, niet valt af te leiden dat zij 
daarvan stellig afstand heeft ge
daan; 

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

Overwegende dat het onderdeel 
het arrest verwijt dat het niet ant
woordt op de conclusie waarvan ei
seres aanvoerde dat haar adviseren
de geneesheer geen enkel initiatief 
had te nemen om een geneesheer 
als scheidsrechter aan te wijzen, 
wat trouwens niet was bepaald in 
het arbeidsreglement van de onder
neming; 

Overwegende dat het arrest, wan
neer het zegt « dat de werkgever 
evenals de werknemer krachtens 
het arbeidsreglement de medische 
arbitrage kon aanvragen » en dat de 
werkgever ten deze via zijn advise
rende geneesheer dat initiatief heeft 
genomen, op de in het middel aan
gehaalde conclusie antwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

28 september 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 65 

3" KAMER - 28 september 1987 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN TER 
AANWIJZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN 
DE WERKNEMERS - LEIDINGGEVEND PERSO
NEEL- BEGRIP. 
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2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN TER 
AANWIJZING VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN 
DE WERKNEMERS - LEIDINGGEVEND PERSO
NEEL - BEGRIP. 

1" Uit de iJpzet van art. 1, 4", K.B. 31 fuJi 
1986 betreffende de ondernemingsra
den en de comites voor veiligheid, ge
zondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen blifkt dat de personen die 
functies van dagelifks beheer van de 
onderneming uitoefenen en die ge
machtigd zifn om de werkgever te ver
tegenwoordigen en te verbinden, niet 
noodzakelifk dienen deel uit te maken 
van het personeel van de onderne
ming, d. w.z. van de technische be
driffseenheid waarvoor een onderne
minpsraad of een comite voor veilip
heid en gezondheid moet worden op
gericht (1). 

2" Art. 1, 4", K.B. 31 fuJi 1986 betreffende 
de ondernemingsraden en de comites 
voor vi:!iligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, dat be
paalt dat het Jeidinggevend personeel 
bestaat uit, enerzifds, de personen be
last met het dagelifks beheer van de 
onderneming en, anderzifds, de perso
neelsleden onmiddelijk ondergeschikt 
aan die personen, wanneer zij even
eens opdrachten van dagelifks beheer 
vervullen, sluit uit dat personen van 
verschillende hierarchische rang, die 
aan elkaar ondergeschikt zifn, tot die 
eerstgenoemde categorie behoren (2). 

(FRADIS N.V. T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVER
BOND, « SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNI

CIENS ET CADRES ») 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7988) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 december 1986 
door de Arbeidsrechtbank te Luik in 
laatste aanleg gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 1, 4", van het koninklijk besluit van 
31 juli 1986 betreffende de onderne-

(1) Cass., 17 okt. 1983, A.R. nr. 6948 
(A.C., 1983-84, nr. 88) 

(2) Cass., 17 okt. 1983, A.R. nr. 6953 
(A.C., 1983-84 nr 89). 

mingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, 

doordat het bestreden vonnis, om te 
beslissen dat de « functies van sector
hoofd van de onderneming Fradis-Ro
court leidinggevende functies van het 
tweede niveau zijn >> en dat « de beslis
singen (van eiseres) van 5 december 1986 
betreffende de leidinggevende en kader
functies overeenkomstig de wet zullen 
worden rechtgezet, door de kaderfunctie 
van sectorhoofd als leidinggevende 
functie te beschouwen >>, het middel af
wijst waarbij eiseres in haar conclusie 
aanvoerde : « het leidinggevend perso
neel omvat : - de exploitatiedirecteur 
belast met het dagelijks beheer van de 
naamloze vennootschap (eiseres); - de 
magazijndirecteur belast met het dage
lijks beheer van de technische bedrijfs
eenheid te Rocourt. Het leidinggevend 
personeel bestaat derhalve uit twee ni
veaus van de hierarchie, waarvan het 
tweede (magazijndirecteur) aan het eer
ste (exploitatiedirecteur) is onderge
schikt. In dit geval is de heer Eggermont 
belast met het dagelijks beheer van de 
zes technische bedrijfeenheden van de 
naamloze vennootschap Fradis in heel 
het land. Onder zijn gezag staan de zes 
magazijndirecteurs, ook de heer Bueken
houdt, directeur van de vestiging te Ro
court ... het Hof van Cassatie heeft vast
gelegd dat voortaan de verdeling van de 
opdrachten van dagelijks beheer, in de 
zin van artikel 26 van het koninklijk be
sluit van 18 oktober 1978, niet tot gevolg 
mag hebben dat deze bepaling wordt uit
gebreid tot meer dan twee niveaus van 
de personeelsstructuur, met dien ver
stande " dat het leidinggevend personeel, 
in de zin van artikel 26 van het konink
lijk besluit van 18 oktober 1978 niet 
noodzakelijk deel moet uitmaken van de 
technische bedrijfseenheid waarvoor een 
ondernemingsraad of een comite voor 
veiligheid en gezondheid moet worden 
opgericht ". Hoe dan ook, in dit geval 
wordt het dagelijks beheer van het ma
gazijn te Rocourt verzekerd door perso
neel dat twee niveaus van de hierarchie 
omvat, ·te weten de directie van het ma
gazijn en de exploitatiedirecteur >>, en 
zulks op grond « dat de twee leidingge
vende niveaus binnen iedere afzonderlijk 
technische bedrijfseenheid moeten verte
genwoordigd zijn >>, 

terwifl, naar luid van artikel 1, 4', van 
het koninklijk besluit van 31 juli 1986 be
treffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
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verfraaiing der werkplaatsen, onder « lei
dinggevend personeel moet worden ver
staan : de personen belast met het dage
lijks beheer van de onderneming, die 
gemachtigd zijn om de werkgever te ver
tegenwoordigen en te verbinden, alsme
de de personeelsleden, ondergeschikt 
aan die personen, wanneer zij eveneens 
opdrachten van dagelijks beheer vervul
len »; op straffe van elke betekenis te 
ontnemen aan de beperking die deze be
paling inhoudt, wanneer ze spreekt van 
de personeelsleden die « onmiddellijk on
dergeschikt zijn » aan de met het dage
lijks beheer belaste personen, de verde
ling van de opdrachten van dagelijks 
beheer niet tot gevolg mag hebben deze 
bepaling uit te breiden tot meer dan 
twee niveaus van de personeelsstructuur; 
overigens uit de opzet van de voornoem
de bepaling volgt dat de personen die de 
functies van het dagelijks beheer van de 
onderneming uitoefenen en die gemach
tigd zijn om de werkgever te vertegen
woordigen en te verbinden, die noodza
kelijk deel moeten uitmaken van het 
personeel van de onderneming, dat wil 
zeggen van de technische bedrijfseen
heid waarvoor een ondernemingsraad of 
een comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing der werkplaatsen moeten 
worden opgericht; wanneer de persoon of 
de personen belast met het dagelijks be
heer en die gemachtigd zijn om de werk
gever te vertegenwoordigen (dat wil zeg
gen het eerste niveau van de leidingge
vende functies) niet behoren tot de 
technische bedrijfseenheid, daaruit nood
zakelijk volgt dat er binnen die eenheid 
nog slechts een beheersniveau kan be
staan, te weten de functies van het twee
de niveau, uitgeoefend door de perso
neelsleden van de technische bedrijfs
eenheid die « onmiddellijk onderge
schikt » zijn aan het leidinggevend 
personeel dat niet tot die bedrijfseenheid 
behoort; wanneer men aanneemt dat in 
dit geval twee functieniveaus binnen de 
technische bedrijfseenheid moeten wor
den vertegenwoordigd, zulks zou beteke
nen dat er in totaal drie niveaus van lei
dinggevende functies worden aangeno
men; daaruit volgt dat de reden volgens 
welke « de leidinggevende niveaus in el
ke afzonderlijke technische bedrijfseen
heid moeten vertegenwoordigd zijn » de 
verwerping niet naar recht verantwoordt 
van het middel, waarin eiseres aanvoer
de dat de twee leidinggevende niveaus 
bestonden uit, het eerste, de exploitatie
directeur belast met het dagelijks beheer 
van aile technische bedrijfseenheden van 
de eisende vennootschap, en, het tweede, 

de magazijndirecteur van de litigieuze 
technische bedrijfseenheid : 

Overwegende dat artikel 1, 4°, van 
het koninklijk besluit van 31 juli 
1986 betreffende de ondernemings
raden en de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen bepaalt dat onder lei
dinggevend personeel moet worden 
verstaan de personen belast met het 
dagelijks beheer van de onderne
ming, die gemachtigd zijn om de 
werkgever te vertegenwoordigen en 
te verbinden, alsmede de perso
neelsleden onmiddellijk onderge
schikt aan die personen, wanneer 
zij eveneens opdrachten van dage
lijks beheer vervullen; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
opzet van die bepaling blijkt dat de 
personen die functies van dagelijks 
beheer van de onderneming uitoefe
nen en die gemachtigd zijn om de 
werkgever te vertegenwoordigen en 
te verbinden, niet noodzakelijk die
nen deel uit te maken van het per
soneel van de technische bedrijfs
eenheid waarvoor een onderne
mingsraad of een comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen moet worden opge
richt; 

Dat, anderzijds, op straffe van el
ke betekenis te ontnemen aan de 
beperking die artikel 1, 4°, inhoudt, 
wanneer het spreekt over perso
neelsleden die « onmiddellijk onder
geschikt » zijn aan de met het dage
lijks beheer belaste personen, de 
verdeling van de opdrachten van het 
dagelijks beheer, in de zin van die 
bepaling, niet tot gevolg mag heb
ben deze bepaling uit te breiden tot 
meer dan twee niveaus van de per
soneelsstructuur van de onderne
ming, hetgeen uitsluit dat het eerste 
niveau van het leidinggevend perso
neel personen van verschillende 
rang omvat, die aan elkaar onderge
schikt zij n; 

Overwegende dat eiseres aanvoer
de dat, op grond van die regeling, de 
sectorhoofden van haar technische 
bedrijfseenheid te Rocourt niet kon
den worden opgenomen in het lei-
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dinggevend personeel, nu de twee 
niveaus van dat personeel reeds be
stonden uit, het eerste, de exploita
tiedirecteur die instaat voor het da
gelijks beheer van de technische 
bedrijfseenheden van de onderne
ming, het tweede, de directeurs van 
die eenheden; 

Dat het vonnis dit verweer afwijst 
omdat « de twee leidinggevende ni
veaus in elke afzonderlijke tech
nische bedrijfseenheid moeten ver
tegenwoordigd zijn »; 

Dat het vonnis, door zijn beslis
sing op die overweging te laten steu
nen, de voormelde wettelijke bepa
ling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

28 september 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 66 

2' KAMER - 29 september 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIE 
BEROEP - STRAFVORDERING - VERWIJZING 
NAAR EEN KAMER MET DRIE RECHTERS 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - VERW!JZING NAAR EEN KA
MER MET DRIE RECHTERS - AARD VAN DIE 
BESLISS!NG. 

1 o en 2o De beslissing waarbij de zaak 
verwezen wordt naar een kamer met 
drie rechters, is een voorbereidende 
beslissing in de zin van art. 416 Sv. (1). 

(DE WINTERE E.A. T. DELEERSNIJDER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1469) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Georges 
De Wintere, beklaagde : 

Overwegende dat het arrest, zon
der uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, het beroe
pen vonnis bevestigt waarbij de 
zaak verwezen werd naar een ka
mer met drie rechters en voorts de 
zaak terugwijst naar de correctione
le rechtbank; 

Overwegende dat die beslissing 
een voorbereidende beslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorzieningen van de 
P.V.B.A. De Wintere Georges en van 
de P.V.B.A. Transport De Wintere, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tijen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen van de eiseressen werden bete
kend aan het openbaar ministerie 
en aan de verweerders; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

(1) Raadpl Cass, 29 me1 en 20 JUI! 1943 
(Bull. en Pas., 1943, 220 en 346), 11 me1 1959 
(A. C., 1959, 714), 19 okt 1971 (A.C', 1972, 180) 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

29 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal. 

Nr. 67 

2' KAMER - 29 september 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE - VEROORDELEND ARREST MET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUD!NG -
NIET AANGEHOUDEN BEKLAAGDE - ONT
VANKELIJKHEID VAN HET CASSAT!EBEROEP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER-

. OORDELENDE BESLISSING - BEVEL TOT ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING - NIET DAAD
WERKEL!JK UITGEVOERD - CASSATIEBE
ROEP VAN DE NIET AANGEHOUDEN BE
KLAAGDE - ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER

OORDELENDE BESLISSING - BEVEL TOT ON
MIDDELL!JKE AANHOUDING - AARD VAN 
DAT BEVEL. 

3' Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding is een titel van vrijheidsbeneming 
die gelijk te stellen is met voorlopige 
hechtenis (2). 

(CLAES, VERCAMMEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1840) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, respectievelijk op 7 
mei 1987 en 30 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorzieningen van Stany 
Claes: 

1. tegen het arrest van 7 rnei 
1987: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat Petrus Colman als getuige 
zal worden gehoord; 

Overwegende dat zodanig arrest 
een voorbereidend arrest en een ar
rest van onderzoek is en niet beslist 
over een geschil inzake bevoegd
heid; 

Dat krachtens artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering beroep 
in cassatie tegen zulkdanig arrest 
slechts openstaat na het eindarrest; 

Dat de voorziening die werd inge
steld op 22 rnei 1987 vooraleer eind
arrest was geveld, niet ontvankelijk 

1o en 2o Het cassatieberoep van de be- is; 
klaagde tegen het veroordelend. arrest 
waarbij tevens zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen, d. w.z. een titel 

2. tegen het arrest van 30 juni 
1987: 

van vrijheidsbeneming wordt verleend 
die gelijk te stellen is met de voorlopi
ge hechtenis, is slechts ontvankelijk, 
wanneer de beklaagde op het tijdstip 
van de voorziening inderdaad gehecht 
is. (Art. 21, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis, 421; eerste lid, Sv., en 2 wet 
10 feb. 1866.) (1) 

(1) Cass., 12 Juni 1984 (A.C., 1983-84, nr 586, 
met voetnoot get. R.D ), 24 maart 1987, A.R. 
nr 1123 (A.C., 1986-87, nr 442), 12 me1 1987, 
A.R nr 1374 (A C, 1986-87, nr 534), 23 JUI1l 
1987 AR nr 1167 (A C, 1986-87, nr 647) . 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een hoofdgevangenis
straf van vier jaar en zijn onrniddel
lijke aanhouding beveelt; 

Overwegende dat door het bevel 
tot onrniddellijke aanhouding een ti
tel vim vrijheidsbenerning is tot 
stand gekornen die gelijk te stellen 
is met voorlopige hechtenis; 

(2) Cass , 12 JUl11 1984 (A.C., 1983-84, nr 586, 
met voetnoot R D } 
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Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866 in zodanig geval de 
voorziening in cassatie door de be
klaagde slechs ontvankelijk is wan
neer hij zich in hechtenis bevindt; 

Overwegende dat eiser op het tijd
stip van de voorziening niet daad
werkelijk was aangehouden ingevol
ge het bevel tot onmiddellijke aan
houding; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van Karel 
Vercammen tegen het arrest van 30 
juni 1987: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van twee jaar en zijn onmiddellijke 
aanhouding beveelt; 

Overwegende dat door het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding een ti
tel van vrijheidsbeneming is tot 
stand gekomen die gelijk te stellen 
is met voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866 in zodanig geval de 
voorziening in cassatie door de be
klaagde slechts ontvankelijk is wan
neer hij zich in hechtenis bevindt; 

Overwegende dat eiser op het tijd
stip van de voorziening niet daad
werkelijk was aangehouden ingevol
ge het bevel tot onmiddellijke aan
houding; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van de eiser 
Starry Claes die niet de ontvanke
lijkheid van diens voorzieningen be
treft, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten 
van hun respectieve voorzieningen. 

29 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. W. Mertens, Antwerpen. 

Nr. 68 

2' KAMER - 30 september 1987 

1° VREEMDELINGEN ONDERDAAN 
VAN EEN LID-STAAT VAN DE EUROPESE ECO
NOMISCHE GEMEENSCHAP - MACHTIGING 
OM ZICH IN HET RIJK TE VESTIGEN - VER
PLICHTING ZICH IN TE SCHRIJVEN IN HET BE
VOLKINGSREG!STER. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ART. 177 E.E.G.-VERDRAG - INTERPRETATIE 
VAN EEN BELGISCHE WET - BEVOEGDHEID 
HOF VAN JUSTIT!E VAN DE EUROPESE GE
MEENSCHAPPEN. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ART 177 E.E.G.-VERDRAG - PREJUDICIELE 
VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - BEOORDE
LINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

1 a Een vreemdeling die door de minister 
van Justitie gemachtigd is zich in het 
Rijk te vestigen, moet ingeschreven 
zijn in het bevolkingsregister, ook al is 
hij onderdaan van een Lid-Staat van 
de Europese Gemeenschappen. (K.B. 1 
april 1960.) 

2° Het Hoi van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is niet bevoegd om, 
krachtens art. 177 E.E.G.-Verdrag, .uit
spraak te doen over de- interpretatie 
van een wet van een Lid-Staat (1). 

(1) Cass, 15 JUm 1983, A.R nr 2988 
(A.C', 1982-83, nr 569) 
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3" Wanneer een vraag over de uitlegging 
van het E.E.G.-Verdrag of van een 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handelingen wordt op
geworpen voor een correctionele recht
bank waarvan de beslissingen voor 
hoger bel'Oep vatbaar zijn, kan die 
rechtbank zonder echter daartoe ver
plicht te zijn, het Hof van Justitie van 
de Gemeenschappen verzoeken over 
die vraag uitspraak te doen (2). (Art. 
177 E.E.G.-Verdrag.) 

(VAN DEN BRANDEN, LANGENBERG) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5795) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 januari 1987 in ha
ger beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 52 van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, 3, 26 van het 
koninklijk besluit van 1 april 1960 en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de eisers, 
zonder acht te slaan op hun !idmaat
schap van de Europese Economische Ge
meenschap volgens de zeer strikte inter
pretatie van de strafwet, veroordeelt ter 
zake dat ze als vreemdelingen, die door 
de minister van Justitie gemachtigd wa
ren om zich in het Rijk te vestigen, ver
zuimd hebben zich in te schrijven in het 
bevolkingsregister van de gemeente 
waar zij hun gewoon verblijf hebben, of 
ze daar aanwezig dan wel tijdelijk afwe
zig zijn, 

terwijl de eisers, die onderdanen zijn 
vari de Gemeenschap, hun woonplaats 
hebben te Woensdrecht (Nederland), Os
sendrechteweg 55, een klein hotel heb
ben te Spa, avenue Reine Astrid 68, en 
alleen in Belgie zijn voor de exploitatie 
van het « pension de Brabander », te 
Spa, avenue Reine Astrid 68; de eisers 
hun woonplaats hebben te Woensdrecht, 
Ossendrechteweg 55, terwijl zij hun be
roep uitoefenen te Spa; de eisers vrijheid 
van vestiging genieten, overeenkomstig 
artikel 52 van dat verdrag; zij het recht, 
maar niet de plicht hebben zich in te 

(2} Z1e Cass , 18 JUlll 1984, A R nr 4359 
(A C', 1983-84, nr 595} 

schrijven in het bevolkingsregister te 
Spa; het openbaar ministerie de strafvor
dering grondt op artikel 3 van het ko
ninklijk besluit van 1 april 1960 betref
fende het houden van de bevolkingsre
gisters, naar luid waarvan « in het 
bevolkingsregister van de gemeente 
waar zij hun gewoon verblijf hebben, 
moeten worden ingeschreven, of ze daar 
aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, 
1" alle Belgen; 2" alle vreemdelingen die 
door de minister van Justitie getnachtigd 
zijn in het Rijk te vestigen >>; de eisers, 
als onderdanen van de Europese Econo
mische Gemeenschap, geen machtiging 
van het Ministerie van Justitie behoef
den voor de exploitatie van hun pension 
te Spa, en bijgevolg niet in het bezit zijn 
van een machtiging van de minister van 
Justitie; artikel 3 van het koninklijk be
sluit van 1 april 1960 van strafrechtelijke 
aard is, aangezien artikel 26 van dat be
sluit een strafbepaling bevat; artikel 3 
van het koninklijk besluit van 1 april 
1960 derhalve op zeer beperkende wijze 
moet worden uitgelegd; dat artikel niet 
op de eisers kan worden toegepast om
dat hun toestand erdoor niet wordt gere
geld, hetgeen niets ongewoons is aange
zien dat verdrag dagtekent van 25 maart 
1957, dus van v66r het aangehaalde ko
ninklijk besluit van 1 april 1960; het ge
let hierop niet de bedoeling van de wet
gever kan geweest zijn de onderdanen 
van de Europese Economische Gemeen
schap aan dat koninklijk besluit te on
derwerpen, aangezien artikel 52 van het 
E.E.G.-Verdrag van vroeger dagtekent en 
weliswaar een recht van verblijf of van 
vestiging, doch niet de verplichting om 
zich in het bevolkingsregister in te 
schrijven invoert; het vonnis geen acht 
slaat op de argumenten van de eisers en 
de voorlegging van een prejudiciele 
vraag aan de Europese instanties niet 
beveelt: 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de eisers, die van Neder
landse nationaliteit zijn, hun hoofd
verblijf hebben gevestigd te Spa en 
dat zij verzuimd hebben zich in te 
schrijven in het bevolkingsregister 
van die gemeente; 

Dat het vonnis beslist, enerzijds, 
dat de eisers, met name krachtens 
artikel 52 van het Verdrag tot op
richting van de Europese Economi
sche Gemeenschap, volledig vrij wa
ren om hun verblijf in Belgie te 
vestigen, maar dat anderzijds, 
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krachtens artikel 56 van hetzelfde 
verdrag, uit hoofde van de openbare 
orde, de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid de toepassing van 
wettelijke, reglementaire en be
stuursrechtelijke bepalingen waarbij 
een bijzondere regeling is vastge
steld voor vreemdelingen, zoals arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 
1 april 1960, gerechtvaardigd kan 
:Zijil; dat .het vonnis daaruit afleidt 
dat laatstvermelde bepaling van toe
passing is op de eisers; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis met die consideransen ant
woordt op de conclusie van de ei
sers; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat het vonnis, door 
erop te wijzen dat de door artikel 3 
van het koninklijk besluit van 1 
april 1960 aan de eisers opgelegde 
verplichting niet onverenigbaar is 
met artikel 56 van het Verdrag, arti
kel 52 van het Verdrag niet schendt; 

Overwegende dat artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 1 april 1960 
met name betrekking heeft op de 
vreemdelingen die het recht op 
machtiging om zich in Belgie te ves
tigen ontlenen aan een internatio
naal verdrag en aan wie, op hun 
verzoek, in beginsel bij beslissing 
van de minister van Justitie de 
vestigingstitel wordt verleend; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van dat koninklijk besluit 
aanvoert, faalt naar recht; 

Overwegende dat artikel 177 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeen
schap onder meer bepaalt dat, in
dien een vraag over de uitlegging 
van het Verdrag of van een door de 
jnstellingen · van · de Gemeenschap 
Verrichte handeling wordt opgewor
pen voor een rechterlijke instantie 
van een der Lid-Staten, deze instan
tie, indien zij een beslissing op dit 
punt ncodzakelijk acht voor het wij
zen van haar vonnis, het Hof van 
Justitie kan verzoeken over deze 

vraag uitspraak te doen· de rechter
li~ke instantie evenwel gehouden is 
ziCh tot het Hof van Justitie te wen
den, indien haar beslisisngen vel
gens het nationale recht niet vat
baar zijn voor enig beroep; 

. Overwegende dat derhalve artikel 
177 van het Verdrag aan de correc
tionele rechtbank geen enkele ver
plichting daartoe oplegt, zodat het 
de rechtbank zelf is die dient te oor
delen of ze een arrest van het Hof 
van Justitie nodig heeft voor haar 
eigen voorlichting; 

Dat het middel, in zoverre het aan 
het bestreden vonnis verwijt zich 
niet tot het Hof van Justitie te heb
ben gewend, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de eisers noch 
in hun conclusie voor de feitenrech
ter noch in hun middel de uitlegging 
van de artikelen 52 en 56 van het 
Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap be
twisten, maar betogen dat artikel 3 
van het koninklijk besluit van 1 
april 1950, dat op een beperkende 
wijze moet worden uitgelegd, niet 
op hen van toepassing is; 

Overwegende dat ten deze, geen 
enkele vraag tot uitlegging van het 
gemeenschapsrecht is opgeworpen 
en dat het Hof van Justitie niet be
voegd is te beslissen welke uitleg
ging aan een nationale wet moet 
worden gegeven; dat het Hof dus 
geen enkele reden heeft om zich 
met toepassing van artikel 177 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeen
schap tot het Hof van Justitie te 
wenden; 

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 de eisers m 
de kosten .. 
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30 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. T. 
Nagels, Hasselt. 

Nr. 69 

2' KAMER - 30 september 1987 

STRAFVORDERING - VERVAL VOOR BE
PAALDE MISDRIJVEN DOOR BETALING VAN 
EEN GELDSOM - VERVOLGING EN VEROOR
DELING WEGENS ANDERE MISDRIJVEN -
WETIIGHEID. 

De betaling van een door het openbaar 
ministerie vastgestelde geldsom met 
het oog op het verval van de strafvor
derina t.a. v. bepaalde misdri.iven staat 
aan de vervolging en de veroordeling 
van de beklaagde voor andere misdrij
ven niet in de weg, ongeacht of die 
misdrijven al dan niet in hetzelfde 
proces-verbaal zijn vastgesteld. (Art. 
216bis Sv.) 

(PIRONT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5811) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 februari 1987 in het 
Duits in hoger beroep gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, en gelet op de in dezelfde taal 
gestelde voorziening alsook op de in 
het Frans gestelde memorie; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 1 juni 1987 gewezen beschik
king waarbij wordt beslist dat de 
rechtspleging vanaf de terechtzitting 
in het Frans zal worden voortgezet; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
een aangegane transactie vanzelfspre
kend geldt voor alle telastleggingen 
waarvoor proces-verbaal is opgemaakt 
ten laste van de beklaagde aan wie een 
transactie is voorgesteld; dat er immers, 

in geval van verschillende misdrijven 
slechts ~Em enkel bedrag kan worden ge: 
vraagd m het kader van een transactie· 
dat het bedrag hiervan moet worde~ 
vastgesteld alsof alleen het misdrijf 
waarop de zwaarste straf gesteld is, was 
gepleegd; dat de aldus aangevoerde be
ginselen strict hadden moeten worden 
toegepast, te meer daar ten deze een en 
hetzelfde dossier, dat precies dezelfde 
processen-verbaal en stukken bevat, ten 
grondslag ligt aan het aan eiser gedane 
schikkingsvoorstel en aan de strafvervol
gingen die tegen laatstgenoemde achter
af zijn ingesteld wegens dezelfde feiten 
en in dezelfde zaken; dat er ontegen
sprekelijk een vergissing moet zijn be 
gaan bij de vervolgingen, aangezien be
klaagde voor de Politierechtbank te 
Sankt Vith is vervolgd voor alle feiten 
van de zaak alsof er nooit enig schik
kingsvoorstel was gedaan en alsof be
klaagde het bedrag niet had voldaan dat 
hem was voorgesteld opdat door de 
transactie de vervolgingen die tegen hem 
zouden kunnen worden ingesteld defini
tief zouden worden beeindigd; dat het 
toch ondenkbaar is dat het parket van 
de .procureur des Konings en het parket 
van de politierechtbank aan opbieding 
zouden hebben gedaan; dat het parket 
uiteraard met het tot de beklaagde ge
richte schikkingsvoorstel ongetwijfeld de 
bedoeling had het tegen de beklaagde 
aangegelegde dossier definitief af te 
doen: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op het in
stellen van vervolgingen door het 
openbaar ministerie, geen betrek
king heeft op de beslissing waarte
gen de voorziening gericht is; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens overtreding van de ar
tikelen 81.1.1, 82.1.2, 1°, 2o en 3°, van 
het Wegverkeersreglement (telast
leggingen 1 en 2), 3.1, 8.4 van het 
koninklijk besluit van 31 december 
1953 (telastleggingen 3 en 4) en 23, 
§ 2, 5°, c, van het koninklijk besluit 
van 15 maart 1968 (telastlegging 5); 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat de « transactie van 6.000 
frank, die is voldaan, uitsluitend ·be
trekking had op de misdrijven waar
van (de procureur des Konings) ken
nis gekregen had door het proces
verbaal 81/86 van de rijkswacht te 
Sankt Vith, namelijk de overtreding 
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van de bepalingen betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen en die 
welke blijken uit dat proces-verbaal, 
namelijk niet-inschrijving » en, der
halve, de beslissing van de eerste 
rechter die het verval van de straf
vordering ter zake van de telastleg
gingen 3 en 4 betreffende hetzelfde 
feit, niet-inschrijving, had vastge
steld, bevestigt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat de telastleggingen 
1 en 2 (overtredingen van het Weg
verkeersreglement) enerzijds, en 5 
(niet ondergaan van de technische 
controle) anderzijds, « op grond van 
het strafdossier en de mondelinge 
behandeling ter zitting bewezen 
zijn » en de twee, door de eerste 
rechter uit dien hoofde uitgesproken 
geldboeten van 50 frank, bevestigt; 

Overwegende dat er geen enkel 
rechtsbeginsel bestaat volgens het
welk « er in geval van verschillende 
misdrijven, in het kader van een 
transactie slechts een enkel bedrag 
kan worden gevraagd (en) dat be
drag zou moeten worden vastgesteld 
alsof aileen het misdrijf waarop de 
zwaarste straf gesteld is, was ge
pleegd >>; 

Overwegende dat voor het overige ' 
de appelrechters, bij ontstentenis 
van conclusie, hun beslissing regel
matig met redenen omkleden wan
neer zij vaststellen dat de in de be
woordingen van de wet omschreven 
feiten bewezen zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
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 
voorzie.ning; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

30 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Thomas, Verviers. -----

Nr. 70 

2' KAMER - 30 september 1987 

1° DIEFSTAL EN AFPERSING - FEl
TEN OMSCHREVEN IN ART. 473, DERDE LID, 
SW. - TOEPASSEL!JKE STRAF - CORRECTIO
NAL!SER!NG - GRENZEN. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - REGELING TUSSEN ON· 
DERZOEKS- EN VONNISGERECHT - AARD 
VAN HET MISDRIJF - D!EFSTAL, OMSCHRE
VEN IN ART. 473, DERDE LID, SW - CORREC
TIONALISERING - GRENZEN. 

1' De in art. 473, derde lid, Sw. om
schreven diefstal, waarop Jevenslange 
dwangarbeid staat, kan niet worden 
gecorrectionaliseerd als de geweldda
den, hetzij het volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge hebben. 
(Art. 2, tweede lid, wet 4 okt. 1867.) 

2' Wanneer de raadkamer, na aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, een beklaagde wegens de in art. 
473, derde lid, Sw. omschreven diefstal 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft en het vonnisgerecht zich 
onbevoegd heeft verklaard omdat de 
gewelddaden hetzij het volledig verlies 
van het gebruik van een orgaan, hetzij 
een volledige verminking ten gevolge 
hebben gehad, vernietigt het Hof, op 
een verzoek tot regeling van rechtsge
bied, de beschikking van de raadka
mer en verwijst het de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling (1) 
(Art. 2, tweede lid, wet 4 okt. 18t:i7) 

(1) Cass., 13 me1 1987, A.R nr 
(A.C:, 1986-87, nr 536) 

5840 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. LOUIS, MULLER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6255) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 12 augustus 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 5 
juni 1987, na aanneming van ver
zachtende omstandigheden voor de 
telastleggingen A1, A2, B3 en C4, 
Louis Ghislain, geboren op 20 janua
ri 1953 te Wardin, wonende te Luik, 
quai du Roi Albert 88, en Claude 
Muller, geboren op 23 januari 1960 
te Aye, wonende te Luik, rue Gene
ral de Gaulle 119, tegen wie een 
aanhoudingsbevel was uitgevaar
digd, naar de correctionele recht
bank heeft verwezen ter zake dat ze 
te Luik, in de nacht van 18 op 19 fe
bruari 1987, als daders of mededa
ders : 1 o door middel van geweld of 
bedreiging roerende voorwerpen en 
geldbedragen die hun niet toebe
hoorden, hebben weggenomen ten 
nadele van Auguste Berg en Ludvi
ca Smoduk, met de omstandigheid 
dat de diefstal door twee of meer 
personen bij nacht is gepleegd door 
middel van braak, inklimming of 
valse sleutels, dat wapens of op wa
pens gelijkende voorwerpen zijn ge
bruikt of getoond of dat de schuldi
gen hebben doen geloven dat · zij 
gewapend waren, en met de bijko
mende omstandigheid dat het ge
weld of de bedreiging hetzij een blij
vende fysische of psychische onge
schiktheid, hetzij het volledig verlies 
van het gebruik van een orgaan, 
hetzij een zware verminking ten ge
volge hebben (telastlegging A1 en 
A2); 2° door middel van geweld of be
dreiging geld voor een bedrag van 
78.000 frank hebben afgeperst van 
Ludvica Smoduk, met de omstandig
held dat het geweld of de bedreiging 
hetzij een blijvende fysieke of psy-

chische ongeschiktheid, hetzij het 
volledig verlies van het gebruik van 
een orgaan, hetzij een zware ver
minking ten gevolge hebben (telast
legging B3); 3° door middel van ge
weld of bedreiging de roerende ei
gendom van Ludvica Smoduk en 
van de Regie van Telegrafie en Te
lefonie, ten deze een lamp en een te
lefoon, hebben vernield of bescha
digd, met de omstandigheid dat de 
feiten door twee of meer personen 
bij nacht door middel van braak, in
klimming of valse sleutels zijn ge
pleegd, in een bewoond huis of de 
aanhorigheden ervan (telastlegging 
C4); dat de tweede naar dezelfde 
rechtbank is verwezen wegens het 
feit dat hij bovendien, in dezelfde 
omstandigheden van tijd en plaats, 
mondeling of bij een naamloos of 
ondertekend, geschrift, Ludvica Smo
duk onder een bevel of onder een 
voorwaarde bedreigd heeft met een 
aanslag op personen of op eigen
dommen, waarop een criminele straf 
gesteld is; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Luik zich bij arrest van 31 
juli 1987, waarbij de beslissing van 8 
juli 1987 van de correctionele recht
bank wordt bevestigd, niet bevoegd 
verklaart om kennis te nemen van 
de zaak, en zulks op de van de eer
ste rechter overgenomen gronden, 
namelijk dat « de in de telastlegging 
A omschreven feiten, krachtens arti
kel 473, derde lid, van het Strafwet
boek, met levenslange dwangarbeid 
kunnen worden gestraft, (dat) de 
wet van 6 februari 1985 weliswaar 
voorziet in de mogelijkheid van aan
neming van verzachtende omstan
digheden wanneer het geweld of de 
bedreiging voor het slachtoffer geen 
andere gevolgen heeft dan een blij
vende fysieke of psychische onge
schiktheid, dat nochtans de in de 
verwij zende beschikking in aanmer
king genomen telastlegging ... ge
wag maakt van het volledig verlies 
van het gebruik van een orgaan of 
van zware verminking, dat de aldus 
omschreven feiten niet met correc
tionele straffen kunnen worden ge
straft ... en dat de in de telastleggin-
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gen B, C en D vermelde feiten en de 
sub A ten laste gelegde feiten niet 
alleen samenhangend zijn, doch te
vens een onsplitsbaar geheel vor
men »; 

Overwegende dat geen enkel 
rechtsmiddel is ingesteld tegen de 
beschikking van de raadkamer en 
dat het arrest van het hof van be
roep in kracht van gewijsde is ge
gaan; dat uit de strijdigheid ervan 
een geschil over rechtsmacht is ont
staan dat de rechtsgang belemmert; 
dat er derhalve grond bestaat tot re
geling van rechtsgebied; 

Overwegende dat de feiten van de 
telastlegging A, zoals zij zijn om
schreven, worden verzwaard door de 
aanwezigheid van ten minste twee 
van de in artikel 471 van het Straf
wetboek opgesomde omstandighe
den, alsook van de omstandigheid 
bepaald bij artikel 472, derde lid, 
van hetzelfde wetboek; dat, blijkens 
de bewoordingen van die telastleg
ging, het geweld of de bedreiging 
hetzij een blijvende fysieke of psy
chische ongeschiktheid, hetzij het 
volledig verlies van het gebruik van 
een orgaan, hetzij een zware ver
minking ten gevolge hebben; dat bij
gevolg, krachtens artikel 473, derde 
lid, van dat wetboek, de feiten van 
die telastlegging kunnen gestraft 
worden met levenslange dwangar
beid; 

Overwegende dat artikel 2, tweede 
lid, van de wet van 4 oktober 1867 
op de verzachtende omstandighe
den, gewijzigd door de wet van 6 fe
bruari 1985, bepaalt dat, als het gaat 
om een misdaad bedoeld in artikel 
472 van het Strafwetboek die, met 
toepassing van artikel 473 van het
zelfde wetboek, met levenslange 
dwangarbeid wordt gestraft, verwij
zing naar de correctionele recht
bank wegens verzachtende omstan
digheden alleen mag worden bevo
len wanneer het geweld of de be
dreiging voor het slachtoffer geen 
andere gevolgen heeft dan een blij
vende fysieke of psychische onge
schiktheid; dat bijgevolg dergelijke 
feiten wettelijk niet in aanmerking 

komen voor correctionalisering wan
neer het geweld of de bedreiging 
hetzij het volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge heb
ben; 

Overwegende dat de feiten van de 
overige telastleggingen samenhan
gend schijnen te zijn met die van de 
telastlegging A; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik op 
5 juni 1987 gewezen beschikking, be
halve in zoverre daarin verzachten
de omstandigheden worden aange
nomen voor de telastleggingen B3 
en C4; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beschikking; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingsteling. 

30 september 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal. 

Nr. 71 

1' KAMER - 1 oktober 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- PER
SONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD BURGERLIJKE ZAKEN 
- MINDERJARIGHEID VAN DE VERWEERDER 
BIJ HET !NSTELLEN VAN DE VORDERING -
VERTEGENWOORDIGING DOOR ZIJN MOEDER 
VOOGDES - MEERDERJARIGHEID V66R DE 
INSTELLING VAN HET CASSATIEBEROEP -
CASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE· MOE
DER-VOOGDES. 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE - PER
SONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGER
LIJKE ZAKEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL -
CASSATIEBEROEP NIET GERICHT TEGEN AL
LE PARTIJEN IN DE BESTREDEN BESLISSING 
WIER BELANG STRIJDIG IS MET DAT VAN DE 
ElSER. 

1" Wanneer in burgerlijke zaken de ver
weerder, die bij het instellen van de 
vordering minderjarig was en v66r de 
feitenrechter vertegenwoordigd was 
door zijn moeder-voogdes, meerderja
rig is geworden voordat het cassatiebe
roep werd ingesteld, is dit cassatiebe
roep niet ontvankelijk in zoverre het 
tegen de moeder-voogdes is gericht (1). 

2" In burgerlijke zaken is het cassatiebe
roep niet ontvankelijk wanneer het ge
schil onsplitsbaar is en het cassatiebe
roep niet is gericht tegen alle partijen 
in de bestreden beslissing wier belang 
in strijd is met dat van de eiser (2). 
(Art. 1084 Ger.W.) 

(CLIJSTERS J., CLIJSTERS A. T. SCHOUTEDEN
KESTERS, SCHOUTEDEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5486) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 maart 1986 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tonge
ren; 

Over het middel van niet-ontvankelijk-
heid van de voorziening, door de ver
weerders tegengeworpen en hieruit afge-

ve zijn moeder niet meer bevoegd 
was hem voor het Hof te 
vertegenwoordigen; 

Dat mitsdien de voorziening ge
richt tegen de voogdes van Tony 
Schouteden en ingesteld door het 
verzoekschrift op de griffie van het 
Hof in te dienen, niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat aan die onregel
matigheid van het verzoekschrift 
niets afdoet dat het regelmatig werd 
betekend aan Tony Schouteden zelf; 

Overwegende dat het geschil on
splitsbaar is, zodat de voorziening 
had moeten gericht worden tegen ai
le bij het bestreden vonnis betrok
ken partijen wier belang strijdig is 
met dat van de eiser; 

Dat, nu de voorziening tegen Tony 
Schouteden niet ontvankelijk is, de 
voorziening evenmin ontvankelijk is 
in zoverre ze gericht is tegen de an
dere verweerders; 

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

1 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke en Houtekier. 

leid dat Tony Schouteden op 24 juli 1985 
meerderjarig is geworden, terwijl het 
verzoekschrift betekend werd op 27 okto- Nr. 72 
ber 1986 en als verweerder vermeldt, 
niet Tony Schouteden, doch zijn voog-
des : 1' KAMER - 2 olttober 1987 

Overwegende dat Tony Schoute-
deri meerderjarig was geworden 1° VORDERING IN RECHTE- BURGER

v66r het Cassatieberoep; dat derhal- LIJKE ZAKEN- ONTVANKELIJKHEID- HOE-

(1) Zie Cass., 9 feb. 1987, A.R. nr. 7692 
(A.C., 1986-87, nr. 341). 

(2) Cass., 6 sept. 1984, A.R. nrs. 4020 en 4309 
(A C., 1984-85, nr. 13). 

DANIGHEID OM DE VORDERING IN TE DIENEN 
- VORDERING INGESTELD DOOR OUDER:::O 
ALS WETTELIJKE BEHEERDERS VAN DE GOE
DEREN VAN HUN ZOON - ZOON REEDS MEER
DERJARIG TOEN DE VORDERING WERD INGE
STELD - GEVOLG. 
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2° OUDERLIJK GEZAG BURGERLIJKE 
ZAKEN- VORDERING IN RECHTE- ONTVAN
KELIJKHEID - HOEDANIGHEID OM DE VOR
DERING IN TE DIENEN - VORDERING INGE
STELD DOOR OUDERS ALS WETTELIJKE BE
HEERDERS VAN DE GOEDEREN VAN HUN 
ZOON - ZOON REEDS MEERDERJARIG TOEN 
DE VORDERING WERD INGESTELD - GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - ART. 784, 
TWEEDE LID, GER.W. - HEROPENING DER DE
BATTEN - VOORWAARDEN. 

1• en 2• Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
hoedanigheid van de eisende partij, is 
de vordering in rechte ingesteld door 
ouders als wettelijke beheerders van 
de goederen van hun zoon, indien de 
zoon reeds meerderjarig was toen de 
vordering werd ingesteld (1). (Art. 17 
Ger.W.) 

3• De bepaling van art. 774, tweede lid, 
Ger. W., krachtens welke de rechter de 
heropening van de debatten moet beta
len alvorens de vordering geheel of ge
deeltelijk af te wijzen op grand van 
een exceptie die de partijen voor hem 
niet hebben ingeroepen, vindt geen 
toepassing wanneer de rechter de vor
dering in rechte, ingesteld tegen twee 
partijen, afwijst op grand van een ex
ceptie die slechts door een van deze 
partijen was ingeroepen (2). 

(VAN HAUWE, KEPPENS 
T. VERMEERSCH, MACHARIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5471) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 6, 372, 389, 450, 488, 1124, 
1125, 1311, 1314 van het Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij de wetten van 30 
april 1958 en van 1 juli 1974, 17, 77~, 
tweede lid, 815, 816, 819, 1042 en 1138, 2 , 
van het Gerechtelijk Wetboek, en van 

{1) Zie Cass., 11 jan. 1974 (A.C., 1974, 523) en 
de noot 1; 30 nov. 1977 (ibid., 1978, 370). 

(2) Zie Cass., 6 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 8). 

het algemeen rechtsbeginsel betreffen~~ 
het " beschikkingsbeginsel » van partlJ
en, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
eis uitgaande van Remi Van Hauwe en 
M~gdalena Keppens, optredend in hun 
hoedanigheid van bestuurders over de 
goederen van hun meerderjarige zoon 
Roger Van Hauwe, en voor wie ~eze 
laatste het geding heeft hervat, gencht 
tegen de verweerders, niet toelaatbaar 
verklaart op de volgende gronden: twee
de verw~erder Macharis werpt terecht 
op dat de eerste rechter. ten onrechte de 
vordering van eerste e1ser Roger Van 
Hauwe toelaatbaar heeft verklaard. Op
dat een eis toelaatbaar zou zijn is vereist 
dat de partij die hem instelt, d<:artoe de 
nodige hoedanigheid heeft en dit op ~~t 
ogenblik dat zij hun eis stellen, namehJk 
de datum van de dagvaarding, zijnde ter 
zake 23 december 1977. Op 23 december 
1977 was Roger Van Hauwe, geboren op 
12 november 1956, meerderjarig en had
den zijn ouders derhalve niet meer .~e 
hoedanigheid van bestuurders va~ ZIJ.n 
goederen. Zij konden dan ook, m .~Ie 
hoedanigheid, niet op toelaatbare WIJZe 
een eis stellen voor hun zoon. Op het 
ogenblik van het aanspannen van het ge
ding was de vordering « 9.q. » derhalve 
niet toelaatbaar. De gedmghervattende 
partij kan het geding e.nkel verd~r zet
ten, zonder dat die gedmghervattmg de 
opheffing voor gevolg kan heb~en van de 
aanvankelijke gronden van met-toel<:at
baarheid die permanent aan het gedmg 
blijven kieven. Waar het geding, uitgaan
de van Remi Van Hauwe en Magdalena 
Keppens " q.q. », initieel behept w.as met 
een grond van niet-toelaatbaarhe1d, had 
de eerste rechter die vordering dan ook 
niet toelaatbaar moeten verklaren, zelfs 
na de hervatting van het geding, 

terwijl, eerste onderdeel, de nietigheid 
van de door de eisers sub 2 oorspronke
lijk ingeleide vordering, in hun hoeda
nigheid van ouders-wettelijke beheerders 
over de goederen van hun zogezegd nog 
minderjarige zoon, eiser sub 1, die toen 
echter reeds meerderjarig was, een rela
tieve nietigheid is die door eiser sub 1 in 
de loop van het geding, namelijk in zijn 
op 11 april 1980 ter griffie van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Dendermonde 
neergelegde conclusie, waarin hij ver
klaarde het geding in eigen naam te her
nemen en verder te zetten, werd hersteld 
(schending van de artikelen 372, 389, 450, 
488, 1124, 1125, 1311 en 1314 van het Bur
gerlijk Wetboek); dientengevolge eiser 
sub 1, door deze hervatting van het ge-
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ding, gerechtigd was, volgens zijn op 11 
april 1980 neergelegde conclusie, de door 
zijn ouders ingestelde vordering verder 
te zetten daar hij de vereiste hoedanig
heid, bekwaamheid en belang had, zodat 
deze vordering niet ab initio ontoelaat
baar bleef, daar de nietigheid in de con
clusie, door eerste eiser op 11 april 1980 
neergelegd, hersteld was (schending van 
de artikelen 17, 815, 816, 819 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, nu het ongeval ge
beurd is op 5 maart 1975, de eisers sub 2 
nog gerechtigd waren in hun vroegere 
hoedanigheid van ouders-wettelijke be
heerders over hun op 12 november 1956 
geboren zoon, de vordering bij exploot 
van 23 december 1977 in te leiden; hun 
zoon, eiser sub 1, op die datum slechts 
sinds enkele weken rneerderjarig was 
geworden, zodat de vordering van de ei
sers sub 2 voor hun zoon deel uitmaakt 
van hun nog niet geeindigd en doorlo
pend beheer van de belangen van hun 
zoon (schending van de artikelen 372, 
389, 450, 488, 1124, 1125, 1311 en 1314 van 
het Burgerlijk Wetboek), zodat eerste ei
ser vervolgens regelmatig de gedingher
vatting gedaan heeft (schending van de 
artikelen 17, 815, 816, 819 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, nu eerste verweerder 
de ontoelaatbaarheid van de vordering 
van eiser sub 1, afgeleid uit het gebrek 
aan bekwaamheid, niet had ingeroepen, 
het arrest de vordering van eerste eiser 
tegenover eerste verweerder op grond 
van deze exceptie niet wettelijk heeft 
kunnen afwijzen zonder eerst de herope
ning der debatten te bevelen (schending 
van de artikelen 774, tweede lid, en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek); daarbij 
de nietigheid van de vordering, afgeleid 
uit het gebrek aan bekwaarnheid of hoe
danigheid van de eisers sub 2, optredend 
qualitate qua voor eiser sub 1, die echter 
niet rneer rninderjarig was, relatief is en 
niet tot de openbare orde behoort, zodat 
deze ontoelaatbaarheid niet van arnbts
wege kan opgeworpen worden (scherr
ding van de artikelen 6, 372, 389, 450, 
488, 1124, 1125, 1311 en 1314 van het Bur
gerlijk Wetboek, en van het beschik
kingsbeginsel); uiteindelijk het arrest, zo
doende, over een niet gevorderde zaak 
uitspraak doet (schending van artikel 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat het arrest de door 
de eisers sub 2 namens hun meer-

derjarige zoon ingestelde rechtsvor
dering niet toelaatbaar verklaart 
wegens « de nietigheid van de door 
de eiser sub 2 oorspronkelijk inge
leide vordering »; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat de rechtsvordering niet 
toelaatbaar is, uitsluitend laat steu
nen op het gebrek aan hoedanigheid 
van de eisers sub 2 om namens hun 
meerderjarige zoon een rechtsvorde
ring in te stellen; dat zulks ook 
blijkt uit de considerans : « De hoe
danigheid van partijen heeft geen 
betrekking op de nietigheid van de 
dagvaarding ( ... ) »; 

Dat het onderdeel op een verkeer
de lezing van het arrest berust en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 
« De rechtsvordering kan niet wor
den toegelaten indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft 
om ze in te dienen »; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : « Opdat een eis toelaatbaar 
zou zijn, is vereist dat de partij die 
hem instelt, daartoe de nodige hoe
danigheid heeft ( ... ), en dit op het 
ogenblik waarop zij hun eis stellen, 
namelijk de datum van de dagvaar
ding, zijnde ter zake 23 november 
1977. Op 23 december 1977 was (ei
ser sub 1), geboren op 12 november 
1956, meerderjarig en hadden zijn 
ouders derhalve niet meer de hoeda
nigheid van bestuurders van zijn 
goederen. Zij konden dan ook, in die 
hoedanigheid, niet op toelaatbare 
wijze een eis stellen voor hun 
zoon »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de rechtsvordering 
niet kan worden toegelaten omdat 
eisers op het ogenblik van het indie
nen ervan daartoe niet de vereiste 
hoedanigheid hadden, een wettige 
toepassing maakt van artikel 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel voorts niet pre
ciseert hoe het arrest de overige 
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erin aangewezen 
schendt; 

wetsbepalingen Om die redenen, verwerpt de 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 774, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de rechter de 
heropening van de debatten moet 
bevelen alvorens de vordering ge
heel of gedeeltelijk af te wijzen, op 
grond van een exceptie die de partij
en voor hem niet hadden ingeroe
pen; 

Overwegende dat deze dwingende 
bepaling tot doel heeft het recht van 
verdediging van de partijen te vrij
waren; 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat tweede verweer
der voor de eerste rechter en in ho
ger beroep heeft opgeworpen dat de 
rechtsvordering, door de eisers sub 
2 namens eiser sub 1 tegen de ver
weerders ingesteld, niet toelaatbaar 
is; 

Overwegende dat artikel 774, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek ten deze geen toepassing 
vindt, nu de eisers over de tegen 
hen ingeroepen exceptie tegen
spraak hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste onder
dee!, het arrest de beslissing dat de 
rechtsvordering van de eisers niet 
toelaatbaar is, niet op de « nietig
heid van de vordering » laat steu
nen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, krachtens artikel 1138, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, verplicht 
waren over de voor hen opgeworpen 
exceptie uitspraak te doen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

2 oktober 1987 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer 
- Gelijlduidende conclusie van de h. Til
lekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 73 

3" KAMER - 5 oktober 1987 

DESKUNDIGENONDERZOEK - BUR
GERLIJKE ZAKEN - CONTRADICTOIR KEN
MERK .,;_GEEN OPROEPING VAN EEN PARTIJ 
- MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDE
DIGING - SANCTIE. 

De rechter die vaststelt dat de aangewe
zen deskundige een partij niet heeft 
opgeroepen en die beslist dat het recht 
van verdediging van die partij daar
door is miskend weshalve het deskun
digenverslag haar niet kan worden te
gengeworpen, schendt de regels betref
fende het contradictoir kenmerk van 
het deskundigenonderzoek niet (artt. 
972, 973 en 979 Ger.W.) en verklaart 
het deskundigenverslag niet nietig we
gens een verzuimde of onregelmatig 
verrichte vorm (art. 860 Ger.W.) (1). 

(DE EERSTE BELGISCHE N.V T. STEYAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5467) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 18 augustus 1987, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

(1) Zie Cass., 8 mei 1978 (A.C., 1978, 1048). 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 860, 972, 973, 979 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, op grond van de 
overweging dat uit de overgelegde pro
cesstukken in verband met het deskundi
genverslag blijkt dat de verweerders in 
limine litis de nietigheid hebben opge
worpen wegens schending van de rech
ten van verdediging, de deskundigen aan 
geen van de partijen die in het geding 
waren betrokken, kennis hebben gege
ven van de plaats, de dag en het uur 
waarop zij hun werkzaamheden zouden 
aanvangen, en zij buiten de aanwezig
heid van de verweerders en zonder hen 
daarvan op de hoogte te brengen, bepaal
de onderzoeksverrichtingen hebben ge
daan, beslist dat dergelijk optreden de 
rechten van de verdediging van de ver
weerders miskent en besluit tot de nie
tigverklaring van het bij vonnis van 2 
oktober 1981 van de derde burgerlijke 
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent bevolen en op 19 februari 
1982 uitgevoerde deskundigenonderzoek, 

terwijl artikel 860 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat geen proceshande
ling kan worden nietig verklaard, indien 
de wet de nietigheid ervan niet uitdruk
kelijk heeft bevolen; de voorschriften 
van de artikelen 972, 973 en 979 van het 
Gerechtelijk Wetboek, welke strekken 
tot het verzekeren van het contradictoir 
karakter van de door de feitenrechter be
volen expertise, niet op straffe van nie
tigheid zijn voorgeschreven; de misken
ning van het contradictoir karakter van 
de bevolen onderzoeksmaatregel dienten
gevolge niet kan worden gesanctioneerd 
door de nietigverklaring van het verslag 
dat werd opgesteld ter uitvoering van de
ze maatregel; aan dit principe evenmin 
afbreuk kan worden gedaan door het in
roepen van het beginsel van de rechten 
van verdediging; eiseres in haar conclu
sie erop had gewezen dat het verzuim 
van de deskundige der partijen te horen, 
hen op te roepen om aanwezig te zijn bij 
de verrichtingen van het onderzoek en in 
zijn verslag te vermelden, de tegenwoor
digheid van de partijen bij de verrichtin
gen, hun mondelinge verklaringen en 
hun vorderingen, geen nietigheid van het 
deskundigenonderzoek tot gevolg heeft, 
daar de wet een dergelijke nietigheid 
niet uitdrukkelijk heeft bevolen, ook al 
beogen de voorschriften van de artikelen 
972, 973 en 979 van het Gerechtelijk Wet
boek juist het contradictoir karakter van 
het deskundigenonderzoek te verzeke
ren: door het deskundigenverslag nietig 

te verklaren, het Hof van Beroep te Gent 
derhalve de regel miskent volgens welke 
geen proceshandeling nietig kan worden 
'erklaard zonder door de wet te zijn 
voorgeschreven (schending van artikel 
860 van het Gerechtelijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, van de artikelen 972, 
973 en 979 van hetzelfde wetboek), en de 
beslissing evenmin regelmatig met rede
nen omkleedt (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest be
treffende het deskundigenonderzoek 
oordeelt: « De deskundigen hebben 
aan geen der partijen die toen in 
het geding waren betrokken, kennis 
gegeven van de plaats, de dag en 
het uur waarop zij hun werkzaam
heden zullen aanvangen. Zij hebben, 
buiten de aanwezigheid van de (ver
weerders) en zonder dat dezen daar
van vooraf op de hoogte werden ge
bracht, bepaalde onderzoeksverrich
tingen gedaan, zowel bij derden ( ... ) 
die als behandelende artsen wijlen 
A. Cornu hebben verzorgd, als bij 
Louise-Marie Lauwaert, die zelf par
tij is. Dergelijjk optreden miskent 
de rechten van de verdediging van 
de (verweerder), vooral omdat het 
deskundigenverslag m.b.t. het on
derhoud van de deskundigen met 
dokter G. Penne, enkel een samen
vatting weergeeft van een gesprek, 
dat buiten de aanwezigheid van de 
(verweerders) is gevoerd. Het gevolg 
hiervan is dat het deskundigenver
slag niet aan de (verweerders) kan 
worden tegengeworpen, ook al heb
ben zij, na voorlezing van het ver
slag, geen opmerkingen gemaakt. 
Ten aanzien van de (verweerders) 
dient het deskundigenverslag dan 
ook als niet bestaande te worden be
schouwd. Noch de eerste rechter 
noch het hof kunnen hun oordeel op 
dit verslag steunen »; 

Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegen het oordeel van het 
hof van beroep dat het recht van 
verdediging ter zake is miskend; 

Overwegende dat, zo het arrest al 
in het beschikkende gedeelte zegt : 
« Verklaart het ( ... ) uitgevoerde des
kundigenonderzoek nietig », uit de 
redenen van het arrest niettemin 
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blijkt dat daarmee niet wordt be
doeld een vormnietigheid op grand 
van de artikelen 860 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, maar 
niet-tegenwerpelijkheid wegens mis
kenning van het recht van verdedi
ging; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
860, 972, 973 en 979 van het Gerech
telijk Wetboek niet schendt; dat het 
middel geen schending aanvoert van 
de artikelen 1349 tot 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel niet nader bepaalt 
waarin de schending van artikel 97 
van de Grondwet zou bestaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat, gelet op de ver
werping van de voorziening, de vor
dering tot bindendverklaring van 
het arrest zonder belang is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

5 oktober 1987 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Houtekier. 

Nr. 74 

2• KAMER - 6 oktober 1987 

NIETIGING VAN DE OP DE STRAFVORDERING 
GEWEZEN BESLISSING - DAARUIT VOORT
VLOEIENDE VERNIETIGING VAN DE EINDBE
SLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE IN
GESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING. 

1" Nietig is de beslissing waarbij de be
klaagde veroordeeld wordt zonder dat 
uitspraak wordt gedaan over een door 
hem bij conclusie ingestelde valsheids
vordering (1). (Artt. 408, tweede lid, en 
413, eerste lid, Sv.) 

2" De vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
de vernietiging met zich van de eind
beslissing op de tegen die beklaagde 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
die uit de eerstgenoemde beslissing 
voortvloeit (2), zelfs als de vernietiging 
wordt uitgesproken op een ambtsllalve 
opgeworpen middel (3). 

(FRUNT T. MR. HOUBEN- CURATOR IN RET FAIL
LISSEMENT " INTERSTYLE » P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 851) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: miskenning van de beginselen die 
ten grondslag liggen aan de artike
len 408, tweede lid, en 413, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het arrest eiser 
schuldig verklaart aan valsheid in 
geschrifte en gebruik van vervalste 
geschriften (telastleggingen A, a en 

(1) Over de vormen van de betichting van 
valsheid in strafzaken, zie Cass., 8 feb. 1978 

0 
(A.C., 1978, 680) en de noot R.-A.D. 

1 RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - BE-
SLISSING W AARBIJ EEN VEROORDELING 
WORDT UITGESPROKEN ZONDER DAT UIT
SPRAAK WORDT GEDAAN OVER EEN VALS
HEIDSVORDERING. 

2° CASSATIE - RECHTSPLEGING - OM

VANG - STRAFZAKEN - NIET BEPERKTE 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VER-

(2) Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3724 
(A.C., 1984-85, nr. 166), en de gronden voor 
Cass., 29 april en 10 juni 1986, A.R. nrs. 154 en 
290 (ibid., 1985-86, nrs. 530 en 631), en 3 dec. 
1986, A.R. nr. 5331 (ibid., 1986-87, nr. 202). 

(3) Zie de gronden voor Cass., 5 en 11 dee. 
1984, A.R. nrs. 3834 en 8866 (A.C., 1984-85, 
nrs. 216 en 225), en 5 feb. 1985, A.R. nr. 9168 
(ibid., 1984-85, nr. 336). 
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b, 1 en 3, en E), bedrieglijke bank
breuk (telastlegging B, b en d) en 
overtreding van de wet van 17 juli 
1975 met betrekking tot de boekhou
ding en de jaarrekeningen van on
dernemingen (telastlegging F), en 
hem wegens die telastleggingen ver
oordeelt tot straf en tot het betalen 
van schadevergoeding aan verweer
der; 

Overwegende dat de appelrech
ters, blijkens de vermeldingen van 
het arrest, die beslissingen laten 
steunen op de gegevens van het ge
rechtelijk onderzoek, waaronder be
grepen het deskundigenverslag op
gesteld door de deskundige Vande
sande; 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie voor het hof van beroep ver
klaarde, met toepassing van artikel 
895 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het deskundigenverslag van vals
heid te betichten; 

Overwegende dat, naar luid van 
de artikelen 408, tweede lid, en 413, 
eerste lid, van het W etboek van 
Strafvordering, er grand bestaat tot 
vernietiging van een veroordelend 
arrest, onder meer in het geval van 
verzuim of van weigering om uit
spraak te doen op een of meer ver
zoeken van de beklaagde die strek
ken om gebruik te maken van een 
bevoegdheid of een recht door de 
wet verleend, hoewel de straf van 
nietigheid niet uitdrukkelijk door de 
tekst gesteld is op het ontbreken 
van de vorm waarvan de inachtne
ming verzocht werd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij ten deze nalaten uit
spraak te doen over de door eiser 
bij conclusie ingestelde valsheids
vordering, de beginselen miskennen 
die ten grondslag liggen aan de arti
kelen 408, tweede lid, en 413, eerste 
lid, van het W etboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging, op de niet be
perkte voorziening van eiser, be
klaagde, van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 

eindbeslissing op de tegen hem· ·inc 
gestelde civielrechtelijke vordering 
die het gevolg is van eerstvermelde 
beslissing, zelfs in geval van vernie
tiging van die beslissing op een 
ambtshalve aangevoerd middel; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
en civielrechtelijke vordering; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

6 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 75 

2' KAMER - 6 oktober 1987 

BEWIJS - SCHRIFTELIJK BEWIJS - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN - BEGRIP 

Uit het enkele feit dat de rechter anders 
beslist dan de deskundige adviseert, 
kan niet worden afgeleid dat de be
wijskracht van het deskundigenverslag 
is miskend (1}. 

(1) Cass., 11 maart 1987, A.R. nr. 5690 
(AC., 1986-87, nr. 413). 
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(VANBRABANT) 

ARREST 

(A.R. nr. 1190) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 december 1986 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van het beginsel dat akten bewijs
kracht hebben en van de artikelen 71 
van het Strafwetboek, 33, § 1, 1° en 2°, 
van de Wegv'erkeerswet en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
veroordeelt wegens vluchtmisdrijf, over
wegende << dat de eerste rechter terecht 
verwees naar het verslag van de aange
stelde deskundige, waaruit bleek dat er 
bij beklaagde geen amnesie is geweest, 
doch veeleer een Iichte shocktoestand, 
die niet kan gelijkgesteld worden met de 
overmacht voorzien in artikel 71 van het 
Strafwetboek, vermits zij de wil van de 
beklaagde aantastte, noch hem de keuze 
ontnam van te handelen of niet te han
delen », 

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrech
ter weliswaar op onaantastbare wijze, in 
feite, de bewijswaarde van een deskundi
genverslag beoordeelt, doch dat wanneer 
zowel de eerste rechter als de bestreden 
beslissing, in het motiverend gedeelte 
van hun beschikking, uitdrukkelijk ver
wijzen naar het verslag van de aange
stelde deskundige, zij de bewijskracht 
van dit verslag niet mogen miskennen; 
de aangstelde deskundige, niettegen
staande hij in zijn verslag vermeldt dat 
er geen amnesie is geweest en dat eiser 
veeleer in een soort lichte shocktoestand 
is geraakt door de ongevalsfeiten, tot de 
vaststelling komt dat « eiser een pa
nische angst heeft gehad, waarbij hij 
niet meer heeft kunnen weerstaan aan 
een soort vluchtreactie » en welke over
eenstemt met het juridisch begrip over
macht, die bestaat wanneer de vlucht
reactie te wijten is aan een omstandig
heid, buiten de wil van de beklaagde, 
waaraan deze niet kon weerstaan; waar 
de deskundige zulks niet gedaan heeft, 
de feitenrechter, zonder de bewijskracht 
van diens verslag te miskennen en er 
een draagwijdte aan toe te kennen die 
ermee onveremgbaar 1s, mt de vaststel
ling dat er geen amnes1e 1s geweest, 
veeleer een lichte shocktoestand, met 

wettig vermag af te leiden dat de wil va!l 
de beklaagde niet was aangetast en 
diens vluchtreactie zodoende niet kan ge
lijkgesteld worden met· de oVetmacht 
voorzien in artikel 71 van het Strafwet
boek; de bestreden beslissing, benevens 
de miskenning van de bewijskracht van 
het deskundig verslag, niet wettig uit de 
vaststellingen van de deskundige tot de 
afwezigheid van overmacht kon beslui
ten en derhalve artikel 71 van het Straf-
wetboek schendt; · ·· · 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing artikel 33, § 1, van de Wegverkeers
wet schendt door eiser te veroordelen 
wegens vluchtmisdrijf, daar waar het bij
zonder opzet om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, ontbrak en 
aldus de noodzakelijke vereiste voor de 
strafbaarstelling van eiser; uit het des
kundigenverslag immers blijkt dat eiser 
de vlucht heeft genomen ten gevolge van 
een panische angst als gevolg van een 
lichte shocktoestand uit de ongevalsfei
ten en niet met het strafbaar inzicht om 
zich aan de dienstige vaststellingen te 
onttrekken; eiser anderzijds bij regelma
tig ingediende conclusie heeft gesteld dat 
er door het ontbreken van het vereiste 
opzet geen misdrijf was, zodat de eerste 
rechter niet meer hoefde na te gaan of 
de toestand van eiser te aanzien was als 
overmacht, in de zin van artikel 71 van 
het Strafwetboek; de bestreden beslis
sing niet heeft geantwoord op de conclu
sie van eiser door te stellen dat diens 
toestand niet kan gelijkgesteld worden 
met de overmacht, voorzien door artikel 
71 van het Strafwetboek, vermits zij de 
wil van beklaagde niet aantastte; de be
slissing derhalve niet regelmatig gemoti
veerd is en zodoende artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het vonnis rele
veert : dat eiser na het ongeval 
« zijn weg vervolgde zonder iets on
dernomen te hebben om zich ken
baar te maken aan de eigenaar van 
het beschadigde voertuig en zonder 
het nodige te hebben gedaan om de 
nodige vaststellingen in verband 
met de aanrijding te laten verrich
ten; dat (eiser) de feiten niet be
twist, doch aanvoert dat hij zich be
vond in angsttoestand waardoor hij 
in paniek geraakte en ten gevolge 
van tijdelijke radeloosheid of zins
verbijstering zich niet opzettelijk 
kon onttrekken aan de dienstige 
vaststellingen », dat het vonnis ver-
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volgens met de in het middel weer
gegeven considerans zegt waarom 
de door eiser aangevoerde omstan
digheden geen overmacht opleveren; 
dat het voorts ook vaststelt « dat 
zelfs bij angstreakties (eiser) de no
dige moed en eerlijkheid diende op 
te brengen om zich niet te onttrek
ken aan de voorschriften van voor
noemd artikel »; 

Overwegende dat de appelrechters 
de afwezigheid van overmacht niet 
afleiden uit de vaststellingen van de 
deskundige, maar oordelen dat ei
sers toestand, als beschreven door 
de deskundige, niet kan worden ge
lijkgesteld met overmacht, vermits 
die toestand << de wil van (eiser) niet 
aantastte noch hem de keuze ont
nam van te handelen of niet te han
delen »; dat uit het feit aileen dat de 
rechters anders beslissen dan de 
deskundige oordeelt, niet kan wor
den afgeleid dat de bewijskracht 
van het deskundigenverslag is mis
kend; 

Overwegende dat de appelrechters 
met de voormelde redengeving ei
sers verweer betreffende de afwezig
heid van opzet beantwoorden en de 
bestreden beslissing naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
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.. · 

6 6ktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter de lY. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever de h Vervloet - Ge
lljklwdende conclusif? van de h De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat 
mr S Bovm, Leuven 

Nr. 76 

2' KAMER - 6 oldober 1987 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UIT
SPRAAK DOOR DE RECHTER OVER EEN VOR
DERING DIE NIET DOOR DE PARTIJEN BIJ 
HEM WAS INGESTELD. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- OORZAKELIJK VER
BAND TUSSEN DE ONRECHTMATIGE DAAD EN 
DE SCHADE - BEGRIP. 

1° De rechter die uitspraak doet over 
een niet door de partijen bij hem inge
stelde vordering doet uitspraak over 
niet gevorderde zaken. (Art. 1138, 2°, 
Ger.W.) 

2o Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarin wordt beslist dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen een 
onrechtmatige daad en een betaling, 
op de enkele grand dat die betaling ge
beurd is ter uitvoering van een con
tractuele verbintenis (1). 

(CLAES, BARDZINSKI T. MAES G., MAES 0., PICA
VET, ' MERCATOR " N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1219) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek, miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel krachtens hetwelk de 
rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbied voor de r.echten van de. verdedi" 
ging, 

(1) Zie Cass., 9 maart 1984, AR. nr. 3919 
(A.C., 1983-84, nr 393), 4 sept. 1984, twee arres
ten, AR nrs 8368 en 8563bJs (1b1d., 1984-83, 
nrs 2 en 3) en 3 feb 1987, AR. nr 376 
( 1b1d., 1986-87, nr 322.) 
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doordat het arrest de vordering van ei
ser tot het bekomen van een vergoeding 
van in hoofdsom 137.470 frank voor scha
de aan het voertuig, 41.868 frank voor 
B.T.W. en 12.495 frank voor kosten 
standplaats, ongegrond verklaart om re
den dat eiser geen eigenaar was van het 
voertuig en hij evenmin gesubrogeerd 
was in de rechten van Renault Krediet 
(arrest, pagina 3, onderaan), 

terwijl uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de door 
eiser tegen de verweerders ingestelde 
vordering een vordering was die hij als 
eigenaar van het geaccidenteerde voer
tuig had ingesteld ten einde, overeen
komstig de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, schadevergoe
ding te bekomen van de voor het onge
val aansprakelijke partijen, en dat eiser 
tegen verweerders geen vordering instel
de in zijn hoedanigheid van gesubrogeer
de in de rechten van Renault-Krediet; de 
appelrechters aldus, door zich uit te 
spreken over de gebeurlijke subrogatie 
van eiser, uitspraak doen over een be
twisting die bij hen door partijen niet 
aanhangig gemaakt was en de rechters 
bijgevolg artikel 1138, 2", van het Gerech
telijk Wetboek schenden en het alge
meen rechtsbeginsel, krachtens hetwelk 
de rechter geen uitspraak mag doen over 
niet-gevorderde zaken, miskennen; nu de 
appelrechters over dergelijke betwisting 
ambtshalve uitspraak doen, zonder dat 
eiser de gelegenheid had op dit punt con
clusie te nemen, en nu zij eiser beroof
den van zijn recht een nieuw proces aan 
te spannen tegen verweerders, gegrond 
op subrogatie, het arrest bovendien het 
recht van verdediging miskent : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, en onder meer uit de diverse 
conclusies die de eisers voor het hof 
van beroep hebben neergelegd, 
blijkt dat eerste eiser schadevergoe
ding vorderde wegens het verlies 
dat hij onderging door de vernieti
ging van het voertuig Renault, waar
van hij voorhield eigenaar te zijn; 
dat hij, in ondergeschikte orde, voor 
zover zou aanvaard worden dat hij 
huurder was van dit voertuig, ver
goeding vorderde wegens een ver
brekingsvergoeding die hij moest 
betalen aan Renault-Krediet; dat 
niet blijkt dat hij vergoeding vorder
de wegens schade, geleden door de 

firma Renault, als gesubrogeerde in 
de rechten van deze laatste; 

Overwegende dat het hof van be
roep oordeelt dat de eis betreffende 
schade aan het voertuig, B.T.W. en 
kosten standplaats ongegrond is 
« eerste eiser geen eigenaar zijnde 
en ook niet gesubrogeerd zijnde in 
de rechten van Renault-Krediet »; 
dat het aldus, door ambtshalve uit
spraak te doen over de vraag of de 
eerste eiser desgevallend gesubro
geerd is in de rechten van Renault
Krediet, welke door de partijen niet 
aan zijn oordeel werd onderworpen, 
de wetsbepaling en de rechtsbegin
selen die in het middel worden aan
gewezen, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest de vordering van ei
ser onontvankelijk verklaart tot het be
komen van een bedrag van 178.393 
frank, met interesten en kosten, als ver
goeding voor de kontraktuele schadever
goeding die eiser onmiddellijk na het on
geval, waarvan de volledige en uitsluiten
de verantwoordelijkheid bij verweerders 
lag, aan de N.V. Renault-Krediet had 
moeten betalen wegens de vroegtijdige 
onderbreking van de overeenkomst tus
sen eiser en de N.V. Renault-Krediet, en 
doordat het arrest ook de vordering van 
eiser onontvankelijk verklaart die ertoe 
strekte een bedrag van in hoofdsom 
112.728 frank te bekomen als vergoeding 
voor de schade die eiser leed, nu hij na 
het litigieuze verkeersongeval, waarin 
zijn auto totaal vernield werd, verplicht 
was zich een andere auto aan te schaf
fen, en de maandelijkse financiering van 
de nieuwe auto 2.684 x 42 maanden, 
zijnde 112.728 frank bedroeg, 

en doordat het arrest hoger vermelde 
vorderingen onontvankelijk verklaart op 
grond van de enkele overweging (pagina 
3, laatste alinea) dat " deze eis gesteund 
is op contractuele verplichtingen en niet 
op het herstel van schade · voortspruiten
de uit het misdrijf >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest dat 
de gevorderde bedragen aanziet als een 
schade die met voortspruit uit het ten 
laste van verweerder Maes gelegde mls
ctnjf, met antwoordt op de eerste appel-
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conclusie van eisers (stuk 12, neergelegd 
op 4 september 1986) waarin ingeroepen 
.was. (voornamelijk pagina 6, onderaan, 
en 7, onderaan) dat de bedragen die ei
ser had moeten betalen en waarvoor hij 
vergoeding vorderde, voor hem een scha
de vormden die hij ingevolge het ongeval 
leed, omdat hij de kontraktuele schade
vergoeding en de meerprijs van de finan
ciering niet had moeten dragen indien er 
geen ongeval was geweest, en hij zonder 
ongeval verder had kunnen afbetalen 
.over 24 maanden; het arrest niet vast
.stelt dat de schade te:(l bedrage van 
178.393 frank en ten bedrage van 112.728 
frank die eiser leed in hoofde van deze 
laatste, eveneens zou ontstaan zijn, zoals 
ze zich in concreto had voorgedaan, zon
der het litigieuze verkeersongeval waar
voor verweerders aansprakelijk waren, 
zodat bet arrest, bij gebrek aan ant
woordt op dit middel van eiser, niet re
gelmatig gemotiveerd is, derhalve artikel 
97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, de vaststelling dat een uitgave 
of prestatie een contractuele, wettelijke 
of reglementaire verplichting als rechts
grond heeft, niet voldoende is om bet 
oorzakelijk verband tussen een onrecht
matige daad van een derde en die uitga
ve of prestatie te ontkennen; dat het be
staan van een contractuele, wettelijke of 
reglementaire verplichting wel kan ver
hinderen dat de schade in de zin van ar
tikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, inzonderheid wanneer, blijkens 
de inhoud of de strekking van de over
eenkomst, de wet of het reglement, de te 
verrichten uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van degene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze 
ingevolge de wet of het reglement moet 
verrichten, zelfs .als de omstandigheid, 
op grand waarvan tot uitvoering van de 
uitgave of prestatie moet worden overge
gaan, een gevolg is van de onrechtmati
ge daad; artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek degene door wiens schuld aan 
een andere schade wordt veroorzaakt, 
verplicht deze schade integraal te ver
goeden, wat impliceert dat de benadeel
de . ~eruggeplaatst wordt in de toestand 
waarin hij zou zijn gebh::ven mdien de 
fout, waarover hij zich beklaagt, niet 
was gepleegd, het ·arrest bijgevolg door 
de vordering van e1ser « voor wat betreft 
de schadevergoeding verschuldigd aan 
de NV Renault-Kred1et en de maande
hjke meerpnJs afbetalmg , onontvanke
hjk te verklaren en af te w1jzen · op 

grand van de enkele, in het middel geci
teerde overwegingen, niet wettelijk ver
antwoord is en de artikelen 1382 en 1383 
van bet Burgerlijk Wetboek schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de enkele vast
stelling dat een betaling een con
tractuele verplichting als rechts
grond heeft, niet volstaat om het 
oorzakelijk verband tussen een on
rechtmatige daad van een derde en 
die betaling te ontkennen; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet zonder schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek kunnen beslissen dat de in 
het middel bedoelde vorderingen 
niet ontvankelijk zijn omdat zij ge
steund zijn op contractuele verplich
tingen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het derde mid del: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van ei
sers tot bet bekomen van een vergoeding 
van 22.206 frank voor de kosten van een 
huurauto slechts voor een bedrag van 
7.401 frank gegrond verklaart, op grand 
van de overweging dat het door de vrij
willig tussengekomen partij voorgestelde 
bedrag van 7.401 frank ruimschoots vol
doende was om een ander voertuig te 
buren, en het arrest aldus eerste, tweede 
en derde verweerder veroordeelt om on
der andere 7.401 frank, met interesten 
en kosten, te betalen aan eisers en het 
deze veroordeling bindend verklaarde 
voor verweerster sub 4, 

terwijl het arrest niet antwoordt op de 
€erste appelconclusie van eisers (stuk 12, 
neergelegd op 4 september 1986), waarin 
op omstandige wijze ingeroepen was 
waarom niet 7.401 frank maar 22.206 
frank moest toegekend worden, en waar
in met name gezegd was : « De gevorder
de kosten voor de huur van een vervan
gingsauto betreffen een bedrag van 
22.206 frank, B.T.W. inbegrepen, over 
·een periode van 18 dagen vanaf 8 au·gus
tus 1983, derbalve daags na bet ongeval. 
Er .kan niet ernstig worden betwist - en 
de eerste recbter beeft dat ook terecht 
aanvaard - dat voor konkluant als die
renarts bet gebruik van een wagen per
manent noodzakelijk 1s om zijn beroep 
redelijkerw1jze te kunnen mtoefenen. Dit 
geldt met aileen hjdens de normale 
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werkdagen en -uren, maar ook daarbui
ten, vermits een dierenarts, vooral op de 
buiten, regelmatig voor spoedgevallen 
wordt opgeroepen buiten de normale 
werktijden. Bovendien moet eveneens in 
aanmerking worden genomen dat kon
kluant ook prive geen schade dient te lij
den, waar hij normalerwijze over een 
voertuig beschikt, ook voor de prive-ver
plaatsingen, en de derving van dit prive
gebruik uiteraard eveneens dient te wor
den vergoed. Uiteindelijk heeft de eerste 
rechter het gevorderde bedrag van 22.206 
frank slechts toegekend ten belope van 
7.401 frank, in evenredigheid overeen
stemmende met een periode van zes da
gen. Het vonnis a quo meent inderdaad 
dat, vermits in het expertiseverslag Van 
De Wauwer een mutatieduur van zes da
gen is voorzien, deze tijdspanne moest 
volstaan voor de aanschaf van een nieuw 
voertuig. Hierbij wordt echter uit het oog 
verloren dat het verslag van expert Van 
De Wauwer, waarbij werd meegedeeld 
dat de wagen van konkluant als totaal 
verlies werd aangezien, slechts werd ver
zonden op 16 augustus 1983 en door kon
kluant werd ontvangen op vrijdag 19 au
gustus 1983. Tevoren wist konkluant 
derhalve niet of zijn voertuig, dat welis
waar zwaar was beschadigd, ofwel kon 
worden hersteld dan wel hij zich een 
nieuw voertuig zou moeten aanschaffen. 
Na ontvangst van het verslag Van De 
Wauwer heeft konkluant op maandag 22 
augustus 1983 onmiddellijk een nieuw 
voertuig besteld, dat echter slechts kon 
worden geleverd op 26 augustus 1983. 
Het is dan ook wel duidelijk dat eerste 
konkluant de tijd voor de aanschaf van 
een nieuw voertuig tot het uiterste mini
mum heeft beperkt en zich ermee heeft 
verzoend het voertuig te nemen dat het 
snelst kon worden geleverd. Gezien al
dus een meer preciese en duidelijke sta

. ving kan worden gegeven voor de perio
de vanaf 8 augustus 1983 tot en met 26 
augustus 1983 tijdens dewelke door kon
kluant een vervangingsvoertuig werd ge
bezigd, dient het gevorderde bedrag van 
22.206 frank integraal te worden toege
kend (stuk 5). Het gaat inderdaad niet 
op postfactum en totaal in abstracto een 
mutatieduur te bepalen op zes dagen, 
terwijl in alle duidelijkheid wordt aange
toond dat de verletperiode aanzienlijk 
langer is geweest, terwijl de burgerlijke 
partij nochtans geen enkele fout kan 
worden verweten en hij redelijkerwijze 
heeft gehandeld om de schade in de ma
te van het mogelijke te beperken "• en 
uit het arrest niet kan opgemaakt wor
den of volgens de appelrechters de toege-

kende vergoeding van 7.401 frank aldan 
niet schade dekt die eiser leed, enerzijds 
wegens de derving van de auto voor be
roepsdoeleinden, dus ook wegens de 
aard van zijn beroep buiten de normale 
werkdagen en -uren, anderzijds wegens 
de derving van de auto voor prive-ge
bruik; uit het arrest evenmin kan opge
maakt worden voor hoeveel dagen eisers 
volgens de appelrechters recht hadden 
op vergoeding van de door hen betaalde 
kosten voor een huurauto en waarom er 
desgevallend geen vergoeding verschul
digd was voor de hele periode van 8 au
gus 1983 tot en met 26 augustus 1983; zo
dat het arrest op hoger aangeduid mid
del van eisers niet antwoordt of ten 
minste op dubbelzinnige en onnauwkeu
rige wijze antwoordt en derhalve niet re
gelmatig gemotiveerd is, en derhalve ar
tikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat de eisers conclu
deerden zoals in het middel is weer
gegeven; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de enkele in het middel weer
gegeven considerans de redenen 
niet laten kennen waarom zij deze 
conclusie verwerpen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vierde mid del: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres tot het bekomen van een vergoe
ding van in hoofdsom 3.150 frank voor 
haar morele schade ongegrond verklaart, 
op grond van de overwegingen die de 
eerste rechter terzake gemaakt had, met 
name : « dat de betrokkene bij de aanrij
ding licht gekwetst werd aan het voor
hoofd en volgens de verbalisanten on
middellijk overgebracht werd naar de 
Sint-Anna-kliniek te Beveren, welke zij 
na verzorging onmiddellijk mocht verla
ten; ( ... ) dat zij, volgens medisch attest, 
dagtekenend van datum na het ongeval, 
geen werkonbekwaamheid opliep, ( ... ) 
dat er geen elementen ter staving van 
deze post worden voorgebracht, zodat hij 
ongegrond voorkomt "• 

terwijl het arrest niet antwoordt op de 
eerste appelconclusie van eiseres. (stuk 
12, neergelegd op 4 september 1986), 
waarin op bladzijde tien onderaan en elf 
bovenaan ingeroepen was dat de vorde
ring tot het bekomen van een vergoeding 
van 3.150 frank voor morele schade ge
grond was omdat eiseres, hoewel zij als 
huisvrouw geen loqnverlies .. of .werkverlet 



156 HOF VAN CASSATIE Nr. 77 

kende, toch gedurende een zevental da
gen van de lichte kwetsuur aan haar 
hoofd pijn en hinder had ondervonden; 
zodat het arrest, r;lat geen acht sloeg op 
deze ingeroepen pijn en hinder, bij ge
brek aan antwoord op hoger aangeduid 
middel niet regelmatig gemotiveerd is, 
bijgevolg artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat de appelrechters 
de redenen van het beroepen vonnis 
overnemen, hetgeen laat blijken dat 
zij de vordering van eiseres onge
grond achten na acht te hebben ge
slagen op de door haar opgelopen 
letsels; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het eerste onderdeel 
van het tweede middel te onderzoe
ken, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre de afwijzing van de vor
dering van de eisers tot vergoeding 
van schade aan het voertuig, B.T.W. 
en kosten voor standplaats, hierop 
steunt dat eiser niet gesubrogeerd is 
in de rechten van Renault-Krediet 
en in zoverre het statueert over de 
vordering van eisers tot vergoeding 
van contractuele schadevergoeding 
aan de N.V. Renault-Krediet, finan
cieringskosten en kosten van een 
huurauto; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van on
derhavig arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; verklaart 
onderhavig arrest tegenstelbaar aan 
de verweerster sub 4 veroordeelt de 
eisers in een vierde van de kosten 
van hun voorzieningen; veroordeelt 
de verweerders sub 1, 2 en 3 geza
menlijk in twee vierde van de kos
ten en de verweerster sub 4 in het 
overige vierde van deze kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

6 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
~ Verslaggever : de h. De Baets - Ge
l~ikluidende conclusie ·van de h. De: 
clercq, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Simont. 

Nr. 77 

2' KAMER - 6 oktober 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - BESLISSING TEN 
AANZIEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ B!J 
VERSTEK GEWEZEN EN WAARTEGEN DEZE 
PARTIJ VERZET KAN DOEN - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE INGESTELD V66R HET 
VERSTRIJKEN VAN DE VERZETTERMIJN. 

Wanneer tegen een t.a.v. de burgerlijke 
partij bij verstek gewezen beslissing 
door die partij verzet kan worden ge
daan, is niet ontvankelijk het cassatie
beroep dat de beklaagde tegen de bur
gerlijke partij tijdens de verzettermijn 
heeft ingesteld (1). (Art. 413 Sv.) 

(VAN EST. DE CLEENE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1297) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het beroep in 
cassatie gericht is tegen alle << ver
oordelingen » van het arrest, zowel 
op straf- als op burgerlijk gebied; 

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

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; 

(1) Cass., 21 okt. 1986, A R nr 411 
(A.C', 1986-87, nr 106) 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van : 

1. de verweerder Henri De Prest : 
Overwegende dat het arrest ten 

aanzien van deze verweerder bij 
verstek is gewezen; dat de voor het 
verstrijken van de door verweerder 
openstaande verzetstermijn ingestel
de voorziening niet ontvankelijk is; 

2. de overige verweerders : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

6 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 78 

2• KAMER - 6 oktober 1987 

BEWIJS - A'LGEMENE BEGRIPPEN - STRAF
ZAKEN - VERBOD VOOR DE RECHTER OM 
ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP PERSOON
LIJKE WETENSCHAP OF OP GEGEVENS WAAR
VAN HIJ BUITEN DE TERECHTZITTING KEN 
NIS HEEFT GEKREGEN - BEGRIP 

De rechter die gebruik maakt van gege
vens uit de vakliteratuur, grondt daar
mee zijn beslissing niet op persoonlij
ke wetenschap of op gegevens waar
van hij buiten de terechtzitting kennis 
heeft gekregen (1). 

(FRANSEN J., FRANSEN W., MEERT T. GARNIR, 
, TAXIS BRECKPOT-BELL , P.V.B.A., « UNION & 

PHENIX ESPAGNOL > N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1502) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 april 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Leuven; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
tegen de eiser Jan Fransen ingestel
de strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat die strafvorde
ring door verjaring vervallen is; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door verweersters tegen de eisers 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de rechtbank onbevoegd ver
klaart om over die vorderingen te 
oordelen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

III. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de eisers tegen de verweer
der Christian Garnir en de verweer
ster personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Taxi's 
Breckpot-Bell ingestelde civielrech
telijke vorderingen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6 van het Verdrag van 5 novem
ber 1950 tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 
mei 1955, 153, 154 van het Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 

-----------------1 en miskenning van het recht van verde
diging, 

(1) Zie Cass., 28 sept. 1976 en 1 feb. 1977 
(A.C., 1977 109 en 610); 16 dec 1981 en 6 jan 
1982 (ibid., 1981-82, nrs. 256 en 277}, en 6 jun; 
1984 (ibid., 1983-84, nr 572) 

doordat het bestreden vonnis de ver 
weerder Garnir vrijspreekt van de ten 
lasteleggingen van onopzettelijke slagen 
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of verwondingen en overtredingen van 
de artikelen 10.1.1", 10.1.3" en 12.2 van het 
Wegverkeersreglement en de rechtbank 
onbevoegd verklaart om kennis te ne
men van de civielrechtelijke vorderingen 
van de eisers tegen de eerste en de twee
de verweerder, en deze beslissingen on
der meer laat steunen op de vaststelling 
dat een remspoor van 12,20 meter « val
gens de remweggrafiek van Devillers, op 
een droge asfalten rijbaan, wijst op een 
snelheid van 42 a 50 kilometer per uur 
en een remtijd van 2,2 tot 1,9 seconden », 

terwijl het de rechter verboden is zijn 
beslissing te laten steunen op zijn per
soonlijke kennis van de feiten, evenals 
op feitelijke gegevens waaromtrent de 
partijen geen tegenspraak hebben kun
nen voeren; uit geen enkel stuk waarop 
het hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
« de remweggrafiek van Devillers >>, 
waarop het bestreden vonnis zijn beslis
sing laat steunen, in het strafdossier be
rust en derhalve aan de feitenrechters 
werd voorgelegd; evenmin uit enig stuk 
blijkt dat de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren omtrent het geciteer
de stuk; 

zodat, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis dat zijn beslissing laat steunen 
op een stuk dat niet in het dossier be
rust, gesteund is op de eigen kennis die 
de feitenrechters hadden van de zaak, of 
minstens op een stuk dat niet aan de te
genspraak der partijen werd onderwor
pen, en derhalve onwettig is (schending 
van de artikelen 6 van het Verdrag van 4 
november 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 153, 154 van het Wet
boek van Strafvordering, en miskenning 
van het recht van verdediging); 

tweede onderdeel, minstens de moti
vering van het bestreden vonnis duister 
en dubbelzinnig is, nu de loutere verwij
zing naar « de remweggrafiek van Devil
lers », zonder enige nadere aanduiding, 
niet toelaat uit te maken of de feiten
rechters hun beslissing al dan niet laten 
steunen op de eigen kennis die zij had
den van de zaak en/of op een stuk dat 
niet aan de tegenspraak der partijen on
derworpen werd, en derhalve niet toelaat 
aan het Hof zijn' wettelijkheidscontrole 
uit te oefenen en bijgevolg het bestreden 
vonnis niet gemotiveerd is (scheriding 
van artikel 97 van de Grondwet) : , 

Overwegende dat de rechter, door 
in de vakliteratuur voorkomende be
grippen, zoals de « remweggrafiek 

van Devillers », te hanteren, zijn be
slissing niet laat steunen op eigen 
kennis of op gegevens die niet tot 
het debat behoren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Nelissen Grade. 

Nr. 79 

2' KAMER - 6 oktober 1987 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING 
TOT BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - VERSCHIJNING VOOR m, KAMER 
VAN !NBESCHULDIGINGSTELLING- DOOR DE 
GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE TE GEVEN BERICHT - GEEN BE
RICHT OF ONREGELMATIG BERICHT - GE
VOLGEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING 
TOT BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - VERSCHIJNING VOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHT 
VAN VERDEDIGING - DOOR DE GRIFFIER 
AAN DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE TE 
GEVEN BERICHT - GEEN BERICHT OF ONRE
GELMATIG BERICHT VERDACHTE DIE DAT 
VERZUIM OF DIE ONREGELMATIGHEID NIET 
HEEFT AANGEVOERD 

1" en 2" In geval van hager beroep tegen 
een beschikking waarbij het bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd, is het 
door de griffier aan de raadsman van 
de verdachte te geven bericht van 
plaats, dag en uur van verschijning 
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voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid; verzuim of onregelmatig
heid van die berichtgeving kan slechts 
tot vernietiging van de rechtspleging 
leiden indien daardoor het recht van 
verdediging is miskend; dat recht is 
niet miskend wanener de verdachte 
verschenen is en zelf zijn verweermid
delen heeft voorgedragen zonder om 
verdaging van de zaak met het oog op 
het krijgen van de bijstand van een 
raadsman te hebben verzocht (1). 

(DAEMEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1860) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 juli 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7 van de Grondwet, 19 en 20 van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, en miskenning van het recht 
van verdediging, 

doordat de raadsman van eiser geen 
bericht nopens plaats, dag en uur van de 
behandeling van het hoger beroep tegen 
een beschikking van de raadkamer 
waarbij een aanhoudingsbevel bevestigd 
werd, voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling heeft gekregen en eiser zon
der bijstand van zijn raadsman voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling is ver
schenen, 

terwijl artikel 20 van de wet van 20 
april 1874 (zoals gewijzigd door de wet 
van 25 juli 1959) en de eerbiediging van 
het recht verdediging vereisten dat de 
griffier van het hof van beroep bericht 
geeft aan de raadsman van de verdachte 
van de plaats, dag en uur van de behan
deling van de zaak voor de kamer van 
inbeschuldigingstel!ing : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
door de griffie overeenkomstig arti
kel 20 van de wet van 20 april 1874 
te geven bericht van de plaats, dag 
en uur van de verschijning voor de 

(1} Zie Cass., 2 maart 1983, A.R. nr. 2798 
(A.C., 1982-83, nr. 365). 

kamer van inbeschuldigingstelling 
niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven; dat het verzuim of 
de onregelmatigheid ervan niet de 
nietigheid van de rechtspleging tot 
gevolg kan hebben, tenzij het recht 
van verdediging daardoor is mis
kend; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
het arrest blijkt dat eiser in zijn 
middelen, « ontwikkeld door hem
zelf », werd gehoord, zonder dat hij 
gevraagd had dat de zaak zou wor
den verdaagd om zijn recht van ver
dediging te beschermen, met name 
om de bijstand van zijn raadsman 
te kunnen krijgen; 

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. 

6 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Coen, Antwerpen. 

Nr. 80 

2' KAMER - 7 oktober 1987 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- VORDERING VAN DE GETROFFENE 
EN VAN EEN IN DIENS PLAATS GETREDEN 
PARTIJ - BESLISSING OVER DIE VORDERIN
GEN - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAG
DE - VERNIETIGING - GEVOLG VAN DE IN
DEPLAATSSTELLING- UITBREIDING VAN DE 
VERNIETIGING. 
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De vernietiging, op de voorziening van 
een beklaagde, van de beslissing op de 
door de getroffene van een ongeval of 
diens rechthebbenden tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvordering, 
waarbij de gemeenrechtelijke vergoe
ding van de door de Jaatstgenoemden 
geleden schade wordt vastgesteld, 
brengt de vernietiging mede van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering, die tegen die beklaagde is inge
steld doo1· de in de plaats van de ge
troffene of diens rechthebbenden ge
treden arbeidsongevallenverzekeraar, 
waarbij de beklaagde veroordeeld 
wordt om aan de arbeidsongevallen
verzekeraar de krachtens de Arbeids
ongevallenwet toegekende vergoedin
gen te betalen ten belope van de naar 
gemeen recht verschuldigde schadever
goeding (1). 

(OSTERMANN, BELG!SCH BUREAU VAN AUTO
VERZEKERAARS T. DUBOURG M., DE FEDERALE 

VERZEKERINGEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5882) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Eberhard 
Ostermann, beklaagde : 

Overwegende dat eiser zijn voor
ziening heeft beperkt tot de civiel
rechtelijke beschikkingen van het 
arrest; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door Marie Dubourg in eigen naam 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het middel: sehending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij de uitspraak 
over de sehade die mevrouw Dubourg 
zelf geleden heeft ingevolge de derving 
van de inkomsten van haar eehtgenoot, 

(1) Zie Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5074 
(A.G., 1986-87, nr. 44). 

de heer Di Pinto, die op 12 mei 1981 
overleden is aan de gevolgen van een 
verkeersongeval waarvoor de beklaagde 
Ostermann aansprakelijk is, beslist dat 
die sehade bestaat in de derving van het 
gedeelte van de inkomsten van de getrof
fene waaruit zij een persoonlijk voordeel 
haalde of kon halen; dat, gelet op het feit 
dat het gezin ten tijde van het ongeval 
vier kinderen telde van respeetievelijk 
12, 9, 5 en 4 jaar oud, het inkomstenge
deelte waaruit zij persoonlijk voordeel 
kon halen, moet worden vastgesteld op 
30 pet. en, na het in aanmerking te ne
men basisloon te hebben vastgesteld, de 
sehade, die voor de weduwe voortvloeit 
uit de derving van 30 pet. van de inkom
sten van haar eehtgenoot voor de tijd
spanne begrepen tussen de dag van het 
ongeval en de dag van de uitspraak van 
het arrest, raamt op 1.039.566 frank, ter
wijl voor de periode nadien het arrest, 
om de materHile sehade die de weduwe 
geleden heeft gedurende de periode van 
1 maart 1987 tot de dag waarop de in 
1949 geboren getroffene 65 jaar zou ge
worden zijn en de pensioenleeftijd zou 
hebben bereikt, vast te stellen op het be
drag van 5.811.954 frank, vijf op elkaar 
volgende tijdvakken onderseheidt op 
grond dat elk kind, zodra het de leeftijd 
van 20 jaar heeft bereikt, geaeht wordt 
het ouderlijk dak te verlaten en dat al
dus het persoonlijk aandeel van de moe
der in de inkomsten van de getroffene 
stijgt met 10 pet., overeenkomstig het ge
deelte dat volgens het arrest voor de op
voeding en het onderhoud van ieder kind 
besteed werd, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, bij 
de raming van het bedrag van de vergoe
ding waarop de weduwe voor de periode 
na de uitspraak van het arrest reeht had 
wegens de derving van de inkomsten 
waaruit zij een persoonlijk voordeel had 
kunnen halen, uit het oog verliest dat, 
zoals het Belgiseh Bureau voor Autover
zekeraars bij eonclusie aanvoerde, het 
verlaten van de ouderlijke woning door 
ieder kind op de leeftijd van twintig jaar 
niet alleen haar persoonlijk aandeel in 
de inkomsten van de overledene maar 
ook het gedeelte van dezelfde inkomsten 
die laatstgenoemde voor zijn persoonlijk 
onderhoud zou hebben besteed, deed stij
gen; het arrest, nu het bij de raming van 
die sehade ervan uitgaat dat het door de 
getroffene voor zijn persoonlijk onder
houd aangewende inkomstengedeelte on
veranderd zou zijn gebleven en dat ai
leen het aandeel van de weduwe in de 
gezinsinkomsten zou toenemen op het 
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ogenblik dat de kinderen, op de leeftijd 
van 20 jaar, in staat zouden zijn in hun 
eigen onderhoud te voorzien,. aan de bur
gerlijke partij Dubourg een hogere ver
goeding dan de.werkelijk geleden schade 
toekent en niet antwoordt op de conclu
sie van het Belgisch Bureau van Auto
verzekeraars, ten betoge dat het gedeelte 
van de inkomsten, dat de getroffene zelf 
zou hebben gebruikt, eveneens zou moe
ten toenemen telkens als een kind het 
huis zou verlaten (schending van aile in 
het middel aangewezen wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, de appelrechters 
evenmin hebben geantwoord op het door 
het Belgisch Bureau van Autoverzeke
raars bij conclusie aangevoerde middel 
ten betoge dat het voor de berekening 
van de persoonlijke schade van de we
duwe en in zoverre moest worden aange
nomen dat het gedeelte van de inkom
sten van de overledene waaruit zij 
voordeel haalde, zou stijgen met 10 pet. 
telkens als een van de vier kinderen 20 
jaar werd, nodig was op die post een af
trek toe te passen, die aangegeven stond 
op de in de vorm van de getallentabellen 
ingediende « zittingsnota » waarnaar de 
conclusie uitdrukkelijk verwees, aange
zien de kinderen, zoals het arrest vast
stelt, respectievelijk in 1989, 1992, 1996 
en 1997 de leeftijd van 20 jaar zouden 
bereiken en zij bijgevolg pas over een 
aantal jaren en niet onmiddellijk haar 
inkomsten zou hebben zien stijgen; het 
arrest aldus aan de burgerlijke partij 
een vergoeding toekent voor een schade 
die ze niet geleden heeft en niet voldoet 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
voorgeschreven motiveringspicht : 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerster, ter vergoeding van de 
door haar ingevolge het overlijden 
van de getroffene, haar echtgenoot, 
geleden materiele schade, een be
drag toekent gelijk aan het verschil 
tussen de vergoeding waarop zij 
naar gemeen recht aanspraak had 
kunnen maken en de bedragen, res
pectievelijk van het kapitaal dat 
door de Federale Verzekeringen was 
samengesteld voor de uitkering van 
de hem op grond van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 toege
kende rechten en van het kapitaal 
dat voor de uitkering van een an
dere rente was aangelegd door de 
Office des Assurances sociales te 
Luxembourg; 

Overwegende dat het arrest, ter 
vaststelling van het bedrag van de 
materiele schade die de verweerster 
Dubourg in eigen naam naar ge
meen recht had kunnen eisen, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, een onderscheid maakt tus
sen een verleden schade en een 
toekomstige, doch vaststaande en 
over vijf pel'iodes berekende schade; 
dat het arrest de ramingen voor de 
berekening van de schade, die ver
weerster zal lijden vanaf het ogen
blik waarop de oudste vari de kinde
ren op de leeftijd van 20 jaar niet 
meer te barer laste zal zijn, staaft, 
zonder te antwoorden op de in het 
middel aangegeven conclusie; dat 
die conclusie, welke door de vereni
ging zonder winstoogmerk het Bel
gisch Bureau van Autoverzekeraars 
is genomen, ook door eiser kan wor
den aangevoerd, aangezien de be
slechting van het in die verweermid
delen opgeworpen geschil eveneens 
van belang is voor de beslechting 
van het tussen hemzelf en verweer
ster hangende geschil; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van de ver
eniging zonder winstoogmerk Bel
gisch Bureau van Autoverzekeraars, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door Marie Dubourg in eigen naam 
tegen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op hetzelfde, tot staving van de 
voorziening van de beklaagde Oster
mann aangevoerde middel, blijkt 
dat het middel gegrond is; 

III. Op de voorzieningen van 
Eberhard Ostermann, beklaagde, en 
van de vereniging zonder winstoog
merk Belgisch Bureau van Autover
zekeraars tegen de beslissing op de 
door de gemeenschappelijke verze-
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keringskas tegen arbeidsongevallen, 
de Federale Verzekeringen, tegen 
hen ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Over de door verweerster tegen 
de voorzieningen aangevoerde grond 
van niet-ontvankelijkheid, hieruit af
geleid dat eiseres, vereniging zonder 
winstoogmerk Belgisch Bureau van 
Autoverzekeraars, bij conclusie voor 
het hof van beroep had betoogd dat 
de in de rechten van de weduwe en 
de kinderen van de getroffene gesu
brogeerde verweerster gerechtigd 
was het bedrag van 7.168.735 frank, 
zijnde de door hen naar gemeen 
recht geleden schade, te vorderen; 
dat het arrest verweerster slechts 
een bedrag van 6.914.891 frank, dat 
is een lager dan het aangeboden be
drag, toekent; dat een partij voor 
het Hof geen kritiek kan uitoefenen 
op een beslissing van de feitenrech
ter waarbij zij zich had neergelegd 
of waarbij een vordering wordt toe
gewezen die zij niet had betwist : 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van de grond van niet-ont
vankelijkheid blijkt dat de eisers, 
om de aan de weduwe van de ge
troffene en de aan diens kinderen 
naar gemeen recht verschuldigde 
vergoeding voor de materiele schade 
te ramen, die onderscheiden Schade
posten hadden samengeteld, zodat 
door die wijze van berekenen de 
schade van alle rechthebbenden sa
men uiteindelijk werd vastgesteld 
op het bedrag van 7.168.735 frank, 
dat is een kleiner bedrag dan de 
waarde van de kapitalen die door de 
arbeidsongevallenverzekeraar zijn 
samengesteld om er de aan de wedu
we, enerzijds, en de aan de kinde
ren van de getroffene, anderzijds, 
verschuldigde rente mee te betalen; 

Overwegende dat uit de redenge
ving van het arrest blijkt dat het 
hof van beroep die wijze van bere
kenen verworpen heeft en de ra
ming, enerzijds, van het « bedrag tot 
vergoeding van de materiele schade 
van Dubourg Marie, weduwe Di Pin
to (waarvan) het voor de uitkering 
van de rente aan de kinderen sa-

mengestelde kapitaal niet mag wor
den afgetrokken », anderzijds, van 
« het bedrag waarop de kinderen 
naar gemeen recht aanspraak had
den kunnen maken » gesplitst heeft; 
dat het arrest dienaangaande, al
thans impliciet, vaststelt dat dit be
drag kleiner is dan het door de ar
beidsongevallenverzekeraar gevorm
de kapitaal; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve, nu het aldus de door 
het Belgisch Bureau van Autoverze
keraars voorgestelde berekenings
wijze niet gevolgd heeft, niet meer 
gebonden was aan de door die eiser 
bij conclusie gedane ramingen, aan
gezien de vooropgezette getallen 
rechtstreeks voortvloeien uit de ge
volgde berekeningsmethode; 

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

Overwegende dat de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen 
de aansprakelijke derde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering niet los 
staat van de burgerlijke rechtsvor
dering van de rechthebbenden van 
de getroffene; dat die verzekeraar, 
bij afzonderlijke vordering, de 
rechtsvordering zelf instelt van de
genen in wier plaats hij krachtens 
artikel 47 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 van rechtswe
ge getreden is, zodanig dat het ge
schil tussen de rechthebbenden van 
de getroffene en de arbeidsongeval
lenverzekeraar, enerzijds, en de 
aansprakelijke derde, anderzijds, 
onsplitsbaar is; dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij ten aan
zien van de eisers het bedrag van 
de gemeenrechtelijke vergoeding 
voor de weduwe van de getroffene 
wordt vastgesteld, moet worden uit
gebreid tot het beschikkende gedeel
te waarbij de eisers in solidum ver
oordeeld worden om aan verweer-

. ster (arbeidsongevallenverzekeraar) 
het bedrag van 6.960.071 frank te be
talen, behalve in zoverre daarin het 
bedrag van 3.057.786 frank, zijnde 
het bedrag waarop de kinderen van 
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de getroffene naar gemeen recht Nr. 81 
aanspraak kunnen maken, begrepen 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de ver
weerder Marie Dubourg tijdens de 
periode na 1989 geleden materi(He 
schade en in zoverre het Ostermann 
en het Belgisch Bureau van Auto
verzekeraars in solidum veroordeelt 
om aan de Federale Verzekeringen 
het bedrag van 6.960.071 frank, ver
hoogd met de interesten en de kos
ten, te betalen, behalve in zoverre 
daarin het bedrag van 3.047.786 
frank begrepen is; verwerpt voor het 
overige de voorziening van de ei
sers Ostermann en de vereniging 
zonder winstoogmerk Belgisch Bu
reau van Autoverzekeraars; ver
werpt de voorziening van de ge
meenschappelijke verzekeringskas 
tegen arbeidsongevallen de Federale 
Verzekeringen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt Oster
mann en het Belgisch Bureau van 
Autoverzekeraars, ieder van hen, in 
de helft van de kosten van hun 
voorziening; veroordeelt Marie Du
bourg en de Federale Verzekerin
gen, ieder van hen, in een vierde 
van de kosten van die voorzienin
~~n; veroorde~lt de gemeenschappe
hJke verzekermgskas tegen arbeids
ongevallen, de Federale Verzekerin
gen, in de kosten van haar voorzie
ning; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

7 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
Iijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Dassesse en Kirkpatrick. 

2• KAMER - 7 oktober 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORM - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VER
KLARING VAN BEROEP IN CASSATIE TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP - ONT
VANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen 
een beschikking van de raadkamer, 
wanneer de verklaring van het beroep 
in cassatie is geschied ter griffie van 
het hoi van beroep (1). (Art. 417 Sv.) 

(SZWARC, EGGERICKX T. DE BIJ-DE VREDE N.V,) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5936) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikkingen, op 1 oktober 
1984 en 4 december 1985 gewezen 
door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
11 maart 1987 gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beschikkingen 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
op 1 oktober 1984 en 4 december 
1985 gewezen : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 417 van het W etboek van Straf
vordering de verklaring van beroep 
in cassatie moet worden gedaan op 
de griffie van het rechtscollege dat 
de bestreden beslissing heeft gewe
zen; 

Overwegende dat deze door de 
wet voorgeschreven rechtsvorm sub
stantieel is en niet door een andere 
kan worden vervangen; 

(1) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1058 
(A.C., 1986-87, nr. 605). 
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Dat, nu de verklaringen zijn ge
daan op de griffie van het hof van 
beroep, de voorzieningen niet ont
vankelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen het op 11 maart 
1987 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen arrest : 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering: 

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; 

2. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door verweerster ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen: 

Overwegende dat de eisers geen 
enkel middel aanvoeren; 

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

7 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

Nr. 82 

1 e KAMER - 8 oktober 1987 

1° OVEREENKOMST- EINDE- GERECH

TELJJK.E ONTBINDING VAN EEN OVEREEN
. KOMST. DIE VOORTDURENDE PRESTA TIES IN 

HET LEVEN ROEPT - GEVOLGEN 

2° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME

NE BEGRIPP..EN .-- HUUROVEREENKOMST -
GERECHTELIJKE ONTBINDING - GEVOLGEN. 

1° en 2o Hoewel de gerechtelijke ontbin
ding van een overeenkomst die voort
durende prestaties in het leven roept, 
met name een huurovereenkomst, wat 
haar gevolgen betreft slechts teruggaat 
tot de vordering in rechte, behoudt de 
onrechtmatig opgezegde partij het 
recht op volledige vergoeding van haar 
schade; die schade wordt door de fei
tenrechter beoordeeld (1). 

(EMMERS E.A. T. GEMEENTE BERTRIX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7809) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 juni 1986 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Neufchateau in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1184, 1741 van het Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel nodig, 1134, 1149 
en 1150 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechter in het bestre
den vonnis, na te hebben geoordeeld 
« dat het voor de hand ligt dat die forme
le weigering, zonder enige schriftelijke 
rechtvaardiging, vanwege de huurder om 
de huurovereenkomst verder uit te voe
ren en zijn verplichtingen na te komen, 
de dringende reden bij uitstek is die de 
gerechtelijke ontbinding van de huur
overeenkomst ten laste van de huurder 
verantwoordt », beslist « dat de gevolgen 
van de gerechtelijke ontbinding tot het 
tijdstip van de vordering in rechte moe
ten teruggaan; dat op het beginsel van 
de ontbinding " ex tunc" een uitzonde
ring wordt gemaakt wanneer het een 
overeenkomst met opeenvolgende presta
ties betreft; dat men in dat geval oor
deelt dat de door de partijen v66r de out
binding van de overeenkomst geleverde 
prestaties in beginsel gelijkwaardig zijn; 
dat de ontbinding enkel gevolgen heeft 
voor de toekomst; dat die oplossing is in
gegeven door de materi~He onmogelijk
heid sommige teruggaven te doen, zoals 
het genot van de zaak gedurende een be
paalde tijd; dat de aldus uitgesproken 
ontbinding recht geeft op een vergoe
ding, die dan de sanctie is voor de bui-

(1) Zie Cass., 28 mei 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 1051), 24 jan. en 29 mei 1980 
(A.C., 1979-80, .nrs. 310 en 614) .. 
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tencontractuele fout welke opgeleverd 
wordt door de onrechtmatige beeindi
ging; dat, volgens artikel 1149 van het 
Burgerlijk Wetboek, de aan de schuldei
ser verschuldigde vergoeding of schade
vergoeding, in het algemeen, bestaat in 
het verlies dat hij heeft geleden en in de 
winst die hij heeft moeten derven; dat 
die beide bestanddelen van de schade 
worden weergegeven door de uitdrukkin
gen " damnum emergens" en " lucrum 
cessans"; dat artikel 27 van het bestek 
weliswaar ten deze niet van toepassing 
is - nu de daarin vastgelegde procedure 
door (verweerster) niet is nageleefd -
maar toch de grondslag kan vormen bij 
de berekening van de schade; dat (ver
weerster) enkel "lucrum cessans" of ge
derfde winst vordert die in dit geval ge
lijk is aan het bedrag van de gedurende 
negen jaar, tot 31 maart 1990, gederfde 
huurgelden, zijnde 8.941.086 frank », 
waarbij aldus op dat laatste punt het be
roepen vonnis wordt bevestigd dat eiser 
tot betaling van een schadevergoeding 
ten belope van voornoemd bedrag van 
8.941..086 frank in hoofdsom heeft veroor
deeld, 

terwijl de gerechtelijke ontbinding, 
met toepassing van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, van een wederkeri
ge overeenkomst met opeenvolgende 
prestaties, met name een huurovereen
komst, enkel voor de toekomst geldt, 
wanneer de ter uitvoering van de over
eenkomst verrichte prestaties niet kun
nen worden teruggegeven; de gerechte
lijke ontbinding van een wederkerige 
overeenkomst met opeenvolgende presta
ties in de regel, wat de gevolgen betreft, 
teruggaat tot de vordering in rechte; 
daaruit volgt dat de appelrechter, die in 
het bestreden vonnis naar de bovenver
melde beginselen verwijst en overeen
komstig die beginselen de ontbinding 
van de huurovereenkomst ten laste van 
de eerste eiser uitspreekt met ingang 
van 21 december 1982, dat wil zeggen 
vanaf de dag waarop de onderhavige 
zaak bij de eerste feitenrechter aanhan
gig is gemaakt, bij de beoordeling van 
verweersters vordering tot schadevergoe
ding als gevolg van die ontbinding, de 
gevolgen van die ontbinding niet kon Ia
ten teruggaan tot v66r de datum van de 
vordering in rechte, dat wil zeggen tot 
v66r 21 december 1982; zodat het bestre
den vonnis, na te hebben geoordeeld 
« dat de gerechtelijke ontbinding, wat de 
gevolgen ervan betreft, tot de vordering 
in rechte moet teruggaan » en in dit ge
val de ontbinding van de huurovereen-

komst op de dag van die vordering, zijn
de 21 december 1982, te hebben uitge
sproken, niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat de vergoeding of de schadever
goeding waarop verweerster deswege 
recht had, « gelijk was aan het bedrag 
van de gederfde huur voor de resterende 
negen jaar tot 31 maart 1990, zijnde 
8.941.086 frank », waarbij het, zoals de 
eerste rechter, de gevolgen van de ant
binding verder heeft Iaten teruggaan dan 
21 december 1982, de datum waarop deze 
zaak bij de eerste rechter aanhangig is 
gemaakt, te weten tot 12 februari 1981, 
de dag waarop de eerste eiser zijn aah
getekende brief heeft verstuurd (schen
ding van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen) : 

Over de door verweerster tegen 
het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid, hieruit afge
leid dat het middel zonder belang 
is: 

Overwegende dat verweerster 
aanvoert : dat voor de feitenrechter 
niet werd betwist dat de eerste ei
ser, wegens zijn besluit orri in 1981 
de huurovereenkomst eenzijdig te 
beeindigen, de huurprijs voor die 
periode niet had betaald; dat de 
rechtbank derhalve, bij het uitspre
ken van de ontbinding met ingang 
van de datum waarop de vordering 
in rechte is ingesteld, in beginsel de 
eisers had moeten veroordelen tot 
betaling van alle, op die datum ver
vallen, huurgelden, zonder rekening 
te houden met de door de nieuwe 
huurder betaalde huurprijs; dat de 
huurder immers, tot de datum waar
op de ontbinding van kracht werd, 
de huurovereenkomst moest blijven 
uitvoeren en derhalve de deswege 
verschuldigde bedragen moest beta
len, ongeacht de schade die de ver
huurder werkelijk heeft geleden; dat 
de rechtbank, op grond van de in de 
voorziening bekritiseerde motive
ring, de eisers tot een lager bedrag 
heeft veroordeeld, aangezien zij hen, 
zelfs voor de periode v66r de ontbin
ding, enkel de schadevergoeding 
laat betalen die zij berekent op 
grond van het verschil tussen de 
krachtens de ontbonden huurover
eenkomst verschuldigde huur en de 
door de nieuwe huurder betaalde 
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huur; dat het rhiddel een beslissing 
bekritiseert die niet nadelig is voor 
de eisers aangezien zij, integendeel, 
voordeliger is voor hen dan die wel
ke de rechtbank volgens hun stel
ling met betrekking tot de gevolgen 
van de ontbinding op de respectieve 
rechten van de partijen had moeten 
uitspreken; 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grand van niet-ontvankelijk
heid het Hof ertoe zou nopen feiten 
na te gaan, hetgeen buiten 's Hofs 
bevoegdheid valt; 

Nr. 83 

1' KAMER - 8 oktober 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORRECHTEN - VERPLICHTE INHOUDIN
GEN OP DE BETALINGEN GEDAAN AAN EEN 
AANNEMER WIENS REGISTRATIE IS GE
SCHRAPT - VEREISTEN. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE-
MERS - VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE 
BETALINGEN GEDAAN AAN EEN AANNEMER 
WIENS REGISTRATIE IS GESCHRAPT - VER
EISTEN. 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno-
men; 3° VOORRECHTEN EN HYPOTHE-

Over het middel : 
Overwegende dat, hoewel de ge

rechtelijke ontbinding van een over
eenkomst met opeenvolgende pres
taties in de regel, wat haar gevolgen 
betreft, slechts teruggaat tot de vor
dering in rechte, het slachtoffer van 
de onrechtmatige beiHndiging die tot 
de gerechtelijke ontbinding heeft ge
leid, het recht op volledige vergoe
ding van zijn schade behoudt; dat 
die schade door de feitenrechter 
wordt beoordeeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: de h. Bosly, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Geinger en Van 
Ommeslaghe. 

KEN - VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE 
BETALINGEN GEDAAN AAN EEN AANNEMER 
WIENS REGISTRATIE IS GESCHRAPT - VER
EISTEN. 

1", 2" en 3" De artt. 299bis, § 3, tweede 
lid, W.I.B. en 30bis, § 3, tweede lid, 
van de wet van 27 juni 1969 leggen de 
verplichting op 15 pet. te storten aan 
de fiscus en 15 pet. aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, in de vorm 
van een inhouding op elke betaling ge
daan aan een aannemer wiens regis
tratie is geschrapt, oak als die schrap
ping te wijten is aan het faillissement 
van de aannemer en niet aan bedrog 
of nalatigheid (1). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. RI
GO EN VAN RUTTEN- CURATOREN IN HET FAIL
LISSEMENT « TOUS TRAVAUX ET ENTREPRISES • 
N.V.; RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

T. RIGO EN VAN RUTTEN Q.Q.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nrs. 7812 en 7954) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1986 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat beide voorzie
ningen tegen hetzelfde arrest zijn 
gericht; dat zij dienen te worden ge
voegd; 

(1) Cass., 11 juni 1987, A.R. nr. 7669 
(A.C., 1986-87, nr. 616). 
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Over beide voorzieningen samen, 
de eerste, ingesteld door de Belgi
sche Staat: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 299bis, §§ 3 en 4, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, in 
dat wetboek ingevoegd bij artikel 59 van 
de wet tot economische herorientering 
van 4 augustus 1978, 2, § 1, 6, 7, § 2, 22 
en 23 van het koninklijk besluit van 5 
oktober 1978 tot uitvoering van voor
noemd artikel 299bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt om aan de verweerders 145.016 
frank plus de gerechtelijke interest en 
de kosten te betalen; voornoemd bedrag 
overeenstemde met 15 pet. van een fac
tuur voor werken die door de failliete 
vennootschap waren uitgevoerd voordat 
deze failliet werd verklaard, en door de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, schuldenaar van de failliete 
vennootschap, aan eiser was betaald na 
schrapping van haar registratie, overeen
komstig artikel 299bis, § 3, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen; het 
arrest hierop is gegrond dat « de schrap
ping van de (failliete) vennootschap 
geenszins te wijten is aan nalatigheid of 
bedrog ... maar !outer aan het faillisse
ment, waardoor zij de werkzaamheid 
heeft stopgezet waarvoor zij was geregis
treerd (artikel 7, § 2, van het koninklijk 
besluit van 5 oktober 1978) », en dat de 
betaling aan eiser niet te verenigen is 
met het doel van de wet van 4 augustus 
1978, namelijk « te beletten dat geld 
wordt verduisterd door degenen die een 
beroep doen op niet geregistreerde aan
nemers »; het arrest die onverenigbaar
heid hieruit afleidt, enerzijds, dat zoda
nig gevaar niet bestaat als de schrap
ping, na het sluiten en de uitvoering van 
het contract, dat wil zeggen na de vol
tooiing van het werk, plaatsheeft wegens 
stopzetting van de werkzaamheid ten ge
volge van de faillietverklaring en, ander
zijds, dat eisers aanspraak tot gevolg zou 
hebben dat hij ten nadele van de andere 
schuldeisers « een supervoorrecht zou 
verkrijgen dat rang zou hebben v66r de 
bij de wet ingestelde bijzondere en alge
mene voorrechten », 

terwijl artikel 299bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat 
eiser, bij iedere starting na schrapping 
van de registratie, recht heeft op beta
ling van 15 pet. van het aan de aanne
mer verschuldigde bedrag, zonder dat dit 

recht beperkt is tot het geval van schrap
ping v66r het einde van het werk we
gens bedrog of nalatigheid; artikel 7, § 2, 
van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 
5 oktober 1978 bepaalt dat de registratie 
wordt geschrapt bij de stopzetting door 
de betrokkene van de werkzaamheden 
waarvoor hij is geregistreerd, welke ook 
de oorzaak van die stopzetting moge 
zijn; dit koninklijk besluit uitdrukkelijk 
voorziet in het geval van schrapping we
gens faillietverklaring; immers, artikel 6, 
2", de schrapping toestaat in de omstan
digheden bedoeld in artikel 2, § 1, van 
dat koninklijk besluit, met name sub 5", 
de staat van faillissement; de artikelen 
299bis, § 4, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 22 en 23 van het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1978 bepa
len dat de aan eiser gestorte bedragen 
definitief worden aangewend tot betaling 
van de belastingschuld van de aannemer 
en zijn onderaannemers; die teksten 
klaar en duidelijk zijn en derhalve voor 
geen uitlegging vatbaar zijn; de wet tot 
economische herorientering van 4 augus
tus 1978 en haar uitvoeringsbesluit, die 
van openbare orde zijn, aldus aan eiser, 
met uitsluiting van de andere schuldei
sers, een recht toekennen op 15 pet. van 
de bedragen die aan de aannemer na 
zijn schrapping verschuldigd zijn en der
halve, door invoering van de afwijking, 
de gevolgen wegnemen van de regel in
zake gelijkheid van de schuldeisers, ver
vat in de vroegere wetten van 18 april 
1851 op de faillissementen en van 16 de
cember 1851 op de voorrechten en hypo
theken; daaruit volgt dat het arrest, nu 
het niet aanneemt dat eiser bij een beta
ling na de schrapping, ten gevolge van 
het faillissement, van de registratie van 
de failliete vennootschap, recht heeft op 
15 pet. van de aan die vennootschap ver
schuldigde bedragen, de bepaling van 
openbare orde van de artikelen 299bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, 2, § 1, 6, 7, § 2, 22 en 23 van het 
koninklijk uitvoeringsbesluit van 5 okto
ber 1978 schendt; 

en de tweede, ingesteld door de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid: 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 30bis, §§ 3 en 4, van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de be
sluitwet van 28 december 1944 betreffen
de de sociale zekerheid van de werkne
mers, m die wet ingevoegd bij artikel 61 
van de wet tot economische heroriente
ring van 4 augustus 1978, 2, § 1, 6, 7, § 2, 
27 en 29 van het koninklijk besluit van 5 
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oktober 1978 tot uitvoering van artikel 
30bis van voormelde wet van 27 juni 
1969, 

doordat het arrest, met • bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt om aan de verweerders 145.016 
frank plus de gerechtelijke interest en 
de kosten te betalen; voornoemd bedrag 
overeenstemde met 15 pet. van een fac
tuur voor werken die door de failliete 
vennootschap waren uitgevoerd voordat 
de4e failliet werd verklaard, en door de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, schuldenaar van de failliete 
vennootschap, aan eiser was betaald na 
schrapping van haar registratie, overeen
komstig artikel 30bis, § 3, van de wet 
van 27 juni 1969; het arrest hierop is ge
grond dat « de schrapping van de (faillie
te) vennootschap geenszins te wijten is 
aan nalatigheid of bedrog ... maar louter 
aan het faillissement, waardoor zij de 
werkzaamheid heeft stopgezet waarvoor 
zij was t:?ere~istreerd (artikel 7, § 2, van 
het konmkhJk besluit van 5 oktober 
1978) >>, en dat de betaling aan eiser niet 
te verenigen is met het doel van de wet 
van 4 augustus 1978, namelijk « te belet
ten dat geld wordt verduisterd door de
g~nen die een beroep doen op niet gere
gJstreerde aannemers »; het arrest die 
onverenigbaarheid hieruit afleidt ener
zijds, dat zodanig gevaar niet bestaat als 
de schrapping na het sluiten en de uit
voering van het contract, dat wil zeggen 
na de -voltooiing van het werk, plaats
heeft wegens stopzetting van de werkc 
zaamheid ten- gevolge van de faillietver
klaring en, anderzijds, dat eisers aan
spraak tot gevolg zou hebben dat hij ten 
nadele van de andere schuldeisers ,, een 
supervoorrec~t. zou v.~rkrijgen dat rang 
zou hebben voor de blJ de wet ingestelde 
bijzondere en algemene voorrechten ,,, 

_terivi~1 a_rtikel 30bis, § 3, van de wet 
van27 JUl:ul969 bepaaltdat eiser, bij ie
der~ stortmg na schrapping van de regis
trabe, recht heeft op betaling van 15 pet. 
van het aan de aannemer verschuldigde 
bedrag, zonder dat dit recht beperkt is 
t~t het geval van schrapping v66r het 
e1D;de ~an he~ werk wegens bedrog of na
l~tlgh.eld; artlkel 7, § 2, van het konink
hJk mtvoeringsbesluit van- 5 oktober 1978 
be.paalt qat de registratie wordt -ge
schrapt blJ de stopzetting door de betrok
~ene va~ de werkzaamheid waarvoor hij 
1s gereg1streerd, welke ook de oorzaak 
van ~ie stop~etting mage zijn; dit ko
nmkl!Jk beslmt uitdrukkehjk voorz1et in 
het geval van schrappmg wegens failliet
verklarmg; 1mmers, art1kel 6, § 2, de 

schrapping toestaat in de omstandighe
den bedoeld in artikel 2, § 1, van dat ko
ninklijk besluit, met name sub 5" de 
staat van faillissement; de artikelen 
30bis, § 4, van de wet van 27 juni 1969 en 
de artikelen 27 en 29 van het koninklijk 
besluit v!'ln 5 oktober 1978 bepalen dat 
de aan e1ser gestorte bedragen definitief 
worden aangewend tot betaling van de 
door de aannemer en zijn onderaanne
mers verschuldigde bijdragen van sociale 
z~kerheid; die teksten klaar en duidelijk 
ZlJn en ~.erhalve voor geen uitlegging 
vatbaar ZlJn; de wet tot economische he
rorientering van 4 augustus 1978 en haar 
uitvoeringsbesluit, die van openbare orde 
zijn aldus aan eiser, met uitsluiting van 
de andere schuldenaars, een recht toe
kennen op 15 pet. van de bedragen die 
a~n de aan1_1emer verschuldigd zijn na 
ZlJn schrappmg en derhalve, door invoe
ring van de afwijking, de gevolgen weg
nemen van de regel inzake gelijkheid 
van de schuldeisers vervat in de vroege
re wetten van 18 april 1851 op de faillis
sementen en van 16 december 1851 op de 
voorrechten en hypotheken; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het niet aanneemt dat 
eiser, bij een betaling na de schrapping, 
ten gevolge van het faillissement van de 
registrati~ van de failliete venno~tschap, 
recht heeft op 15 pet. van de aan die ven
nootschap verschuldigde bedragen de 
bepalingen van openbare orde van d~ ar
tikelen 30bis van de wet van 27_ juni 
1969, 2, § 1, 6, 7, § 2, 27 en 29 van het.uit~ 
voeringsbesluit van 5_ oktober 1978 
schendt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de naamloze vennootschap 
Tou~ Travaux et Entreprises regel
matlg als aannemer was geregis
treerd overeenkomstig de bepalin
gen van de wet tot economische 
herorientering van- 4 augustus 1978 
dat zij voor rekening vari de Natio: 
nale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen bepaalde werken had 
uitgevoerd, dat die werken waren 
voltooid v66r het faillissement dat 
de Nationale Maatschappij der' Bel
gische Spoorwegen een factuur van 
966.771 frank, te weten het verschul
digde saldo, betaalde, te.rwijl. ten ge
volge van dat failli.ssement de regis
tratie van de vennootschap Tous 
Travaux et Entreprises was ge
schrapt en, met toepassing van de 
artikelen 299bis, § 3, tweede lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe-
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lastingen en 30bis, § 3, tweede lid, 
van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de sociale 
zekerheid van de werkneniers, die 
bij deze wet van 4 augustus 1978 
werden ingevoegd, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoor
wegen op het bedrag van die laatste 
factuur twee inhoudingen, elk van 
15 pet., verrichtte om ze enerzijds 
aan de Belgische Staat en ander
zijds aan de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid te storten; 

Overwegende dat het arrest niet
temin beslist dat die inhoudingen 
niet overeenkomstig de wet zijn ge
schied, op grand dat de schrapping 
van de registratie van de vennoot
schap Tous Travaux et Entreprises 
het gevolg was van de stopzetting 
van de werkzaamheid wegens het 
faillissement en niet wegens bedrog 
of nalatigheid; 

Overwegende dat de vorenbedoel
de artikelen 299bis, § 3, tweede lid, 
en 30bis, § 3, tweede lid, beide bepa
len dat degene die, voor de uitvoe
ring van een in § 1 van die artikelen 
bedoelde werkzaamheid, een beroep 
doet op een geregistreerde medecon
tractant, van wie de registratie 
wordt geschrapt in de loop van de 
uitvoering van de overeenkomst, bij 
elke betaling aan zijn medecontrac
tant, na schrapping van de registra
tie, twee inhoudingen, ieder van 15 
pet., moet doen, waarvan de ene aan 
de door de Koning aangewezen 
ambtenaar van de administratie van 
directe belastingen en de andere 
aan de Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid moet worden gestort; 

Dat in die teksten geen onder
scheid wordt gemaakt naargelang 
de schrapping van de registratie aan 
bedrog of nalatigheid te wijten is 
dan wel, zoals ten deze het geval is, 
het gevolg is van een stopzetting 
van werkzaamheid wegens failliet
verklaring; 

Dat uit de parlementaire voorbe
reiding van de wet tot economische 
herorientering van 4 augustus 1978 
weliswaar blijkt dat het doel van de 

door die wet ingevoerde maatrege
len, inzonderheid de registratie van 
aannemers, is de bedrieglijke prak
tijken van de koppelbazen," met na
me de niet-betaling van de bijdra
gen voor de sociale zekerheid, van 
de bedrijfsvoorheffing en van de be
lasting over de toegevoegde waarde, 
op een meer doeltreffende wijze te 
bestrijden; dat uit die voorbereiding 
echter niet valt af te leiden dat op 
de toepassing van die bepalingen 
een beperking is gesteld, die niet uit 
de tekst ervan blijkt en die evenmin 
vereist is om het door de wetgever 
beoogde doel te bereiken; 

Dat het arrest, voor het overige, 
op grond « dat, indien zou worden 
ingegaan op de eisen van de Belgi
sche Staat en van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, deze daar
door een supervoorrecht :;;ou.den :v:er
krijgen dat rang zou hebben v66r de 
bij de wet ingestelde bijzondere en 
algemene voorrechten, met het ge
volg dat de rechten van de wer kne
mers en van de medecontracterende 
bedrijven beperkt worden », een 
schending inhoudt van de bepalin
gen van openbare orde van de arti
kelen 299 bis van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen, 30 bis van 
de wet van 27 juni 1969, 2, § 1, 6, 7, 
§ 2, 22, 23 en 29 van het koninklijk 
uitvoeringsbesluit van 5 oktober 
1978, die aan iedere eiser, met uit
sluiting van de andere schuldeisers, 
een recht toekennen op 15 pet. van 
de bedragen die aan de aannemer 
na zijn schrapping verschuldigd zijn 
en derhalve, door invoering van een 
afwijking, de gevolgen wegnerilen 
van de regel inzake gelijkheid van 
de schuldeisers, vervat in de Faillis
sementswet en in de wet op de voor
rechten en hypotheken; 

Dat beide middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen; vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
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dienaangaande aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

8 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: de h. Bosly, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Draps. 

Nr. 84 

1' KAMER - 8 oktober 1987 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - PRINCIPAAL BEROEP - HOGER BE
ROEP TEGEN ONBEPAALDE DATUM - TER
MIJN VOOR DE INSCHRIJVING VAN DE ZAAK 
OP DE ROL. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER OM DE HEROPENING 

. VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS 
EEN VORDERING AF TE WIJZEN OP GROND 
VAN EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR 

·· HEM NIET HEBBEN AANGEVOERD - BEG RIP. 

1" De appellant die bij gerechtsdeur
waardersexploot hager beroep tegen 
onbepaalde datum instelt, moet de 
zaak op straffe van nietigheid op de 
raJ Jaten inschrijven v66r het verstrij
ken van de termijn van verschijning 
van acht dagen, die, eveneens op straf-

. fe van nietigheid, in de akte van hager 
beroep inoet worden vermeld. (Artt. 
707, 717, 1042, 1057, 7", en 1060 Ger.W.) 
(1). 

2" De appelrechter is, ingevolge de artt. 
774, tweede lid, en 1042 Ger. W., ver
plicht de heropening van de debatten 
te bevelen, alvorens een vordering ge
heel of ten dele af te wijzen op grand 
van een exceptie van onbevoegdheid, 
nietigheid, verjaring, verval of niet-ont
vankelijkheld of enige andere exceptie 

(1) Zte Cass , 8 feb. 1974 (A C, 1974, 619), 11 
aprtl en 9 me1 1975 (1b1d., 1975, 879 en 984) en 
9 feb 1978 (1b1d., 1978, 691) 

die de partijen voor hem niet hadden 
aangewend (2); die bepalingen worden 
geschonden door het arrest dat, zonder 
de heropening van de debatten te heb
ben bevolen, een « oproeping tot tus
senkomst en vrijwaring » verwerpt op 
grand van een exceptie van niet-ont
vankelijkheid wegens laattijdigheid die 
door geen van de partijen is aange
voerd of aangenomen. 

(ENROMAC N.V. T. LANNOY E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7835) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1986 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid opgeworpen tegen de 
voorziening in zoverre zij gericht is 
tegen Michel Lannoy, als curator in 
het faillissement van de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Agricola hesbignonne : 

Overwegende dat die verweerder, 
bij vonnis van 12 februari 1985 van 
de Rechtbank van Koophandel te 
Hoei, ontslag is verleend uit zijn 
functie van curator in dit faillisse
ment en dat mr. Jean-Frangois Ma
rot door die beslissing de enige cu
rator is gebleven; 

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

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 707, 716, 717, 860, tweede lid, 
862, 1042, 1056, 1057, inzonderheid 7", 
1059, 1060, 1061, 1062 van het Gerechte
lijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat het middel af
wijst waarin eiseres in haar conclusie 
voor het hof van beroep betoogde dat het 
hoger beroep van de P.V.B.A. Agricola 
hesbignonne met toepassing van artikel 
1060 van het Gerechtelijk Wetboek nietig 
was en geen gevolg had, aangezien het 
bij exploot van 26 mei 1981 was ingesteld 
en pas op 10 juni 1981 op de algemene 

(2) Cass., 19 sept. 1985, A.R. nr 7298 
(A.C., 1985-86, nr 41), en 26 dec 1986, A.R. 
nr 5176 (1b1d., 1986-87, nr 258). 



Nr. 84 HOF VAN CASSATIE 171 

rol van het hof van beroep was inge
schreven, dus na het verstrijken van de 
wettelijke termijn voor de verschijning 
van acht dagen, dat hoger beroep ont
vankelijk verklaart « naar luid van arti
kel 1060 van het Gerechtelijk Wetboek ''• 
op grond : dat genoemd « artikel 1060 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de akte van hoger beroep geen ge
volg heeft, indien de eiser de zaak niet 
op de rol heeft laten inschrijven v66r de 
datum van verschijning in de akte ver
rrield of v66r het verstrijken van de daar
in vermelde termijn; ( ... ) dat de zaak op 
10 juni 1981 op de rol van het hof van 
beroep is ingeschreven, nu de verklaring 
van verschijning van de ge'intimeerde op 
15 juni 1981 is gedaan in een brief van 
zijn raadsman d.d. 12 juni 1981 die aan 
de griffie van dat hof is gericht; dat uit 
die gegevens blijkt dat appellante de 
zaak op de rol heeft laten inschrijven 
v66r de datum van verschijning van ge-
1ntimeerde », 

terwijl de zaak, wanneer het hoger be
roep niet tegen een vaste datum is inge
steld, op straffe van nietigheid op de al
gemene rol moet worden ingeschreven 
v66r het verstrijken van de in de akte 
vermelde termijn voor de verschijning 
overeenkomstig artikel 1057, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, te weten in de re
gel de termijn van acht dagen bepaald 
bij artikel 707 van het Gerechtelijk Wet
hoek die krachtens artikel 1042 van het
zelfde wetboek in hoger beroep toepasse
lijk is (artikel 1060 van het Gerechtelijk 
Wetboek); de na het verstrijken van die 
termijn op de rol ingeschreven akte van 
hoger beroep nietig is, zelfs al gebeurde 
die inschrijving op de rol v66r de datum 
waarop ge'intimeerde werkelijk zijn ver
klarin/5 van verschijning heeft gedaan; 
daarmt volgt dat het arrest, nu het vast
stelt dat de akte van hoger beroep van 
de P.V.B.A. Agricola hesbignonne op 10 
juni 1981 op de rol was ingeschreven, na 
het verstrijken van de termijn voor ver
schijning van acht dagen vermeld in de 
akte van hoger beroep, niet zonder 
schending van de in het middel aange
wezen wetsbepalingen, en inzonderheid 
van artikel 1060 van het Gerechtelijk 
Wetboek, kon beslissen dat het hoger be
roep van die vennootschap ontvankelijk 
was omdat de inschrijving, hoewel te 
laat op de rol, toch was gedaan v66r de 
datum van de door verweerster gedane 
verklaring van verschijning : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 

97 van de Grondwet aanvoert, niet 
aangeeft waarin die bepaling zou ge
schonden zijn; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, uit de vergelijking van de Fran
se en de Nederlandse tekst van arti
kel 1060 van het Gerechtelijk Wet
hoek en uit de vergelijking van die 
bepaling met de artikelen 1042, 1057, 
7°, 717 en 707 van hetzelfde wetboek 
volgt dat de appellant die bij ge
rechtsdeurwaardersexploot hoger 
beroep tegen onbepaalde datum in
stelt, de zaak op straffe van nietig
heid op de rol moet laten inschrij
ven v66r het verstrijken van de 
termijn van verschijning van acht 
dagen, die, ook op straffe van nietig
heid, in de akte van hoger beroep 
moet worden vermeld; 

Dat het arrest, door ten deze het 
hager beroep van de P.V.B.A. Agri
cola hesbignonne ontvankelijk te 
verklaren hoewel het na het ver
strijken van de in de akte van hager 
beroep vermelde termijn voor ver
schijning op de rol is ingeschreven, 
ook al gebeurde die inschrijving 
v66r de verklaring van verschijning 
van de gei:ntimeerde (thans eiseres), 
de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 774, tweede lid, 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, en miskenning van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest zegt dat « de akte, 
oproeping tot tussenkomst en vrijwaring 
genaamd, die op verzoek van ge'intimeer
de (thans eiseres) aan de N.V. Entreprise 
J ouret bij exploot van 17 j anuari 1983 is 
betekend » niet ontvankelijk is, op grond 
van de ambtshalve aangevoerde redenen 
dat die akte « in werkelijkheid een hoger 
beroep zou uitmaken tegen de beslissing 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Doornik » en dat dit beroep laattijdig is 
(( nu het buiten de termijn van een 
maand na de betekening van het vonms 
op 27 april 1981 werd ingesteld "• zor1c;ler 
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dat voordien de heropening van de de
batten is bevolen om eiseres in staat te 
stellen haar opmerkingen te maken over 
die exceptie die geen van de partijen 
voor het hof van beroep had ingeroepen; 

terwijl de appelrechter een oproeping 
of vordering tot tussenkomst niet onont
vankelijk kan verklaren op grond van 
een exceptie die de partijen voor hem 
niet hebben ingeroepen zonder voordien 
de heropening van de debatten over dat 
punt te bevelen (artikelen 774, tweede 
lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek), op straffe van miskenning van het 
recht van verdediging van de partij 
wiens oproeping of vordering tot tussen
komst aldus niet ontvankelijk is ver
klaard; ten deze geen van de partijen 
heeft aangevoerd dat « de oproeping tot 
tussenkomst en vrijwaring » die verweer
ster bij exploot van 17 januari 1983 had 
ingesteld, niet ontvankelijk want laattij
dig was, nu de onderneming Entreprise 
Jouret enkel heeft geconcludeerd dat die 
« oproeping tot tussenkomst » bij gebrek 
aan bestaansreden niet ontvankelijk 
was, aangezien het hoger beroep van de 
P.V.B.A. Agrirola heshignonne op grond 
van artikel 1060 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet ontvankelijk is; daaruit 
volgt dat het al'rest door die " oproeping 
tot tussenkomst en vrijwaring » niet ont
vankelijk te verklaren op grond van de 
ambtshalve opgeworpen exceptie dat ze 
laattijdig was, zonder dat voordien de 
heropening van de debatten over dat 
punt werd bevolen, de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt (schen
ding van de in het middel aangewezen 
bepalingen en inzonderheid van artikel 
774, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek) en het recht van verdediging 
van eiseres miskent (miskenning van het 
in het middel aangewezen algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag. acht te 
slaan, blijkt dat de exceptie van 
niet-ontvankelijkheid wegens laattij
digheid door een van de partijen 
werd aangevoerd of aangenomen; 
dat het arrest door « de oproeping 
tot tussenkomst en vrijwaring >> van 
eiseres op grand van een dergelijke 
exceptie af te wijzen, zonder voor
dien de heropening van de debatten 
te hebben bevolen, de artikelen 774, 
tweede lid, en 1042 van het Gerech
telijk Wetboek schendt; 

Dat het m1ddel gegrond is; 

En overwegende dat, nu de beslis
sing van het arrest het hager beroep 
van de P.V.B.A. Agricola hesbignon
ne ontvankelijk verklaart, de ver
weerder Marot, als curator in het 
faillissement van de P.V.B.A. Agrico
la hesbignonne, er belang bij heeft 
dat het arrest bindend wordt ver
klaard voor de gerechtsdeurwaar
ders Brule en Prouvost en oak voor 
de erfgenamen van de gerechtsdeur
waarder L'Heureux; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verklaart het arrest 
bindend voor de gerechtsdeurwaar
ders Brule en Prouvost en oak voor 
de erfgenamen van de gerechtsdeur
waarder L'Heureux; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigd 
arrest; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

8 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: de h. Bosly, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Draps en Si
mont. 

Nr. 85 

1' KAMER - 8 oktober 1987 

DIEFSTAL EN AFPERSING ~ BEDRIEG

LIJK WEGXEMEN VAN ANDERMANS GOED 
VOOR EEN KORTSTONDIG. GEBRUIK - BE
GRIP 

Art. 461. tweede lid, Sw., dat het bedrieg
lijk wegnemen van andermans goed 
voor een kortstondig gebruik gelijk
stelt met diefstal, vereist dat de dader 
zich de zaak tegen de wil van de eige
naar bedrieglijk toee1gent, d.i. met de 
bewuste wil om de zaak aan het genot 



Nr. 85 HOF VAN CASSATIE 173 

van de bezitter te onttrekken voor een 
kortstondig gebruik, doch met het oog
merk om de zaak na gebruik terug te 
geven; dat de eigenaar de sleutels van 
zijn wagen aan een derde afgeeft, im
pliceert niet noodzakelijk dat deze toe
stemming had gekregen om met het 
voertuig te rijden en sluit niet uit dat 
hij het voertuig bedrieglijk kan wegne
men tegen de wil van de eigenaar (1). 

(L!SON T. , ASSURANCES GENERALES 

DE FRANCE » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7941) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1915, 2228, 
2230, 2231, 2232 van het Burgerlijk Wet
hoek, 461, tweede lid, van het Strafwet
hoek en 3 van de wet van 1 juli 1956 he
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest, na te hehhen vast
gestel<:l dat de rechtsvordering van eise
res strekte tot vergoeding van de schade 
geleden ten gevolge van een verkeerson
geval op 4 augustus 1981, waarvoor de 
heer Aytek aansprakelijk was als he
stuurder van het voertuig dat eigendom 
was van mevrouw Tassou en dat door de 
verwerende vennootschap werd verze
kerd, dat mevrouw Tassou op het tijdstip 
van de feiten in het huitenland verhleef, 
dat zij haar voertuig in de prive-garage 
van de universiteit te Louvain-la-Neuve 
had achtergelaten en de sleutels aan een 
studiegenoot had toevertrouwd, te weten 
de heer Aytek, en hem had gewaar
schuwd het voertuig niet te gehruiken 
aangezien de verzekering niet was he
taald, met hevestiging van het heroepen 
vonnis de vordering van eiseres niet ge
grond verklaart, het middel verwerpt 
waarhij eiseres aanvoerde dat de heer 
Aytek, aangezien mevrouw Tassou hem 
haar voertuig met de sleutels had toever
trouwd omdat zij in het huitenland ver
toefde, door het gehruik van dat voertuig 
in die omstandigheden, zich niet schul
dig had gemaakt aan hedrieglijk wegne
men in de zin van artikel 461, tweede lid, 

(1) Cass., 14 maart 1984, A R. nr 2164 
(A.C, 1983-84, nr 404) 

van het Strafwethoek, maar aan mis
hruik van vertrouwen, en zijn heslissing 
grondt op de overweging dat, in tegen
stelling tot wat eiseres hetoogde, de he
waarnemer in heginsel noch het hezit, 
noch zelfs het hezit ter bede van de hem 
toevertrouwde zaak verkrijgt, maar en
kel het materiele houden van die zaak 
dat hem titel noch recht op de afgegeven 
zaak verschaft, dat dit houden van de 
zaak het hedrieglijk wegnemen ervan 
niet helet, en dat er gehruiksdiefstal is 
als de dader van het ten laste gelegde 
feit de zaak tegen de zin van de eigenaar 
gehruikt of, met andere woorden, als hij 
het goed aan het genot van de hezitter 
heeft willen onttrekken voor een kort
stondig gehruik, 

terwijl, eerste onderdeel, er sprake is 
van hezit voor een ander in de zin van 
de artikelen 2230 en 2231 van het Bur
gerlijk Wethoek, en niet van het gewone 
materii:He houden van een zaak, als men, 
overeenkomstig artikel 2228 van dat wet
hoek, een zaak houdt krachtens een 
recht, zoals de overeenkomst van he
waargeving hedoeld in artikel 1915 van 
het Burgerlijk Wethoek, en niet ingevol
ge een daad van !outer vermogen of van 
eenvoudig gedogen als bepaald hij arti
kel 2232 van dat wethoek; derhalve de 
hewaarnemer die de hem toevertrouwde 
zaak gehruikt op een wijze die niet in 
overeenstemming is met de wil van de 
hewaargever, diens vertrouwen mis
hruikt doch niet het misdrijf hedrieglijk 
wegnemen, omschreven in artikel 461, 
tweede lid, van het Strafwethoek, hegaat; 
daaruit volgt dat artikel 3 van de voor
noemde wet van 1 juli 1956 niet toestaat 
dat de hurgerlijke aansprakelijkheid van 
de hewaarnemer van een motorrijtuig 
van dekking door de verzekering wordt 
uitgesloten, en het arrest aldus, door te 
beslissen dat ten deze, niettegenstaande 
het feit dat mevrouw Tassou haar voer
tuig met de sleutels aan de heer Aytek 
had toevertrouwd, laatstgenoemde enkel 
de materiele houder van het voertuig 
was, dat hij gehruiksdiefstal had ge
pleegd en dat zijn hurgerrechtelijke aan
sprakelijkheid niet door de verzekering 
was gedekt, de hovenvermelde artikelen 
van het Burgerlijk Wethoek, van het 
Strafwethoek en van de voornoemde wet 
van 1 juli 1956 verkeerd toepast en aldus 
die wetshepalingen schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig 1s 
enerzijds vast te stellen dat mevrouw 
Tassou wegens haar vertrek naar het 
huitenland de sleutels van haar voertmg 
aan de heer Aytek had toevertrouwd, 
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waardoor hij houder van het voertuig 
werd, en dat het litigieuze ongeval tij
dens het buitenlands verblijf van me
vrouw Tassou was gebeurd, en ander
zijds te beslissen dat de heer Aytek dat 
voertuig, door het in die omstandigheden 
te gebruiken, aan het genot van me
vrouw Tassou had onttrokken; die tegen
strijdigheid gelijkstaat met het ontbre
ken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest ener
zijds zegt: « dat, in tegenstelling tot 
wat (eiseres) betoogt, de bewaarne
mer ... en alle anderen die de zaak 
van de eigenaar ter bede houden, in 
beginsel noch "het bezit ", noch 
zelfs het gewone bezit ter bede ver
krijgen, maar enkel " het materiele 
houden " van die zaak, dat hun 
recht noch titel op de afgegeven 
zaak verschaft » en dat « dit houden 
van de zaak het bedrieglijk wegne
men ervan niet belet », en ander
zijds erop wijst « dat de eerste rech
ter terecht heeft gezegd dat er 
sprake is van gebruiksdiefstal als de 
dader van het feit de zaak tegen de 
zin van de eigenaar gebruikt of, met 
andere woorden, als hij het goed 
aan het genot van de bezitter heeft 
willen onttrekken voor een kortston
dig gebruik >>; 

Dat uit die vermeldingen blijkt 
dat het hof van beroep ten deze 
heeft geoordeeld dat de heer Aytek, 
bij het ontvangen van de sleutels 
van het voertuig van mevrouw Tas
sou, slechts de materiele houder van 
dat voertuig werd en dat hij, door 
het voertuig vervolgens, ondanks 
het verbod van de eigenares, kort
stondig te gebruiken, het voertuig 
aan haar genot heeft onttrokken; 

Dat die vermeldingen niet aan de 
beweerde tegenstrijdigheid lijden; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 461 

tweede lid, van het Strafwetboek 

het bedrieglijk wegnemen van an
dermans goed voor een kortstondig 
gebruik gelijkstelt met diefstal; 

Overwegende dat die bepaling 
vereist dat de dader zich de zaak te
gen de wil van de eigenaar bedrieg
lijk toeeigent, dat is met de bewuste 
wil om de zaak te onttrekken aan 
het genot van de bezitter voor een 
kortstondig gebruik doch met het 
oogmerk om de zaak na gebruik te
rug te geven; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een eigenaar de sleutels 
van zijn wagen aan een derde af
geeft, niet noodzakelijkerwijze de 
toestemming inhoudt om met het 
voertuig te rijden en derhalve niet 
impliceert dat die derde het voertuig 
niet bedrieglijk kan wegnemen te
gen de wil van de eigenaar; 

Dat het arrest zegt « dat het straf
onderzoek aantoont dat mevrouw 
Tassou ( eigenares van het voertuig) 
op het ogenblik van de feiten in het 
buitenland vertoefde; dat zij haar 
voertuig in de prive-garage van de 
universiteit te Louvain-la-Neuve had 
achtergelaten en de sleutels aan een 
studiegenoot had toevertrouwd, te 
weten de heer Aytek, en hem had 
gewaarschuwd het voertuig niet te 
gebruiken aangezien de verzekering 
niet was betaald »; 

Overwegende dat het arrest uit de 
gegevens die het vermeldt, heeft 
kunnen afleiden dat de heer Aytek, 
door ondanks het verbod van me
vrouw Tassou het voertuig te bestu
ren, er bedrieglijk gebruik van heeft 
gemaakt tegen de wil van de eigena
res; dat het derhalve naar recht be
slist dat de heer Aytek zich schuldig 
heeft gemaakt aan de door artikel 
461, tweede lid, van het Strafwet
boek met diefstal gelijkgestelde 
wegneming, en dat die wegneming 
dezelfde gevolgen heeft als de dief
stal, met name de uitsluiting van de 
dekking van de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

8 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: de h. Bosly, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Bayart en Kirk
patrick. 

Nr. 86 

1' KAMER - 8 oktober 1987 

1° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN APOTHEKERS - TUCHTVORDERING -
GROEPERING VAN APOTHEKERS DIE EEN RE
GELING HEEFT VASTGESTELD VOOR EEN 
WACHTDIENST - BEGRIP. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN APOTHEKERS - TUCHTVORDERING -
GROEPERING VAN APOTHEKERS DIE EEN RE
GELING HEEFT VASTGESTELD VOOR EEN 
WACHTDIENST - RECHT VAN DE APOTHE
KERS OM TE WORDEN OPGEROEPEN VOOR DE 
VERGADERINGEN VAN DIE GROEPERING. 

3° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN APOTHEKERS - TUCHTVORDERING -
GROEPERING VAN APOTHEKERS DIE EEN RE
GELING HEEFT VASTGESTELD VOOR EEN 
WACHTDIENST, VOOR DE SLUITINGSUREN 
VAN DE OFFICINA'S EN DE VAKANTIEPE
RIODEN- APOTHEKER DIE GEEN LID IS VAN 
DIE GROEPERING EN ZONDER WETTIGE RE
DENEN SYSTEMATISCH NIET SAMENWERKT 
MET ZIJN CONFRATERS, ZOALS ZULKS VER
EIST IS, ZODAT HIJ DE TOEPASSING VAN DE
ZE REGELING BEMOEILIJKT - OVERTREDING 
VAN DE REGELS INZAKE DE PLICHTENLEER. 

1 o Naar Juid van art. 9 Geneeskundewet, 
mogen de representatieve beroepsver
enigingen van de bij de artt. 2, 3 en 4 
van hetzelfde besluit bedoelde beoefe
naars of van de te dien einde opge
richte groeperingen wachtdiensten in-

stellen die de bevolking een regelmati
ge en behoorlijke toediening van de 
gezondheidszorgen waarborgen; uit 
geen enkele wettelijke bepaling blijkt 
dat, om een groepering te vormen met 
het oog op de vaststelling van een re
geling over de wachtdienst, een daar
toe bijeengekomen groep apothekers 
van hetzelfde gewest op die vergade
ring dient vast te stellen dat zij « een 
permanente en onafhankelijke » ver
eniging willen vormen ten einde zoda
nige dienst in te stellen en te organise
ren (1). (Art. 9 K.B. nr. 78 van 10 nov. 
1967.) 

2o Geen enkele wettelijke bepaling ver
Jeent aan apothekers een recht om op 
grand van de Jigging van hun officina 
te worden opgeroepen voor een verga
dering die andere apothekers van het 
gewest samenbrengt ten einde regels 
betreffende de wachtdienst in dat ge
west vast te stellen. (Art. 9 K.B. nr. 78 
van 10 nov. 1967.) 

3° Een apotheker die geen lid is van een 
groepering die een regeling heeft vast
gesteld voor een wachtdienst, voor de 
diensturen van de officina's en de va
kantieperioden kan tach de regels in
zake de plichtenleer overtreden, wan
neer hij, zonder wettige reden en 
misbruik makend van zijn recht om 
zijn beroep vrij uit te oefenen, syste
matisch niet samenwerkt met zijn con
fraters, zoals zulks vereist is, zodat hij 
de toepassing van een dergelijke rege
ling bemoeilijkt (2). (Art. 9 K.B. nr. 78 
van 10 nov. 1967.) 

(T ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7966) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 januari 1987 
gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Apothekers, met 
het Frans als voertaal; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 14 april 1983 en 23 mei 1985; 

(1) Zie Cass., 12 jan. 1973 (A.C, 1973 490)· 
20 _sept. 1974 (ibid., 1975, 89) en 15 sept. 197S 
(Ibid., 1978-79, 54). 

(2) Cass., 20 sept. 1974 (A.C, 1975, 89) en 15 
sept. 1978 (ibid., 1978-79, 54). 
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Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1134, 1165 van het Burger
lijk Wetboek, 9, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 be
treffende de uitoefening van de genees
kunst, de verpleegkunde, de paramedi
sche beroepen en de geneeskundige 
commissies, 6, inzonderheid 2°, 13, 16 van 
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 no
vember 1967 betreffende de Orde van 
Apothekers, 6, 7, 97 en 107 van de 
Grondwet, alsmede van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake vrijheid van han
del en nijverheid, dat onder meer is 
neergelegd in artikel 7 van het decreet 
van 2-17 maart 1791 en, voor zoveel no
dig, schending van dat artikel 7, 

doordat de bestreden beslissing, na 
erop te hebben gewezen dat, krachtens 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967, zowel de representatieve 
beroepsverenigingen van de in dit be
sluit bedoelde beoefenaars, als de te dien 
einde opgerichte groeperingen wacht
diensten mogen instellen, oordeelt dat de 
door de raad van de Orde van Henegou
wen op 26 juni 1980 bijeengeroepen ver
gadering van tien apothekers van Chate
let met als dagorde « beginselen in acht 
te nemen bij de opstelling van de wacht
rol, in de ruimste zin van het woord •, 
« een groepering vormde die de wacht
dienst kon organiseren, daar (die apothe
kers) het initiatief namen of ermee ak
koord gingen dat vraagstuk te bespreken 
en een regeling te treffen », enerzijds, en 
dat de beslissing van die vergadering, 
die beperkt is tot de verplichting de offi
cina's 's zaterdags na het middaguur te 
sluiten, tot de normale openings- en slui
tingsuren van de officina's, tot de duur 
van de verplichte jaarlijkse vakantie en 
tot de vaststelling van een gemeenschap
pelijk handverkooptarief, anderzijds, een 
regeling was voor de instelling van een 
wachtdienst, waardoor eiser was gebon
den, zodat hij een deontologische in
breuk heeft gepleegd daar hij die rege
ling slechts ten dele in acht heeft 
genomen, 

terwijl, eerste onderdeel, aileen de re
presentatieve beroepsverenigingen en de 
te dien einde opgerichte groeperingen 
een regeling van een wachtdienst mogen 
instellen die ook geldt voor de minder
heid van hun leden (artikel 9, § 1, van 
het koninklijk besluit van 10 november 
1967); volgens de wet, in de zin van arti
kel 9, § 1, van het koninklijk besluit van 
10 november 1967 aileen de permanente 
verenigingen die zijn opgericht voor de 
regeling van een wachtdienst en die vol-

gens eigen statuten werken, « te dien · 
einde opgerichte groeperingen • zijn, 
met uitsluiting van iedere toevallige ver
gadering van bepaalde betrokken beoefe
naars die wordt belegd door de overhe
den van de Orde waarvan zij afhangen, 
met het oog op de bespreking van alge
mene vraagstukken over de organisatie 
van een wachtdienst; daaruit volgt dat de 
bestreden beslissing niet wettig beslist 
dat de door de raad van de Orde van He
negouwen bijeengeroepen vergadering 
van tien apothekers met als dagorde 
• beginselen in acht te nemen bij de op
stelling van de wachtrol, in de ruimste 
zin van het woord », een te dien einde 
opgerichte groepering was, in de zin van 
artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967, op de enkele 
grond dat de bijeengeroepen apothekers 
het initiatief namen of ermee akkoord 
gingen het vraagstuk te bespreken en 
een regeling te treffen, zonder vast te 
stellen dat de apothekers die op de ver
gadering aanwezig waren, toen een per
manente en autonome vereniging heb
ben willen vormen ten einde een wacht
dienst te organiseren (schending van de 
in het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van artikel 9, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967); 

tweede onderdeel, het bij artikel 9, § 1, 
aan de " te dien einde opgerichte groepe
ringen » verleende recht om de modali
teiten vast te stellen van een wacht
dienst die de bevolking een regelmatige 
en behoorlijke toediening van de gezond
heidszorg waarborgt, en dienaangaande 
bij meerderheid van stemmen regelingen 
aan te nemen die gelden voor al hun !e
den, zowel van de beginselen van de ver
bindende kracht en van de relativiteit 
van de overeenkomsten, als van het be
ginsel van de vrijheid van handel en nij
verheid afwijkt in het belang van de 
openbare gezondheid en derhalve strikt 
dient te worden uitgelegd; hoewel krach
tens die tekst de erin bedoelde groepe
ringen een wachtrol mogen opstellen en 
in het belang van de bevolking aan de 
wachthebbende beoefenaars verplichte 
openingsuren mogen opleggen, daarente
gen krachtens die tekst geen beperking 
mag worden gesteld op de vrijheid van 
iedere beoefenaar om zijn eigen tarief 
vast te stellen door hem een gemeen
schappelijk tarief op te leggen, en even
min op zijn vrijheid om te werken wan
neer hij wil door hem verplichte slui
tingsuren of -tijden op te leggen, althans 
wanneer die beperkingen niet noodzake
lijk het gevolg zijn van een wachtrol; 
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daaruit'volgt dat de bestreden beslissing 
niet wettig heeft kunnen zeggen dat het 
besluit, dat de apothekers op de vergade
ring van 26 juni 1980 bij meerderheid 
hebben aangenomen, een regeling was 
waardoor eiser krachtens artikel 9 van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 was gebonden, hoewel die 
zogenaamde regeling helemaal geen 
wachtrol was, en slechts sluitingsuren of 
-tijden, alsmede een gemeenschappelijk 
tarief voorschreef (schending van alle in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen en inzonderheid van artikel 9, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967), derhalve het relatief ge
volg miskent van het akkoord van de 
apothekers die voor dat besluit hebben 
gestemd (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek) en toepassing maakt van een on
wettige regeling in strijd met artikel 107 
van de Grondwet (schending van dat ar
tikel 107 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 9 van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967, de re
presentatieve beroepsverenigingen 
van de bij de artikelen 2, 3 en 4 van 
hetzelfde besluit bedoelde beoefe
naars of van de te dien einde opge
richte groeperingen wachtdiensten 
mogen instellen die de bevolking 
een regelmatige en behoorlijke toe
diening van de gezondheidszorg 
waarborgen; 

Dat de bestreden beslissing zegt 
« dat, om de organisatie van die 
wachtdiensten te bevorderen, voor
meld koninklijk besluit nr. 78 toe
staat dat niet alleen representatieve 
beroepsverenigingen van de apothe
kers, maar ook gewone " te dien 
einde opgerichte groeperingen " 
rechtsgeldig de wachtdienst organi
seren; dat het begrip " te dien einde 
opgerichte groepering " neerkomt op 
een vergadering van apothekers op 
wie de organisatie van een zelfde 
wachtdienst betrekking heeft, welke 
vergadering de regeling van die 
dienst beoogt; ( ... ) dat op klacht van 
tien apothekers van Chatelet, die 
aan de eigenaar van de apotheek in 
de benedenstad, die geen apotheker 
was, verweten dat hij geen rekening 

hield met de uren van de wachtrol 
" die in onderlinge overeenstemming 
tussen alle apothekers was vastge
steld volgens welke de weekeind
wachtdienst 's zaterdags om 12 uur 
begint ... ", de raad van de Orde van 
Henegouwen die tien apothekers en 
de apotheker Tacheny, die de offici
na in de benedenstad openhield, bij 
brief van 19 juni 1980 "verzocht de 
vergadering van confraters te willen 
bijwonen op donderdag 26 juni, ten 
overstaan van zijn bureau, ... met 
als dagorde van de vergadering : Be
ginselen in acht te nemen bij de op
stelling van de wachtrol, in de ruim
ste zin van het woord "; dat de 
uitnodiging op de vergadering in bij
zonder voorzichtige bewoordingen is 
gesteld en alleen maar spreekt van 
een vergadering van confraters; dat 
die aldus bijeengekomen apothekers 
een groepering vormden die de 
wachtdienst konden organiseren, 
daar zij het initiatief namen of er
mee akkoord gingen dat vraagstuk 
te bespreken en een regeling te tref
fen »; 

Overwegende dat uit geen enkele 
wettelijke bepaling blijkt dat, om 
een groepering te vormen met het 
oog op de vaststelling van een rege
ling over de wachtdienst, een daar
toe bijeengekomen groep apothe
kers van hetzelfde gewest op die 
vergadering diende vast te stellen 
dat zij een permanente en autono
me vereniging wilden vormen ten 
einde zodanige dienst in te stellen 
en te organiseren; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

In zoverre het onderdeel de wet
tigheid betwist van de regeling van 
26 juni 1980 inzake vaststelling van 
een gemeenschappelijk handver
kooptarief : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van de bestreden beslissing 
blijkt dat eiser niet vervolgd was 
wegens eventuele niet-nakoming 
van het gemeenschappelijk tarief; 
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dat die grief derhalve niet ontvanke
lijk is, bij gebrek aan belang; 

W at het overige betreft : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing zegt « dat de waarborg van 
een permanente farmaceutische ver
zorging voor de bevolking, overeen
komstig artikel 9 van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de geneeskunst en de 
uitoefening van de daaraan verbon
den beroepen, het organiseren impli
ceert van een wachtdienst door de 
apothekers die hun beroep uitoefe
nen in een zelfde groep, met als ge
volg dat die apothekers alle bepalin
gen en iedere modaliteit van de 
wachtdienstregeling strikt in acht 
moeten nemen »; 

Dat zij vervolgens vaststelt dat op 
de uitnodiging voor de vergadering 
van 26 juni 1980 als dagorde stand 
« Beginselen in acht te nemen bij de 
opstelling van de wachtrol, in de 
ruimste zin van het woord », dat uit 
de notulen van die vergadering 
blijkt dat er gewezen is op, en een 
uitlegging gegeven is van, de begin
selen die in acht moeten worden ge
nomen bij de opstelling van de 
wachtrol, en dat tijdens diezelfde 
vergadering achteraf een wacht
dienstregeling is aangenomen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, op grand van die algemene 
overweging, samen met die vaststel
ling betreffende het onderhavige ge
val, duidelijk zegt dat de tijdens de 
vergadering van 26 juni 1980 vastge
stelde regeling van de sluitingsuren 
en -tijden een noodzakelijk gevolg is 
van de reeds in gemeen overleg tus
sen de betrokken apothekers vastge
stelde wachtdienstregeling; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97, 107 van de Grand
wet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 9 van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de geneeskunst, de verpleeg
kunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies en 6 van het 

koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde van Apo
thekers, 

doordat de bestreden beslissing het 
middel verwerpt waarbij eiser aanvoerde 
dat de op 26 juni 1980 aangenomen liti
gieuze regeling in werkelijkheid werd 
getroffen door de raad van de Orde, die 
daartoe niet wettelijk bevoegd was, voor 
zover die regeling was aangenomen op 
initiatief en onder druk van die raad, op 
grond : « dat uit de notulen van de verga
dering van 26 juni 1980 blijkt dat de !e
den van het bureau van de raad van de 
Orde de in zijn lokalen bijeengekomen 
apothekers enkel en aileen materieel 
hebben geholpen, dat men tevergeefs 
enig spoor van tussenkomst of van druk, 
in enigerlei richting, van de leden van 
het bureau kan vinden bij het treffen 
van de regeling, die duidelijk enkel het 
werk blijkt te zijn van de aanwezige apo
thekers op wie de vaststelling van die re
geling betrekking had, en de eiser Ta
cheny aan de hand van geen enkel 
objectief gegeven kan beweren dat de re
geling uitging van de Orde van Apothe
kers, die haar bevoegdheid te buiten zou 
zijn gegaan », 

terwijl uit de notulen van de vergade
ring van 26 juni 1980 blijkt dat deze 
werd voorgezeten door de voorzitter van 
de raad van de Orde, dat op initiatief 
van de Orde aan de deelnemers een nota 
werd overhandigd in verband met de be
ginselen die in acht dienen te worden ge
nomen bij de opsteiling van een wachtrol 
welke « een regeling van de normale 
openingsuren van de officina's tot gevolg 
zou hebben », de magistraat-assessor van 
de raad van de Orde die nota heeft uitge
legd en dat tot slot de voorzitter van de 
raad van de Orde de vergadering van de 
apothekers van Chatelet verzocht zich 
bij geheime stemming over de volgende 
punten uit te spreken: « 1° Moeten de of
ficina's al dan niet 's zaterdags na het 
middaguur gesloten zijn; 2o welke zijn de 
normale openings- en sluitingsuren van 
de officina's, gelet op de volgende keuze
mogelijkheden ( ... ); 3° hoe lang moet de 
jaarlijkse vakantie duren : 2 weken, 15 
werkdagen, 20 dagen, 3 weken, 24 werk
dagen in twee keer; 4° is het wenselijk 
een gemeenschappelijk handverkoopta
rief vast te steilen? >>; uit die vermeldin
gen duidelijk volgt dat de overheden van 
de Orde, ten deze het bureau van de 
raad, niet enkel en aileen materii:He hulp 
hebben verleend aan de apothekers die 
op hun initiatief waren bijeengekomen, 
aangezien zij de besprekingen hebben 
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geleid en voorstellen hebben gedaan 
waarover zou worden gestemd; daaruit 
volgt dat de bestreden beslissing, door te 
oordelen dat uit de notulen van de liti
gieuze vergadering blijkt dat de leden 
van het bureau van de raad van de Orde 
de in zijn lokalen bijeengekomen apothe
kers enkel en aileen materieel hebben 
geholpen, van die notulen een uitlegging 
geeft die niet met de bewoordingen er
van te verenigen is en, derhalve, de be
wijskracht ervan miskent (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en zijn be
slissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen) : 

Overwegende dat de in het middel 
overgenomen vermeldingen van de 
bestreden beslissing « dat uit de no
tulen van de vergadering van 26 ju
ni 1980 volgt dat de leden van het 
bureau van de raad van de Orde de 
in zijn lokalen bijeengekomen apo
thekers enkel en alleen materieel 
hebben geholpen » en « dat men te
vergeefs enig spoor van tussen
komst of van druk, in enigerlei rich
ting, van de leden van het bureau 
kan vinden bij het treffen van de re
geling » met elkaar in verband moe
ten worden gebracht en moeten 
worden aangevuld met de overwe
ging << dat tijdens dezelfde vergade
ring vervolgens een wachtregeling is 
aangenomen door de betrokken apo
thekers die, zij alleen, voorstellen 
hebben gedaan en aan de stemming 
deel hebben genomen »; 

Dat uit de gezamenlijke overwe
gingen blijkt dat ze neerkomen op 
de vaststelling dat de regeling dui
delijk alleen het werk is van de aan
wezige apothekers op wie de rege
ling betrekking had, en dat de leden 
van het bureau van de raad van Or
de hen geenszins door de gestelde 
vragen hebben be'invloed of op hen 
enige druk hebben uitgeoefend; 

Dat de bestreden beslissing, zon
der aan de notulen van de vergade
ring van 26 juni 1980 een met de be
woordingen ervan onverenigbare 
uitlegging te geven, aldus zijn be
slissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97, 107 van de Grondwet en 
9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de uitoefe
ning van de geneeskunst, de verpleeg
kunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies en van het al
gemeen rechtsbeginsel inzake de wer
king van vergaderingen met beslissings
recht, 

doordat de bestreden beslissing, ter 
verwerping van eisers middel ten betoge 
dat de vergadering niet representatief 
was in zoverre geen oproeping was ge
zonden aan de apothekers van Bouf
fioulx, die 's zaterdags na twaalf uur 
openbleven, oordeelt « dat ook al kan 
men het achteraf jammer vinden dat aan 
die twee apothekers geen uitnodiging 
was gezonden, hun afwezigheid op de 
vergadering van 26 juni 1980 noch in fei
te, noch in rechte enige invloed heeft ge
had, daar een zeer ruime meerderheid, 
te weten tien van de veertien apothekers 
van het gebied Chatelet-Bouffioulx waar
op de wachtdienst van toepassing was, 
nadien opnieuw akkoord zijn gegaan 
met de op 26 juni aangenomen regeling 
( ... ) en (eiser) Tacheny de enige was die 
destijds het niet eens was; dat, gesteld 
dat beide niet uitgenodigde apothekers 
diezelfde houding hadden aangenomen 
- (destijds werd niet naar hun mening 
gevraagd, terwijl het middel dat (eiser) 
Tacheny afleidde uit de niet-oproeping 
voor de vergadering van 26 juni 1980 
voor het eerst in juni 1982 werd aange
voerd in zijn conclusie voor de raad van 
beroep) - de regeling niettemin bij 
meerderheid werd aangenomen », 

terwijl in de regel, wanneer bepaalde 
!eden van een vergadering met beslis
singsrecht niet regelmatig voor de verga
dering zijn opgeroepen, de rechter niet 
kan weigeren de nietigheid uit te spre
ken, althans de onwettigheid vast te stel
len van het door zodanige onregelmatige 
vergadering genomen besluit, op grond 
alleen dat de opgeroepen !eden een min
derheid vormden waarvan het aantal 
stemmen de stemming niet rekenkundig 
zou hebben bei:nvloed, zonder in feite na 
te gaan of zij door hun aanwezigheid en 
door het standpunt dat zij naar voren 
hadden kunnen brengen, de meerderheid 
niet hadden kunnen doen veranderen; 
daaruit volgt dat de bestreden beslissing, 
nu zij aanneemt dat de apothekers van 
Bouffioulx hadden moeten worden opge-
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roepen voor de vergadering van 26 juni 
1980, niet wettig beslist dat geen reke
ning hoeft te worden gehouden met die 
onregelmatigheid en dat toepassing dient 
te worden gemaakt van de regeling die 
op die vergadering zou zijn aangenomen, 
op de enkele grond dat, zelfs al hadden 
de twee niet opgeroepen apothekers ei
sers stelling aangenomen, de regeling 
niettemin bij meerderheid zou zijn aan
vaard, zonder in feite te onderzoeken of 
de aanwezigheid van die twee apothe
kers de beslissing niet zou hebben bei:n
vloed door de stelling die zij hadden 
kunnen verdedigen (schending van aile 
in het middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling aan apothekers 
een recht verleent om op grond van 
de ligging van hun officina te wor
den opgeroepen voor een vergade
ring die andere apothekers van het 
gewest groepeert, ten einde regels 
betreffende de wachtdienst in dat 
gewest vast te stellen; 

Overwegende dat de niet-oproe
ping van de twee apothekers van 
Bouffioulx voor de vergadering van 
26 juni 1980 van een groep apothe
kers van Chatelet niet leidt tot nie
tigheid van de besluiten van de 
groepering van de apothekers die 
zijn bijeengekomen om de wacht
dienst onder hen te regelen, maar 
wel tot gevolg heeft dat de apothe
kers van Bouffioulx, die van die 
groepering geen lid zijn, in beginsel 
niet aan de tijdens die vergadering 
vastgestelde regeling onderworpen 
zijn, behalve dat zij de regels inzake 
de plichtenleer kunnen overtreden 
als zij, zonder wettige reden en met 
misbruik van het recht tot vrije uit
oefening van hun beroep, door hun 
stelselmatig gebrek aan onmisbare 
samenwerking met confraters, de 
toepassing van zodanige regeling be
moeilijken; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

Overwegende dat de considerans 
dat, zelfs als hadden de twee voor 
de vergadering niet opgeroepen apo
thekers op die vergadering hetzelfde 
standpunt als eiser ingenomen, de 
regeling niettemin door de meerder-

heid zou zijn aangenomen, ten over
vloede is gegeven; dat het middel, in 
zoverre het daarop kritiek oefent, 
niet ontvankelijk is; 

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

8 oktober 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: de h. Bosly, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Simont en 
Bayart. 

Nr. 87 

1• KAMER - 8 oktober 1987 

1" VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN- UITLEGGEND VONNIS OF 
ARREST- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

2" RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - UITLEGGEND VONNIS OF ARREST -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

1"en 2" Ieder gerecht dat een onduide
lijke of dubbelzinnige beslissing heeft 
gewezen, kan die uitleggen, zonder 
evenwel de daarin bevestigde rechten 
uit te breiden, te beperken of te wijzi
gen (1). (Art. 793 Ger.W.) 

(BOURLEE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8084) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift, dat op 7 juli 1987 door 
mr. Gerard, advocaat bij het Hof, 
ter griffie van het Hof is ingediend, 

(1) Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 427). 
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waarbij primair de uitlegging wordt 
gevraagd van het arrest van het Hof 
van 25 juni 1987 tot onttrekking van 
de zaak aan de Rechtbank van 
Koophandel te Nijvel wegens wetti
ge verdenking en, voor zover dat ar
rest enkel betrekking zou hebben op 
de zaak betreffende eisers mandaat 
van curator in het faillissement van 
de vennootschap Fabelta-Tubize, 
vraagt dat de zaken betreffende zijn 
andere mandaten van curator aan 
dezelfde rechtbank zouden worden 
onttrokken; 

W at het verzoek tot uitlegging be
treft: 

Overwegende dat eiser aanvoert 
« dat uit de grondslag van de door 
het Hof bevolen onttrekking van de 
zaak aan de rechter volgt dat het 
woord « zaak », in het beschikkende 
gedeelte van het arrest van 25 juni 
1987, niet aileen betrekking heeft op 
(zijn) eventueel ontslag als curator 
in het faillissement van de vennoot
schap Fabelta-Tubize, maar ook op 
(zijn) eventuele herroeping van al 
zijn mandaten als curator in de nog 
niet afgesloten faillissementen »; 

Overwegende dat uit de redenen 
van het arrest van 25 juni 1987 volgt 
dat het Hof enkel uitspraak heeft 
gedaan in verband met het faillisse
ment van de vennootschap Fabelta
Tubize, daar het door eiser ingedien
de verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter enkel in 
die zaak grieven heeft aangevoerd; 

W at de subsidiaire vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de 
rechter betreft : 

Overwegende dat eiser zijn ver
zoek op de volgende, letterlijk weer
gegeven middelen steunt : 1" Bij von
nis van 23 februari 1987 heeft de 
Rechtbank van Koophandel te Nij
vel, onder het voorzitterschap van 
de heer Bonbled, waarnemend voor
zitter van die rechtbank, verzoeker 
« als curator geschorst totdat een 
definitief strafrechtelijk arrest 
wordt gewezen en de rechtbank 
eveneens opnieuw zal onderzoeken 
wat met de curatorschappen zal ge
beur·en "· In die beslissing leest men 

onder meer dat verzoeker, als cura
tor, 214 faillissementen beheert en 
dat << een nieuwe curator zal worden 
benoemd voor het verder beheer 
van de faillissementen en de voorbe
reiding hunner afsluiting tijdens de 
schorsing van mr. Paul Bourlee ». 

De draagwijdte van de op 23 februa
ri 1987 uitgesproken schorsing is 
dus zeer algemeen : hierdoor worden 
alle curatorschappen waarmee hij 
op die datum is belast aan de ver
zoeker onttrokken. 2" Dat vonnis is 
gewijzigd bij een arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 18 maart 
1987. Het hof heeft de bestreden be
slissing teniet gedaan en zegt dat 
<< (eiser) opnieuw in zijn ambt als 
curator moet worden hersteld ». Het 
hof heeft tot staving van zijn beslis
sing onder meer geoordeeld dat de 
eerste rechter een maatregel had 
getroffen waarin de wet niet heeft 
voorzien, dat hij een algemene be
slissing had genomen inzake 214 
niet nader bepaalde faillissementen, 
zonder dat hij de verslagen van de 
rechters-commissarissen had ge
hoord, dat hij helemaal geen reke
ning had gehouden met het vermoe
den van onschuld dat hij echter wel 
wou erkennen en zijn beslissing op 
tegenstrijdige wijze met redenen 
had omkleed, dat zijn oplossing voor 
de moeilijkheid die hij uit de weg 
wou ruimen, onredelijk was, en dat 
uit dit alles bleek dat hij een onwet
telijke maatregel had genomen. 
3" De Rechtbank van Koophandel te 
Nijvel heeft onder het voorzitter
schap van de heer Bonbled, waarne
mend voorzitter, wegens de op 23 fe
bruari 1987 uitgesproken schorsing 
en voordat die maatregel door het 
hof van beroep werd gewijzigd, het 
curatorschap van het faillissement 
van de naamloze vennootschap Fa
belta-Tubize, te weten een van de 
214 faillissementen waarmee de ver
zoeker als curator was belast, toe
vertrouwd aan een Brusselse cura
tor, die gebruik maakte van hetzelf
de advocatenkantoor als de zoon 
van de waarnemende voorzitter van 
die rechtbank. 4" De verzoeker heeft 
op 30 april 1987 van de hoofdgriffier 
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van de Rechtbank van Koophandel 
te Nijvel, die voor de waarnemende 
voorzitter van die rechtbank optrad, 
een oproeping ontvangen om op 11 
mei 1987, overeenkomstig artikel 
462 van het Wetboek van Koophan
del te worden gehoord. Die oproe
ping was niet voorzien en voorbarig, 
vermits zij is gebeurd v66r het ver
strijken van de termijn waarover de 
verzoeker beschikte om zich even
tueel in cassatie te voorzien tegen 
het arrest dat op 17 april 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel, in 
correctionele zaken zitting houden
de, was gewezen en waarbij hij 
werd veroordeeld · tot drie maanden 
gevangenisstraf (met uitstel) en tot 
een geldboete van honderd frank, 
overeenkomstig de artikelen 575 van 
het Wetboek van Koophandel en 490 
van het Strafwetboek. De verzoeker 
heeft naar aanleiding van die oproe
ping ter griffie van het Hof, op 7 
mei 1987, het verzoekschrift inge
diend tot onttrekking van de zaak 
aan de Rechtbank van Koophandel 
te Nijvel, welk verzoek werd inge
willigd bij arrest van 25 juni 1987. 
5° De nieuwe oproeping, die op 1 juli 
1987 door de hoofdgriffier van de 
Rechtbank van Koophandel te Nij
vel, die voor de waarnemende voor
zitter van die rechtbank optrad, aan 
de verzoeker werd gericht ten einde 
op 9 juli 1987 in raadkamer, over
eenkomstig artikel 462 van het Wet
hoek van Koophandel te worden ge
hoord over << de nog niet afgesloten 
faillissementen waarin u als curator 
optreedt en waarvan de lijst in bijla
ge is toegevoegd », met uitzondering 
van het faillissement van de naam
loze vennootschap Fabelta-Tubize, 
getuigt van de bijzonder grote hard
nekkigheid van de waarnemende 
voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Nijvel om verzoeker 
voor die rechtbank te doen verschij
nen ten einde te beslissen of hij al 
dan niet als curator dient te worden 
ontslagen. 6" Gelet op die omstandig
heden mag de verzoeker vrezen dat 
de rechtbank die uitspraak moet 
doen over de herroeping van zijn 
mandaten als curator, zoals deze in 

de oproeping van 1 juli 1987 zijn 
vastgesteld, hem niet zou berechten 
met alle onpartijdigheid, objectivi
teit en sereniteit die een justitiabele 
mag verwachten. 7o Aangezien de 
Rechtbank van Koophandel te Nij
vel uit een beperkt aantal werkende 
en plaatsvervangende magistraten 
bestaat en de waarnemende voorzit
ter van die rechtbank natuurlijk ge
zag uitoefent, geldt de wettige ver
denking van die magistraat dan ook 
voor alle magistraten van die recht
bank; 

Overwegende dat erop dient te 
worden gewezen dat enkel in het 
faillissement van de naamloze ven
nootschap Fabelta-Tubize en niet in 
een van de andere 213 faillissemen
ten wordt aangevoerd dat een ter 
vervanging van verzoeker aangestel
de curator deel uitmaakt van een 
Brussels advocatenkantoor, onder 
meer samen met de zoon van de 
waarnemend voorzitter; 

Overwegende dat uit de enkele 
door eiser uiteengezette gegevens 
niet valt af te leiden dat de Recht
bank van Koophandel te Nijvel een 
wettige verdenking zou doen ont
staan nopens de onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid waarmee zij zal 
beslissen over de zaken betreffende 
de herroeping van de mandaten van 
de betrokkene als curator in de an
dere faillissementen dan die van de 
vennootschap Fabelta-Tubize; 

Dat noch de hoofdvordering, noch 
de subsidiaire vordering kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

8 oktober 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- -Verslaggr;Jver-: mevr. Charlier, raads-
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heer - Andersluidende conclusie (2) van 
de h. Velu, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Gerard. 

Nr. 88 

ALGEMENE VERGADERING - 8 oktober 1987 

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVER
VANGEND RECHTER - GEDRAG - BEGRIP. 

De plaatsvervangend vrederechter die bij 
herhaling machtigingen heeft verleend 
tot opneming van bedragen op spaar
boekjes van minderjarigen en onbe
kwamen, terwijl de aanvragen daartoe 
door hemzelf als advocaat, soms met 
de nagebootste of fictieve handteke
ning van de verzoekers waren onderte
kend, heeft aldus weliswaar ernstig af
breuk gedaan aan de waardi!{heid van 

(2) Het O.M. was van oordeel dat het Hof 
voor recht diende te zeggen dat het woord 
« zaak », in het beschikkende gedeelte van 's 
Hofs arrest van 25 juni 1987, moet worden uit
gelegd in die zin dat hij verwijst naar de even
tuele herroeping van eisers mandaten als cura
tor over alle faillissementen waarvoor hij was 
aangesteld. Daar·toe voerde het O.M. aan, ener
zijds, dat de zaak waarvoor de verwijzing werd 
gevorderd, uitging van een oproepingsbrief, 
die op 30 april 1987 door de griffier van de 
rechtbank van koophandel voor de plaatsver
vangend voorzitter van die rechtbank naar ei
ser was gestuurd en die, in algemene bewoord
ingen, zegde : « Het arrest dat op 17 april 1987 
door het Hof van Beroep te Brussel, met name 
te uwen aanzien, is uitgesproken, maakt uw 
verhoor op grond van art. 462 Kh. onontbeer
lijk. Dat verhoor zal plaatsgrijpen in raadka
mer op maandag 11 mei 1987 te 8 uur 15 minu
ten; anderzijds, dat die oproeping met name 
het gevolg was van een vonnis d.d. 23 feb. 1987 
van dezelfde rechtbank van koophandel, dat 
intussen was gewijzigd door een arrest van 18 
maart 1987 van het Hof van Beroep te Brussel, 
waarbij eiser een algemene schorsing in zijn 
functies van curator werd opgelegd. Volgens 
het O.M. volgde uit de algemeenheid zowel 
van de in het vonnis van 23 feb. 1987 opgeleg
de maatregel als van de formulering in de 
oproeping van 30 april 1987, dat het woord 
« zaak », dat in het voornoemd arrest van het 
Hof van 25 jum 1987 wordt gebruikt, betrek 
kmg had op de eventuele herroepmg van e1 
sers mandaten als curator over alle faillisse
menten waal"VOOI h1j was aangesteld. 

zijn ambt, doch gelet op het feit dat hij 
gehandeld heeft uit dienstbetoon, zon
der persoonlijk voordeel of bedrieglijk 
opzet, wordt hij uit zijn ambt niet ont
zet doch geschorst voor een jaar. 

(X ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5929) 

HET HOF VAN CASSATIE, in al
gemene vergadering, samengesteld 
overeenkomstig artikel 348, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de h. X ... tot plaatsver-

vangend rechter in het vredegerecht 
van het kanton Y... werd benoemd 
bij koninklijk besluit van 23 januari 
1976 en op 2 februari 1977 op de 
openbare terechtzitting van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te H ... 
de bij de wet voorgeschreven eed 
heeft afgelegd; 

Aangezien uit het dossier van een 
strafrechtelijk vooronderzoek van de 
h. procureur des Konings te H ... 
blijkt dat de h. X ... in zijn hoedanig
heid van plaatsvervangend vrede
rechter gedurende drie jaar bij her
haling machtigingen heeft verleend 
tot opneming van soms hoge bedra
gen op spaarboekjes van minderjari
gen en onbekwamen, terwijl de aan
vragen daartoe door hemzelf onder
tekend waren, soms met de nage
bootste of fictieve handtekening van 
de verzoekers; 

Overwegende dat de h. X ... de fei
ten van valsheid in geschrifte be
kend heeft, en daarbij verklaarde 
« zich van geen kwaad bewust (te 
zijn geweest) ... omdat (hij) gehan
deld (had) uit dienstbetoon zonder 
het minste persoonlijk voordeel >>; 

Dat geen bezwaren bleken te be
staan dat door middel van de ge
pleegde valsheden in geschrifte 
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geldverduisteringen gepleegd wer
den; 

Overwegende dat betrokkene bij 
arrest van het Hof van Beroep te 
Z ... , kamer van inbeschuldigingstel
ling, d. d. 30 april 1987, conform de 
vordering van het openbaar ministe
rie weliswaar buiten vervolging 
werd gesteld bij gebrek van voldoen
de bezwaren betreffende het be
drieglijk opzet of het oogmerk om te 
schaden, maar dat niettemin de ge
durende drie jaar bij herhaling ge
pleegde feiten minstens op een ui
terst onbezonnen en lichtzinnige 
geestesgesteldheid wijzen, die on
verenigbaar is met het vertrouwen 
in de eerlijkheid van de rechter en 
die aan de waardigheid van zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
zodanig afbreuk doet dat verdere 
uitoefening daarvan moet worden 
uitgesloten. 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Vordert dat het hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare terechtzitting en na onder
zoek, de heer X. .. uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in het vre
degerecht van het kanton Y. .. ontzet 
en hem in de kosten veroordeelt. 

Brussel, 25 mei 1987. 
De procureur-generaal, 

(get.) E. Krings. ,, 

Gehoord het verslag van afde~ 
lingsvoorzitter Soetaert; 

Gehoord de heer · procureur-gene
raal in zijn conclusie, waarbij hij 
verzoekt recht te doen op de hierbo
ven overgenomen vordering van 25 
mei 1987, strekkende tot ontzetting 
van X. .. uit zijn ambt van plaatsver
vangend vrederechter in het kanton 
Y ... 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. Fr. Maris-Hoes; 

Gezien het dossier van het straf
rechtelijk onderzoek; 

Overwegende dat zowel uit het 
voormelde dossier als uit het onder-

zoek door het Hof blijkt dat de heer 
X. .. door zijn gedrag ernstig afbreuk 
heeft gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt van plaatsvervangend 
vrederechter in het kanton Y. .. ; 

Overwegende echter dat de gevor
derde ontzetting uit het ambt als 
een te zware tuchtmaatregel voor
komt; dat, gelet op de omstandighe
den van het geval, op grand van de 
in de vordering vermelde feiten de 
hierna bepaalde tuchtstraf moet 
worden opgelegd; 

Om die redenen, rechtdoende op 
tegenspraak, in openbare terechtzit
ting na behandeling van de zaak in 
raadkamer; gelet op de artikelen 
404, 405, 409, 413, 417 tot 420, 422 tot 
424, 426 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 100 van de Grondwet; 
spreekt ten laste van X... een tucht
sanctie uit van een jaar schorsing; 
veroordeelt hem in de kosten, die op 
heden nul frank belopen. 

8 oktober 1987 - Algemene vergade
ring - Voorzitter: de h. Chatel, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert, afdelingsvoorzitter - Openbaar 
ministerie : de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaat: mr. Maris-Hoes, Has
selt. 

Nr. 89 

1' KAMER - 9 oktober 1987 

RECHTBANKEN - ZAAK GEDURENDE 
MEER VAN ZES MAAJIWEN IN BERAAD GEHOU 
DEN- ONTI'REKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - VERWIJZING NAAR HETZELFDE 
GERECHT ANDERS SAMENGESTELD 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzwmt de zaak te berech
ten die h~j m - beraad had· genomen; 
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kan het Hof zonder de in art. 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 WINAND, DEKETE

LAERE T. DEMEYERE, ECTORS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6035) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Brus
sel, dat op 20 augustus 1987 ter 
griffie 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 ingeschreven onder 
nr. 29.272, aan mevrouw De Kempe
neer, 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 !anger mag uitblijven; 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven onder nr. 29.272, aan 
mevrouw De Kempeneer, rechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

(1) 24 sept. 1987, A R nr 8094, supra, nr 53 

Leuven; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; laat 
de kosten ten laste van de Staat. 

9 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal. 

Op dezelfde dag zijn zeven arresten in de
zelfde zin gewezen tot onttrekking van zaken 
aan dezelfde magistraat. 

Nr. 90 

3' KAMER - 12 oktober 1987 

GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING BETREF
FENDE EEN GESCHIL INZAKE HET TOEKEN
NEN VAN EEN BESTAANSMINIMUM - REGIS
TRATIERECHT. 

De akten van rechtspleging betreffende 
een geschil inzake het toekennen van 
een bestaansminimum zijn vrijgesteld 
van registratierechten. (Art. 162, 33bis 
Wetboek van Registratie-, Hypotheek
en Griffierechten; art. 580, 8", c, 
Ger.W.) 

(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN VAN QUIEVRAIN T. TASSIN) 

(A.R. nr. 7870) 

12 oktober 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en Delahaye. 

Nr. 91 

2' KAMER 13 oktober 1987 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN CORRECTIO"'ELE RECHT 
BAKK SAMENSTELLING VERSCHILLEND 
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VOLGENS DE VERMELDINGEN VAN HET PRO
CES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING, 
ENERZIJDS, EN VOLGENS DIE VAN HET DOOR 
DE GRIFFIER EENSLUIDEND VERKLAARD AF
SCHRIFT VAN HET VONNIS, ANDERZIJDS -
GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - NIETIGHEID VAN EEN VON
NIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP DAT DE 
NIETIGHEID OVERNEEMT - GEVOLG. 

1° Nietig is een vonnis van de correctio
nele rechtbank wanneer volgens de 
vermeldingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting, enerzijds, en val
gens die van het door de griffier eens
luidend verklaard afschrift van het 
vonnis, anderzijds, de rechters die dat 
vonnis hebben gewezen, niet dezelfde 
zijn (1). 

2° Wanneer het vonnis van de correctio
nele rechtbank nietig is doordat het 
volgens de vermeldingen van het pro
ces-verbaal van de terechtzitting, ener
zijds, en die van het door de gl'iffier 
eensluidend verklaard afschrift van 
het vonnis, anderzijds, gewezen werd 
door rechters die niet dezelfde zijn, is 
het arrest van het hof van beroep, dat 
de nietigheid overneemt, eveneens 
nietig (2). 

(VERMEIREN T. BASTIN, DE PROFESSIONELE 
KAS VOOR HANDEL EN NIJVERHEID) 

(A.R. nr. 1343) 

13 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en De Bruyn. 

Nota's arrest nr 91 

(1) Zie Cass., 20 nov en 11 dec. 1984, A.R. 
nrs. 8639 en 8866 (A.C., 1984-85 nrs. 176 en 
225). ' 

(2) Cass., 20 nov 1984, A.R nr 8639, ver 
meld m noot 1 

Nr. 92 

2' KAMER - 14 oktober 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VAST
STELLING VAN DE BELASTING- TERMIJNEN 
- VASTSTELLING BUITEN DE TERMIJN -
NIET AANGEGEVEN BELASTBARE INKOMSTEN 
- INKOMSTEN AAN HET LICHT GEKOMEN 
DOOR EEN RECHTSVORDERING - ART. 263, 
§ 1, 3°, W.l.B. - RECHTSVORDERING - BE
GRIP. 

•2° VORDERING IN RECHTE - ART. 263, 
§ 1, 3°, W.l.B. - RECHTSVORDER!NG - BE
GRIP. 

3° STRAFVORDERING - ART. 263, § 1, 3°, 
W.l.B. - RECHTSVORDERING - BEGRIP. 

1°, 2° en 3° Art. 263, § 1, 3', W.I.B. bepaalt 
dat de belasting of de aanvullende be
lasting mag worden vastgesteld, zelfs 
nadat de in art. 259 bepaalde termijn 
verstreken is ingeval een rechtsvorde
ring uitwijst dat belastbare inkomsten 
niet werden aangegeven in een der vijf 
jaren v66r het jaar waarin de vorde
Iing is ingesteld; een rechtsvordering 
in de zin van die wetsbepaling omvat 
onder meer de strafvordering; deze 
wordt ingesteld wanneer het O.M. een 
opsporingsonderzoek opent of de on
derzoeksrechter vordert (1). 

(MIKE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5836) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 263, § 1, 3", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd 
door artikel 57 van de wet van 5 januari 
1976, en 341 van hetzelfde wetboek, v66r 
de wijziging ervan door de wet van 10 fe
bruari 1981, 

Nota arrest nr 92 
(1) Zie Cass., 25 nov 1969 (A.C., 1970, 302), 

redenen, mz. blz. 303, 1e kol., zie oak Cass., 16 
jum 1982, A.R. nr 2228 (ib1d., 1981-82, nr 626), 
en concl 0 l\1 
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doardat het arrest de conclusie ver
werpt waarin eiser, met betrekking tot 
telastlegging A, betoogde dat de adminis
tratie vervallen was van het recht om de 
belasting op de inkomsten die v66r 1980 
hadden moeten worden aangegeven ten 
kohiere te brengen en dat hem, derhal
ve, geen misdrijf op grand van het voor
malige artikel 341 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen ten laste kon 
worden gelegd, en doordat het arrest die 
telastlegging bewezen verklaart op 
grand : dat « artikel 263, § 1, 3", van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalt dat de belasting of de aanvullen
de belasting mag worden gevestigd, zelfs 
nadat de in artikel 259 bepaalde termijn 
is verstreken, onder meer ingeval een 
rechtsvordering uitwijst dat belastbare 
inkomsten niet werden aangegeven in 
een der vijf jaren v66r het jaar waarin 
de vordering is ingesteld; dat tach niet in 
ernst kan staande gehouden worden dat 
de strafvordering niet op gang gebracht 
wordt door het instellen van een opspo
ringsonderzoek of door de vordering 
hiertoe door het parket, aangezien, op 
enkele zeldzame uitzonderingen na, pre
cies het parket over de strafvordering 
beschikt en haar op gang brengt, dat de 
door beklaagde aangehaalde procesinci
denten slechts de verschillende stadia 
vertegenwoordigen die de strafvordering 
doorloopt alvorens ofwel te vervallen of
wei voortgezet te worden door de correc
tionele rechtbank over de grondslag er
van uitspraak zal doen, doch dat zij 
ontegensprekelijk een aanvang neemt op 
het tijdstip waarop het parket zich er
mee belast en dat de gehele regeling van 
de verjaring van de strafvordering die 
gestuit wordt door daden van onderzoek 
of van vervolging die realiteit trouwens 
illustreert ''• 

terwijl de strafvordering met het oog 
op de toepassing van artikel 263, § 1, 3", 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen niet wordt ingesteld door de ope
ning van een opsporingsonderzoek door 
het parket of door de vordering van de 
procureur des Konings tot het verrichten 
van een dergelijk onderzoek, doch, naar
gelang van het geval, door de ten verzoe
ke van het parket of van de burgerlijke 
partij betekende rechtstreekse dagvaar
ding om voor de correctionele rechtbank 
te verschijnen of door de beschikking 
van de raadkamer of de kamer van inbe
schuldigingstelling tot verwijzmg van de 
zaak naar het vonnisgerecht, aileen die 

proceshandelingen immers de zaak bren
gen voor het rechtscollege dat uitspraak 
moet doen over die rechtsvordering; 
daaruit volgt dat, nu de verwijzende be
schikking ten deze door de raadkamer is 
gewezen op 9 mei 1985, het arrest geen 
wettige gronden opgeeft voor de beslis
sing volgens welke, enerzijds, de admi
nistratie der directe belastingen nog het 
recht had belasting ten kohiere te bren
gen op inkomsten die eiser v66r 1980 
had moeten aangeven, anderzijds, de fei
ten van de telastlegging A-1, a tot g, ten 
laste van eiser bewezen zijn: 

Overwegende dat artikel 263, § 1, 
3", van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gewijzigd door arti
kel 57 van de wet van 5 januari 
1976, bepaalt dat de belasting of de 
aanvullende belasting, zelfs nadat 
de in artikel 259 bepaalde termijn is 
verstreken, mag worden gevestigd 
ingeval een rechtsvordering uitwijst 
dat belastbare inkomsten niet wer
den aangegeven in een der vijf ja
ren v66r het jaar waarin de vorde
ring is ingesteld; 

Overwegende dat onder rechtsvor
dering in de zin van die wetsbepa
ling onder meer de strafvordering 
moet worden verstaan; dat die 
rechtsvordering is ingesteld in de 
zin van dezelfde bepaling wanneer 
het openbaar ministerie, die de 
strafvordering uitoefent krachtens 
artikel 1 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, een opsporingsonderzoek in
stelt of de onderzoeksrechter vor
dert; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
door de in het middel weergegeven 
consideransen, de beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Van Om
meslaghe. 

Nr. 93 

1• KAMER - 15 oktober 1987 

1° GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEES
HEREN - TUCHTPROCEDURE - STRAFVOR
DERING AANHANGIG BIJ DE STRAFRECHTER 
- GEVOLGEN VOOR DE TUCHTVORDERING. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - TUCHT
ZAKEN - BETEKENIS VAN HET STRAFRECH
TERLIJK GEWIJSDE IN TUCHTZAKEN. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - TUCHTZAKEN- GEVOLGEN VAN DE 
STRAFVORDERING VOOR DE TUCHTVORDE
RING 

4° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - MIDDEL DAT DE MISKEN
NING AANVOERT VAN EEN IN VERSCHILLEN
DE WETSBEPALING~N NEERGELEGDE REGEL 
- BURGERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJK
HEID. 

1° en 2° Het tuchtrechtscollege is gebon
den door de ondubbelzinnige en nood
zakelijke beslissingen van de straf
rechter; daaruit volgt echter niet dat 
het de uitspraak moet opschorten tot 
na de beslissing van de strafrechter 
(1). 

(1) Cass., 21 maart 1986, A.R. nr. 4720 
(A.C., 1985-86, nr 459). Contra H. BEKAERT, 
« Le criminel tient aussi le disciplinaire en 
etat », JT., 1982, blz. 473; VAN HAUWAERT, 
« Interferences des actions publiques et disci 
plinaires ••, R.D.P, 1979, biz 477 . 

3o Er bestaat geen regel dat de behande
ling van de strafvordering de berech
ting van de tuchtvordering opschort. 

4o Ontvankelijk is het middel in burger
Jijke zaken dat de miskenning van een 
rechtsregel aanvoert door opgave te 
doen van de wetsbepalingen waarin 
die regel is neergelegd (2). 

(N ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7907) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 november 1986 
door de raad van beroep met het 
Frans als voertaal, van de Orde van 
Geneesheren gewezen; 

Over het middel: miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van gewijsde erga omnes van de beslis
singen van het strafgerecht en van de re
gel dat de strafvordering de tuchtvorde
ring opschort, met name vastgelegd in 
de artikelen 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 1255 
van het Gerechtelijk Wetboek en 81 van 
het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 
houdende het statuut van het rijksper
soneel, en, voor zoveel nodig, schending 
van die bepalingen, 

doordat de bestreden beslissing, voor
aleer eiser de straf op te leggen van 
schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen gedurende drie maanden, 
afwijzend beschikt op eisers verzoek tot 
het uitstellen van de zaak, hieruit afge
leid dat er strafrechtelijke vervolgingen 
tegen hem zijn ingesteld voor de feiten 
die hem voor het tuchtrechtscollege ten 
laste worden gelegd, 

terwijl de beslissingen van de straf
rechter voor een ieder gelden; de tucht
rechter, ingevolge dat algemeen rechts
beginsel, een feit dat volgens de straf
rechter niet bestaat, niet als vaststaand 
mag beschouwen; de eerbiediging van 
dat beginsel evenzo betekent dat de 
strafrechtspleging elke andere rechtsple
ging, met name de tuchtrechtspleging, 
opschort die steunt op dezelfde feiten als 
die waarover de strafrechter uitspraak 

(2) Cass., 12 dec 1980, A.R. nr 2863 
(A.C, 1980-81, nr 226) 
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moet doen; de bestreden beslissing der
halve, door uitspraak te doen over de 
aan eiser ten laste gelt~gde feiten zonder 
de afloop van de strafrechtelijke vervol
gingen af te wachten, of zonder vast te 
stellen dat de feiten waarvoor tuchtver
volgingen werden ingesteld niet dezelfde 
waren als die waarop de strafrechtelijke 
vervolgingen zijn gegrond, het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag van gewijs
de erga omnes van de beslissingen van 
het strafgerecht miskent en de regel dat 
de strafvordering de tuchtvordering op
schort, die met name zijn vastgelegd in 
de in het middel aangewezen bepalingen, 
en ook, voor zoveel nodig, die bepalingen 
schendt: 

Over de door verweerster tegen 
het middel opgeworpen gronden van 
niet-ontvankelijkheid : 

Over de eerste grond van niet-ont
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat 
eiser de miskenning aanvoert van 
de regel dat de strafvordering de 
tuchtvordering opschort, zonder te 
zeggen dat zulks een wettelijke re
gel of een algemeen rechtsbeginsel 
is: 

Overwegende dat eiser niet 
slechts een regel vermeldt, maar 
preciseert dat die regel met name is 
vastgelegd in de artikelen 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering, 1255 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 81 van het ko
ninklijk besluit van 2 oktober 1937 
houdende het statuut van het rijks
personeel; 

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid 
dat, in zoverre eiser zou hebben 
aangevoerd dat de voornoemde re
gel ook een algemeen rechtsl;>eginsel 
uitmaakt, dit beginsel strijdig zou 
zijn met artikel 417 van het Gerech
telijk Wetboek: 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid en van het middel niet kan 
worden gescheiden; 

Over de derde grond van niet-ont
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat 
het middel niet aangeeft waarin de 
bestreden beslissing de · aangegeven 

wettelijke en verordenende bepalin
gen zou hebben geschonden: 

Overwegende dat het middel die 
bepalingen slechts aanvoert voor zo
veel nodig; 

Dat het onderzoek van de grond 
van niet-ontvankelijkheid en van 
het middel derhalve niet kan wor
den gescheiden; 

Over de vierde grond van niet-ont
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat 
eiser geen belang heeft bij het aan
voeren van de grief dat de raad van 
beroep heeft geweigerd de uitspraak 
over de tuchtvervolging uit te stel
len, op grond dat eiser voor dezelfde 
feiten strafrechtelijk werd vervolgd, 
terwijl de bestreden beslissing, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, enkel de grieven, waarvoor 
zij vaststelt dat er bekentenissen 
zijn, ten laste van eiser in aanmer
king neemt: 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid en van het middel niet kan 
worden gescheiden; 

Overwegende dat geen enkele 
grond van niet-ontvankelijkheid kan 
worden aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 417 van 

het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de tuchtvordering los staat van 
de strafvordering en van de burger
lijke rechtsvordering; 

Overwegende dat het tuchtrechts
college gebonden is door hetgeen de 
strafrechter zeker en noodzakelijk 
heeft beslist; 

Dat hieruit echter niet volgt dat 
het tuchtrechtscollege verplicht is 
zijn uitspraak uit te stellen tot na 
de uitspraak van de strafrechter; 

Dat de raad van beroep, derhalve, 
door uitspraak te doen zonder de be
slissing van de strafrechter af te 
wachten, het algemeen rechtsbegin
sel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken niet heeft miskend; 

Dat de regel volgens welke de 
strafvorde_ri]1g de tuchtvordering zou 
opschorten niet in de in het rniddel 
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aangevoerde wettelijke bepalingen 
is vastgelegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, 
raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Draps 
en De Bruyn. 

Nr. 94 

l' KA:I1ER - 15 oktober 1987 

OVEREENKOMST - NIET-CITVOERING 

RECHTVAARDIGING - BILLIJKHEID. 

De overeenkomsten moeten weliswaar te 
goeder trouw en zonder rechtsmis
bruik worden uitgevoerd, maar de 
rechter mag op grand van redenen van 
billijkheid de inhoud ervan niet wijzi
gen (1). (Art. 1134 B.W.) 

(V TN ... ) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R, nr. 7909) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 juni 1986 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men in hoger beroep gewezen; 

Over het mid del. schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1147, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

(1) Cass, 19 nov 1982, A R nr 3514 
(A C' 1982 83, nr 174) 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat in de voorafgaan
de overeenkomsten zelfs niet impliciet 
was bepaald dat de uitkering tot levens
onderhoud bij het hertrouwen van eise
res tenietgaat, en dat de desbetreffende 
uitlegging van verweerder strijdig was 
met de wil van de partijen, niettemin 
zegt dat die uitkering vanaf 21 januari 
1983, datum waarop eiseres is her
trouwd, niet meer verschuldigd is, op 
grond dat « het behoud van de uitkering 
tot levensonderhoud na het hertrouwen 
van (eiseres) in strijd is met de billijk
heid die, zoals blijkt uit artikel 1135, een 
bron van het recht is », dat « billijkheid 
immers een bron van het recht is, niet 
enkel wanneer de wetgever dat duidelijk 
zegt ( ... ) maar ook telkens als de strakke 
rechtsregel wegens zijn algemeen karak
ter bij toepassing op individuele gevallen 
een te drukkende uitwerking heeft "• en 
doordat « de rechtbank derhalve beslist 
dat (eiseres), door na haar tweede huwe
lijk de in de litigieuze overeenkomsten 
bepaalde uitkering tot levensonderhoud 
te blijven eisen, die overeenkomsten niet 
te goeder trouw noch naar billijkheid uit
voert "• 

terwijl, eerst onderdeel, nu de feiten
rechters overigens beslissen dat eiseres, 
door betaling van haar uitkering tot le
vensonderhoud te eisen, geen fout had 
begaan, en nu degene die het beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomsten miskent, slechts een 
contractuele of quasi-delictuele fout be
gaat die moet w'orden aangetoond om 
zijn aansprakelijkheid in het gedrang te 
brengen, het bestreden vonnis, dat vast
stelt dat eiseres geen fout heeft begaan 
en haar niettemin verwijt dat zij het be
ginsel van de uitvoering te goeder trouw 
van de overeenkomsten heeft miskend, 
op tegenstrijdige wijze is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en het aan 'eiseres gemaakte ver
wijt niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1347, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, nu de overeenkom
sten de partijen die ze hebben aange
gaan, tot w~t strekken en de rechter, on
der het voorwendsel van billijkheid, niet 
mag weigeren vrijelijk gemaakte con
tractuele bedingen, waarvan hij overi
gens de draagwijdte erkent, toe te pas
sen het bestreden vonnis, dat onder het 
voorwendsel van billijkheid verweerder 
ontslaat van de verplichting de uitkering 
aan eiseres te betalen na haar hertrou-
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weri, na evenwe! te' hebben aangenomen 
dat die omstandigheid ter uitvoering van 
de overeenkomst tussen de partijen geen 
reden voor · het tenietgaan van de verbin
tenis opleverde, de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

. W aL het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat alle overeen
komsten die wettig zijn aangegaan, 
degenen die deze hebben aangegaan 
tot wet strekken; dat zij niet kunnen 
worden herroepen dan met hun we
derzijdse toestemming of op de 
gronden door de wet erkend; dat zij 
te goeder trouw en zonder rechts
misbruik moeten worden uitgevoerd, 
maar dat de rechters op grond van 
redenen van billijkheid de inhoud 
van een overeenkomst niet mogen 
wijzigen; 

Dat het bestreden vonnis, na te 
hebben overwogen dat eiseres geen 
misbruik maakte van haar recht 
door betaling te eisen van de uitke
ring tot levensonderhoud, als vastge
steld bij de aan de echtscheiding 
door onderlinge toestemming tussen 
de partijen voorafgaande overeen
komsten, beslist dat een einde wordt 
gemaakt aan die uitkering vanaf de 
datum van het tweede huwelijk van 
eiseres, op de enkele grond dat eise
res, door die uitkering na haar twee
de huwelijk te blijven eisen, « die 
overeenkomsten niet te goeder 
trouw noch naar billijkheid uitvoer
de »; dat het aldus de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

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 bet vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dinant, zitting houdende in 
hoger beroep. 

·15 oktober 1987- 1' kamer -'- Voorzit
ter: de h. Mahillon, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever: de h. Bosly, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal ~ Advocaten : mrs. Gerard en .Kirk
patrick . 

Nr. 95 

1' KAMER - 15 oktober 1987 

1° NOTARIS - OPROEPING VAN DE PARTIJ

EN VOOR DE VERRICHTINGEN VAN BOEDEL
BESCHRIJVING - ONREGELMATIGE OPROE
PING - VRIJWILLIGE VERSCHIJNING - GEL
DIGHEID VAN DE BOEDELBESCHRIJVING. 

2° VERDELING - OPROEPING, DOOR DE 

NOTARIS, VAN DE PARTIJEN VOOR DE VER
RICHTINGEN VAN BOEDELBESCHRIJVING -
ONREGELMATIGE OPROEPING - VRIJWILLI
GE VERSCHIJNING - GELDIGHEID VAN DE 
BOEDELBESCHRIJVING. 

1o en 2o Wanneer de notaris, die door de 
rechtbank is aangewezen voor de ver
richtingen van boedelbeschrijving en 
verdeling, de partijen oproept zonder 
de bij artt. 1179 en 1213 Ger. W. bepaal
de termijn van acht dagen in acht te 
nemen, mag hij niettemin tot boedel
beschrijving overgaan als de partijen 
daarbij vrijwillig verschijnen (1). 

(HAULOT T BONZON, CAEYMAEX} 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7927) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 710, 860, 861, 862, §§ 1, 1°, en 2, 
864, 1179 en 1213 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

(1) G. MAHIEU, « De l'inventaire "• Rep. nota
rial, dl. XIII, boek I, titel II, biz. 49, nr 50. 
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doordat, bij de uitspraak over eisers 
verzet tegen de openbare verkoop van de 
goederen uit de gemeenschap die tussen 
eiser en verweerster bestond, na de door 
verweerder opgemaakte boedelbeschrij
ving, het arrest, na te hebben vastge
steld dat eiser voor de eerste rechter 
« het voorwerp van zijn rechtsvordering 
heeft uitgebreid door met name te be
sluiten dat het proces-verbaal van boe
delbeschrijving, afgesloten op 11 decem
ber 1984, nietig was » en dat die exceptie 
gegrond was op het niet naleven van de 
termijn van acht dagen voor de oproe
ping van de betrokken partijen, en dat 
• ten deze de oproeping onregelmatig 
was en als nietig dient te worden be
schouwd • met toepassing van de artike
len 707 en 710 van het Gerechtelijk Wet
hoek, niettemin weigert de nietigheid 
van de ingevolge de onregelmatige en 
nietige oproeping gemaakte authentieke 
akte van boedelbeschrijving uit te spre
ken, op grond : • dat die nietigheid geen 
invloed heeft op de geldigheid van de au
thentieke akte die geldt als proces-ver
baal van boedelbeschrijving, die de partij 
Pierre Haulot vrijwillig heeft bijge
woond, zonder dat zij voor de optredende 
notaris de nietigheid van haar oproeping 
heeft aangevoerd, welke onregelmatig
heid aldus ingevolge voormeld artikel 
864 werd gedekt; dat daaruit niet alleen 
volgt dat de boedelbeschrijving geldig is 
opgemaakt, maar ook dat zij tegenstel
baar is aan de partij Pierre Haulot, niet
tegenstaande de oproeping om de boedel
beschrijving bij te wonen onregelmatig 
is; dat derhalve, op grond van andere 
motieven, de verwerping door de eerste 
rechter dient te worden bevestigd van de 
exceptie opgeworpen door de partij Hau
lot, die uit de nietigheid van haar oproe
ping ten onrechte de nietigheid van de 
boedelbeschrijving heeft afgeleid >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de nietigheid 
van de oproeping wegens het niet nale
ven van de termijn van acht dagen, een 
volstrekte nietigheid is als bepaald bij 
artikel 862, § 1, van het Gerechtelijk Wet
hoek, die nietigheden luidens artikel 864, 
ee~ste lid, van hetzelfde wetboek, enkel 
zijn gedekt wanneer een vonnis of arrest 
op tegenspraak, behalve datgene dat een 
maatregel van inwendige aard inhoudt, 
gewezen is zonder dat zij door de partij 
zijn voorgedragen of door de rechter 
ambtshalve zijn uitgesproken; zodat het 
arrest, door te beslissen dat het feit dat 
eiser vrijwillig de boedelbeschrijving 
heeft bijgewoond, zonder dat de nietig
heid voor de optredende notaris werd 

aangevoerd, die nietigheid heeft gedekt, 
terwijl geen vonnis noch arrest werd ge
wezen en de nietigheid is aangevoerd 
voor de eerste rechter waarbij het ge
schil aanhangig was, alle in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
de artikelen 862, §§ 1 en 2, 864 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, de volstrekte nietig
heid van een proceshandeling, die niet is 
gedekt, noodzakelijk leidt tot de nietig
heid van de hele rechtspleging die on
middellijk volgt op de nietige gedingin
leidende akte, zonder dat een grief moet 
worden aangetoond wanneer het gaat 
om een volstrekte nietigheid als bepaald 
bij artikel 862, § 1, van het Gerechtelijk 
W etboek; de nietigheid van de proces
handeling zoniet doelloos en inhoudsloos 
zou worden, zodat het arrest, door te be
slissen dat de nietigheid van de oproe
ping voor de boedelbeschrijving niet leid
de tot de nietigheid van de boedelbe
schrijving, eveneens het geheel van de 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de nietigheid 
van de oproeping door verweerder 
aan eiser gericht met het oog op de 
aanvang van de door de rechter be
volen boedelbeschrijving, niet nood
zakelijk leidt tot nietigheid van de 
boedelbeschrijving zelf; 

Overwegende dat de door de 
rechtbank aangewezen notaris, zelfs 
bij ontstentenis van een regelmatige 
oproeping, een boedelbeschrijving 
kan opmaken in aanwezigheid van 
de vrijwillig verschijnende partijen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, zowel op 4 december 
1984, datum waarvoor hij werd op
geroepen, als op 11 december 1984, 
datum van de op zijn verzoek ge
houden tweede samenkomst, vrijwil
lig de boedelbeschrijving heeft bij
gewoond, en dat hij voor de optre
dende notaris niet heeft aangevoerd 
dat zijn oproeping nietig was; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing dat de litigieuze boedelbeschrij
ving, niettegenstaande de nietigheid 
van de oproeping, geldig is en aan 
eiser kan worden tegengesteld, naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 oktober 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, 
raadsheer, wnd. voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 96 

1 • KAMER - 16 oktober 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP. 

De overeenkomst krachtens welke ie
mand aan een ander hulp verleent te
gen vergoeding, is niet noodzakelijk 
een arbeidsovereenkomst (1). 

(BORGERS T. LENAERTS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5362) 

door verweerder Lenaerts stapte, langs 
de voorkant van het voertuig de rijbaan 
overstak en opliep tegen de bromfiets be
stuurd door verweerster Croughs, die ten 
val kwam en gekwetst werd, en dat eiser 
door zijn onoplettendheid dit ongeval 
had veroorzaakt - verder oordeelt dat 
de eerste rechter ten onrechte aanvaard 
had dat eiser op het ogenblik der feiten 
onder het gezag, de Ieiding en het toe
zicht van verweerder Lenaerts werk
zaam was en bij toepassing van artikel 
18 van d~ wet betreffende de arbeids
overeenkomsten beslist had dat eiser 
niet persoonlijk aansprakelijk kon ge
steld worden voor de gevolgen van het 
kwestieuze ongeval - dienvolgens de 
vorderingen, welke door de verweersters 
Croughs en Royale Beige tegen verweer
der Lenaerts als burgerlijk aansprake
lijke partij waren gericht, en de door ei-
ser tegen gezegde verweerder gerichte 
vordering in tussenkomst en vrijwaring, 
ongegrond verklaart, de door gezegde 
verweersters tegen eiser ingestelde vor
deringen gegrond verklaart ten bedrage 
van respectievelijk, 94.396 frank met de 
vergoedende en de gerechtelijke interes
ten, en 62.789 frank met de gerechtelijke 
interesten, eiser verwijst tot de algeheel
heid der gerechtskosten door en ten op
zichte van eiser uitgegeven - en zijn be
slissing laat stoelen op de beschouwing, 
dat niet bewezen is dat eiser op uitdruk
kelijk verzoek van verweerder Lenaerts 
medegereden was om deze behulpzaam 
te zijn bij het laden van dieren, dat ge-

0 G l h t b t zegde verweerder verklaard had dat ei-
HET H F; - e et op e es re- ser zelden met hem omging, dit om zijn 

den arrest, op 26 juni 1985 door het plezier, en aldus impliciet te kennen gaf 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- dat hij rechtens niet bevoegd was gezag, 
zen; Ieiding en toezicht op eiser uit te oefe-

nen, dat eiser zelf overigens verklaard 
Over het middel : schending van de ar- had voor eigen rekening gehandeld te 

tikelen 97 van de Grondwet, 1354, 1356, hebben, dat het !outer feit dat eiser als 
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet- passagier medereed, en bij de aankomst 
boek, 780 van het Gerechtelijk Wetboek, van de vrachtwagen op de plaats van be-
2 en 18 van de wet van 3 juli 1978 betref- stemming de wagen op verzoek van ge
fende de arbeidsovereenkomsten, zegde verweerder verliet om de hoeve-

doordat het arrest - na geconstateerd poort te openen, niet noodzakelijk wees 
en geoordeeld te hebben dat, op 4 fe- op het uitoefenen van toezicht en gezag 
bruari 1980 te Bilzen, eiser, die als mede- door verweerder, - dat zelfs in de ver
passagier uit de vrachtwagen bestuurd onderstelling dat eiser medegereden was 
------------------1om hulp te bieden bij het laden van die

(1) Cass., 26 sept. 1973 (A.C., 1974, 93), cfr. 
de conclusie van het openbaar ministerie in 
J.T.T., 1974, 11; 11 jan. 1978 (A.C., 1978, 558); 14 
maart 1978 (A.C., 1978, 825); 19 maart 1979 
(A.C., 1978-79, 830); 19 april 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 481); 2 okt. 1984, A.R. nr. 8004 
(A.C., 1984-85, nr. 79). Zie : J. CLESSE en M. 
JAMOULLE, « Examen de jurisprudence 
(1978-1981), Contrat de travail », R.C.J.B., 1983, 
565. 

ren en hij voor zijn hulp een geldelijke 
vergoeding zou ontvangen hebben van 
verweerder, er nog geen bewijs voor 
handen was dat deze occasionele dienst 
gebeurde in omstandigheden die een ge
zagsverhouding toelieten, en dat derhal
ve het bewijsaanbod door eiser gedaan, 
namelijk dat hij van verweerder een ver
goeding ontving voor zijn hulp bij het 
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veevervoer, ter zake niet dienend was, 
zodat in die omstandigheden noch arti
kel 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek noch artikel 18 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten ten deze toepassing vonden, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer ie
mand aan een andere hulp verleent te
gen vergoeding, zulks medebrengt dat 
hij die hulp verleent welke door die an
dere wordt verlangd en dat hij dan pas 
de bedongen vergoeding zal ontvangen 
indien die andere kan constateren dat 
hij de verlangde hulp heeft genoten, en 
derhalve medebrengt dat die hulp wordt 
verleend onder de Ieiding en het toezicht 
en dus onder bet gezag van die andere, 
waaruit volgt dat bet arrest, door om de 
boger aangehaalde redenen het bewijs
aanbod van eiser te verwerpen, een ver
keerde toepassing maakt van het begrip 
<< arbeidsovereenkomst » zoals dit onder 
meer in artikel 2 van voormelde wet van 
3 juli 1978 wordt bepaald, en dienvolgens 
ten onrechte weigert toepassing te rna
ken van de artikelen 18 van gezegde wet 
en 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek; 

tweede onderdeel, het arrest, wanneer 
het tegen eiser dezes verklaring weer
houdt, luidens welke hij voor eigen reke
ning handelde, zulks doet zonder te ant
woorden op het verweermiddel, waar
door eiser in zijn conclusie in hager 
beroep genomen, liet gelden dat hij de 
juiste betekenis van gezegde verklaring 
niet had gevat en gemeer,td had dat zulks 
beduidde dat hij meerderjarig was, welk 
gebrek aan antwoord een schending uit
maakt van de artikelen 97 van de Grand
wet en 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, en daarenboven, door die verkla
ring te weerhouden, welke de juridische 
kwalificatie van de op het ogenblik der 
feiten bestaande verhouding als voor
werp had, een verklaring als hekentenis 
weerhoudt welke nochtans geen hekente
nis uitmaakte zoals hedoeld in de artike
len 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wet
hoek, namelijk een verklaring hetreffen
de feiten of daden, en zodoende een 
verkeerde toepassing maakt van deze 
twee artikelen van bet Burgerlijk Wet
hoek; 

derde onderdeel, het arrest, gezien het 
aanneemt dat eiser, hij de aankomst van 
de vrachtwagen op de plaats van hestem
ming, deze wagen op verzoek van ver
weerder Lenaerts verliet om de hoeve
poort te openen, ten onrechte heslist dat 
ten deze tussen gezegde verweerder en 
eiser geen verhouding van aanstelling 

was ontstaan zoals bedoeld in artikel 
1384, derde lid, van bet Burgerlijk Wet
hoek: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eiser gedagvaard werd 
door de verweersters sub 2 en 3 tot 
betaling van schadevergoeding voor 
letsels die het gevolg waren van een 
door eiser veroorzaakt ongeval en 
dat eiser zich daartegen verweerde 
met een beroep op artikel 18 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet op 
grond dat hij het ongeval had ver
oorzaakt als werknemer van Le
naerts; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest eisers 
interpretatie van zijn verklaring ver
werpt door te oordelen dat de ver
klaring dat hij voor eigen rekening 
had gehandeld, in overeenstemming 
was met wat Lenaerts over de feiten 
had verklaard; dat het arrest aldus 
eisers conclusie beantwoordt; 

Overwegende dat het arrest eisers 
verklaring niet opvat als een beken
tenis die een juridische kwalificatie 
tot voorwerp heeft, maar als een 
verklaring over feiten die in over
eenstemming is met de feitelijke 
toedracht zoals ze door Lenaerts 
verklaard werd; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de overeen

komst krachtens welke iemand aan 
een ander hulp verleent tegen ver
goedmg, met noodzakelijk een ar
beidsovereenkomst is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat voor de beoorde

ling van het verweer van eiser ai
leen moest worden onderzocht of hij 
als werknemer kon worden aange
merkt; dat, zelfs indien eiser als 
aangestelde in de zin van artikel 
1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek moest worden aangemerkt, 
zulks niet tot gevolg kon hebben dat 
aan de verweersters sub 2 en 3 hun 
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vordering diende te worden ontzegd; 
dat het onderdeel niet tot cassatie 
kan leiden en derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

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

16 oktober 1987 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Poupart, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Bayart en Simont. 

Nr. 97 

3" KAMER - 19 oktober 1987 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - FAILLISSEMENT - GEVOLGEN 
- VERLIES VAN BEHEER VAN DE GOEDEREN 
- AANVANG. 

De gefailleerde verliest het beheer over 
zi}n goederen vanaf het begin van de 
dag waarop het vonnis van faillietver
klaring wordt uitgesproken, niet vanaf 
het ogenblik van de uitspraak (1). (Art. 
444 Faillissementswet.) 

(« BANK J. VAN BREDA EN C0 
», GEWONE COM

MANDITAIRE VENNOOTSCHAP T. WINDEY - CU
RATOR IN HET FAILLISSEMENT T.S. DISTRIBU-

TION ET MARKETING BENELUX P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5468) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) FREDERICQ: Handboek van Belgisch Han
delsrecht, IV, nrs. 2098 en 2161· Les Novelles 
Droit commercial, IV; CLOQUE;: Les conco;_ 
dats et la faillitP, nrs. 1171-1173. 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 10 september 1987, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1315, 2008, 2009 van het Burger
lijk Wetboek, 805 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 444, 447 van de wet van 18 
april 1851 op het faillissement, de bank
breuk en het uitstel van betaling, en 33 
van de wet van 1 maart 1961 betreffende 
de invoering in de nationale wetgeving 
van de eenvormige wet op de cheque en 
de inwerkingtreding van deze wet, 

doordat het arrest de vordering ge
grond verklaart, welke ingesteld werd 
door verweerster handelende als curator 
over het faillissement van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid T.S. Distribution et Marketing 
Benelux •.. welke stoelde op het feit dat ge
zegde vennootschap bij vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel 
van 29 april 1982 failliet werd verklaard, 
dat op die datum de vennootschap bij ei
seres houder was van een rekening met 
een credit van 906.568 frank, dat op die
zelfde dag een op die rekening getrok
ken cheque van 900.000 frank werd aan
geboden en door eiseres werd uitbetaald, 
en op de stelling dat, luidens de bepalin
gen van artikel 444 van de Faillisse
mentswet, de aldus verrichte betaling 
nietig was, en welke ertoe strekte eise
res te horen veroordelen om aan ver
weerster q.q. niet aileen het saldo van 
6.568 frank maar het gehele bedrag van 
906.568 frank te betalen; het arrest het 
verweer van eiseres verwerpt waarbij 
deze deed gelden dat op 29 april 1982 de 
zaakvoerder van voormelde vennoot
schap onmiddellijk na de opening van de 
kantoren in de hoofdzetel van eiseres 
aan de kassa de cheque in kwestie aan 
toonder aanbood, dat de kassier niet an
ders kon dan de cheque uitbetalen, aan
gezien hij door een handtekeninghouder 
was ondertekend en voldoende geprovi
sioneerd was, en aangezien betreffende 
gezegde bankrekening noch beslag noch 
verzet van welke aard ook bestond, dat 
het vonnis waardoor het faillissement 
werd uitgesproken vermoedelijk een ver
stekvonnis was, en zodoende overeen
komstig artikel 805 van het Gerechtelijk 
Wetboek pas op het einde van de zitting 
werd uitgesproken, dat luidens artikel 
444 van de Faillissementswet de betalin
gen gedaan aan de gefailleerde slechts 
nietig waren indien ze gedaan werden 
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sedert het vonnis van faillietverklaring, 
en dat verweerster derhalve overeen
komstig artikel 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek de bewijslast droeg van het feit 
dat de litigieuze betaling was verricht na 
het uitspreken van het vonnis van fail
lietverklaring; het arrest zijn beslissing 
laat stoelen op de beschouwing dat, voor 
de toepassing van artikel 444 van de 
Faillissementswet, de gehele dag, vanaf 
het eerste uur, van het vonnis van fail
lietverklaring in aanmerking dient te 
worden genomen, dat artikel 447 van de 
Faillissementswet bepaalt dat de rechten 
van hypotheek en van voorrecht, die gel
dig verkregen zijn, ingeschreven mogen 
worden tot de dag van faillietverklaring, 
dat gezegde artikelen 444 en 447 zodoen
de de ontzetting uit rechten van de ge
failleerde op hetzelfde ogenblik laten be
ginnen, namelijk het eerste uur van de 
dag waarop het faillissement wordt uit
gesproken, en dat eiseres ten onrechte 
aanvoerde dat zij verplicht was de liti
gieuze betaling te verrichten, daar arti
kel 444 van de Faillissementswet de be
palingen van de artikelen 2008, 2009 van 
het Burgerlijk Wetboek en 33 van de 
eenvormige wet op de cheque schaak zet, 

terwijl artikel 444 van de Faillisse
mentswet van 18 april 1851 bepaalt dat, 
niet vanaf het eerste uur van de dag 
waarop het vonnis van faillietverklaring 
wordt uitgesproken, maar te rekenen 
van dat vonnis, de gefailleerde van 
rechtswege het beheer over al zijn goe
deren verliest, en dat elke betaling aan 
de gefailleerde verricht, niet vanaf het 
eerste uur van die dag maar sedert het 
vonnis rechtens nietig is, zodat derhalve 
artikel 444 slechts vanaf het bestaan, dit 
is vanaf de uitspraak, van het vonnis 
van faillietverklaring de toepassing van 
de artikelen 2008 en 2009 van het Bur
gerlijk Wetboek en 33 van de eenvormi
ge wet op de cheque van 1 maart 1961 
uitsluit; artikel 447 van de Faillisse
mentswet als voorwerp heeft, niet het 
verlies door de gefailleerde van het be
heer over zijn goederen te regelen, maar 
perken te stellen aan de mogelijkheid, 
voor houders van rechten van hypotheek 
of voorrecht, die rechten te laten 
inschrijven; verweerster, overeenkomstig 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
om de nietigverklaring te verkrijgen van 
de door eiseres verrichte betaling van 
900.000 frank en om eiseres te horen ver
oordelen tot het opnieuw betalen van de
ze som aan verweerster q.q., de nietig
heid van de door eiseres verrichte beta
ling diende te bewijzen, en derhalve 

diende te bewijzen dat die betaling se
dert de uitspraak van het vonnis van 
faillietverklaring was gebeurd; het arrest 
geenszins in feite uitsluit dat, zoals eise
res deed gelden, de betaling in kwestie 
op 23 april 1982 was verricht onmiddel
lijk na de opening van de kantoren van 
de hoofdzetel van eiseres, terwijl het 
vonnis van faillietverklaring vermoede
lijk bij verstek en derhalve, overeenkom
stig artikel 805 van het Gerechtelijk Wet
hoek, op het einde van de zitting van de 
rechtbank werd uitgesproken; het arrest 
beslist dat de vraag of de betaling in 
kwestie al dan niet v66r dan wel na de 
uitspraak van het vonnis van faillietver
klaring was verricht, van relevantie is 
ontbloot, omdat voor de toepassing van 
voormeld artikel 444 het eerste uur van 
de dag waarop het faillissement wordt 
verklaard in aanmerking komt; hieruit 
volgt dat het arrest, door te beschouwen 
en te beslissen zoals gezegd, de aange
wezen wettelijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 444 van 
de Faillissementswet bepaalt dat de 
gefailleerde te rekenen van het von
nis van faillietverklaring het beheer 
over al zijn goederen, alsmede over 
de goederen die hij gedurende het 
faillissement mocht verkrijgen, ver
liest; 

Overwegende dat daarmee, blij
kens de wordingsgeschiedenis van 
die bepaling, bedoeld wordt dat de 
schuldenaar door de faillietverkla
ring het beheer over al zijn goede
ren verliest vanaf de dag waarop de 
faillietverklaring wordt uitgespro
ken, die dag daaronder begrepen; 

Dat zulks in overeenstemming is 
met artikel 447 van de Faillisse
mentswet, dat, in correlatief ver
band met de buitenbezitstelling van 
de gefailleerde, de inschrijving van 
rechten van hypotheek en van voor
recht slechts toelaat tot de dag van 
het vonnis van faillietverklaring, en 
niet tot op het ogenblik waarop tij
dens die dag het vonnis van failliet
verklaring wordt uitgesproken; 

Dat het arrest derhalve artikel 444 
van de Faillissementswet niet 
schendt door te beslissen dat de op 
de dag van faillietverklaring verrich
te betaling niet kan worden tegenge
worpen aan de curator; dat daaruit 
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tevens volgt dat het de andere in 
het middel aangewezen wetsbepalin
gen niet schendt, daar schending er
van te dezen slechts een gevolg van 
de beweerde schending van artikel 
444 van de Faillissementswet kan 
zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 oktober 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: 
Bayart en Nelissen Grade. 

Nr. 98 

3' KAMER - 19 oktober 1987 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP - BEWIJS 
- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONGEVAL 
EN LETSEL - VERMOEDEN - TEGENBEWIJS 
- BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 

Wanneer de rechter oordeelt dat met de 
hoogste graad van waarschijnlijkheid 
kan worden gesteld dat het letsel niet 
door de plotselinge gebeurtenis is ver
oorzaakt, kan uit de context van zijn 
beslissing blijken dat hij de zekerheid 
heeft dat het door art. 9 Arbeidsonge
vallenwet gevestigde vermoeden van 
het oorzakelijk verband tussen het on
geval en het letsel weerlegd is (1). 

(1) Zie Cass., 27 juni 1983, A.R. nr. 3906 
(A.C., 1982-83, nr. 600), en 22 dec. 1986, A.R. 
nr. 5388 (A.C., 1986-87, nr. 249). 

(BOSLOERS 
T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ A.G. N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5739) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 september 1986 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

. Over het middel: schending van de ar
tikelen 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, en voor zoveel nodig 7 
en 10 tot en met 21 van dezelfde Ar
beidsongevallenwet, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat « voor de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 het arbeidsongeval een schielijke 
gebeurtenis is die een letsel teweeg
brengt en waarvan de oorz'aak of een der 
oorzaken buiten het organisme van de 
getroffene ligt, terwijl tevens het ongeval 
de werknemers tijdens en door het feit 
van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst moet overkomen », dat « de deel
name aan een minivoetbalwedstrijd op 
zichzelf als schielijke gebeurtenis kan 
worden weerhouden "• en dat, overeen
komstig artikel 9 van de Arbeidsongeval
lenwet, het letsel vermoed wordt door 
een ongeval te zijn veroorzaakt wanneer 
de getroffene of zijn rechthebbenden be
nevens het letsel een plotse gebeurtenis 
kunnen aanwijzen, welk vermoeden voor 
tegenbewijs vatbaar is, oordeelt dat « de 
kwestieuze hersenbloeding (waaraan het 
slachtoffer overleed) zich om het even 
waar en op elk ander ogenblik had kun
nen voordoen zonder tussenkomst van 
e~n oorzaak die vreemd is aan het orga
msme van de getroffene >>, dat, « zelfs in
dien ten deze desbetreffend geen absolu
te zekerheid zou bestaan, met de hoogste 
graad van waarschijnlijkheid moet wor
den gesteld dat de ruptuur van aneu
rysma spontaan is opgetreden en niet 
werd veroorzaakt door de deelname aan 
de minivoetbalwedstrijd >>, en dat de 
hoogste graad van waarschijnlijkheid 
volstaat om het vermoeden vervat in ar
tikel 9 van de Arbeidsongevallenwet te 
weerleggen, en besluit dat « in onderha
vig geval het bewijs niet is geleverd dat 
het letsel door een plotse gebeurtenis 
werd veroorzaakt >> en dat de heer Boo
nen Denis derhalve niet is overleden aan 
de gevolgen van een arbeidsongeval, al
dus de oorspronkelijke vordering van ei
seres tot het verkrijgen van vergoedin-
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gen krachtens de Arbeidsongevallenwet
geving afwijzend, 

terwijl artikel 9 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat, 
wanneer de getroffene of zijn rechtheb
benden benevens het bestaan van het 
letsel een plotselinge gebeurtenis aanwij
zen, het letsel vermoed wordt, behoudens 
tegenbewijs, door een ongeval te zijn 
veroorzaakt; het door deze bepaling ver
eiste tegenbewijs tot ontkrachting van 
het wettelijk - ten voordele van de 
werknemer, slachtoffer van het ongeval 
- ingestelde vermoeden derhalve veron
derstelt dat de verzekeraar aantoont dat 
het letsel niet veroorzaakt werd door de 
aangewezen plotse gebeurtenis (en dus 
uitsluitend te wijten was aan een andere 
oorzaak), omstandigheid waarover zeker
heid dient te bestaan ten einde het wet
telijk vermoeden te kunnen weerleggen; 
het derhalve niet volstaat vast te stellen 
dat het letsel met de hoogste graad van 
waarschijnlijkheid niet veroorzaakt werd 
door de aangewezen plotselinge gebeur
tenis, nu het door de wetgever bij artikel 
9 van de wet ingestelde vermoeden er 
juist toe strekt de werknemer, slachtof
fer van het ongeval, in geval van twijfel 
omtrent de oorzaak van het letsel, de 
voordelen van de arbeidsongevallenwet
geving toe te kennen; de omstandigheid 
dat het letsel zich om het even waar en 
op elk ogenblik had kunnen voordoen 
zonder tussenkomst van een oorzaak die 
vreemd is aan het organisme van de ge
troffene, niet impliceert dat in onderha
vige zaak, in concreto, het letsel niet 
werd veroorzaakt door de aangewezen 
plotselinge gebeurtenis; het arbeidshof, 
door voor het in artikel 9 van de Ar
beidsongevallenwet bedoelde tegenbe
wijs, de hoogste graad van waarschijn
lijkheid te aanvaarden, deze wetsbepa
ling miskent (schending van artikel 9 
van de Arbeidsongevallenwet, en voor 
zoveel nodig van artikel 7 van diezelfde 
wet), en door bijgevolg eiseres het voor
deel van de vergoedingen ingesteld door 
de Arbeidsongevallenwet te ontzeggen, 
de desbetreffende bepalingen schendt 
(schending van de artikelen 10 tot en 
met 21 van de Arbeidsongevallenwet) : 

Overwegende dat het door artikel 
9 van de Arbeidsongevallenwet ge
vestigde vermoeden is weerlegd, 
wanneer de rechter de zekerheid 
heeft dat het letsel niet door het on
geval is veroorzaakt; dat, wanneer 
de rechter oordeelt dat met de hoog
ste graad van waarschijnlijkheid 

kan worden gesteld dat het letsel 
niet door de plotselinge gebeurtenis 
is veroorzaakt, uit de context van 
zijn beslissing kan blijken dat hij de 
zekerheid heeft dat het wettelijk 
vermoeden is weerlegd; 

Overwegende dat het arbeidshof 
door de in het middel aangehaalde 
redengeving van het arrest er geen 
twijfel over laat bestaan dat, naar 
het oordeel van de rechters, het te
genbewijs is geleverd dat het letsel 
niet het gevolg is van de aangewe
zen plotselinge gebeurtenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

19 oktober 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Biitzler en De Gryse. 
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VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - GEMIS AAN BE
STAANSREDEN - CASSATIEBEROEP TEGEN 
BESL!SS!NGEN VAN EEN RECHTBANK DIE DE 
ZAAK NAAR EEN ANDERE RECHTBANK VER
WIJST- DOORHALING VAN DE ZAAK OP DE 
ALGEMENE ROL VAN DIE RECHTBANK. 

Wanneer een zaak op de algemene rol 
van een rechtbank is doorgehaald, is 
het cassatieberoep tegen beslissingen 
van een andere rechtbank die de zaak 
wegens onbevoegdheid naar die recht
bank heeft verwezen, niet ontvanke
lijk, in zoverre die beslissingen hun 
bestaansreden verliezen door het ver
val van het geding als gevolg van de 
doorhaling. (Art. 730 Ger.W.) 
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(BEKAERT N.V. T, LANDELIJKE BEDIENDEN CEN
TRALE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5745) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 januari 1987 door 
de Arbeidsrechtbank te Gent in laat
ste aanleg gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid dat door het openbaar ministerie 
ambtshalve tegen de voorziening is opge
worpen en waarvan overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
kennis werd gegeven : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de Arbeidsrechtbank te Gent 
onbevoegd verklaart om uitspraak 
te doen, eensdeels over de samen
voeging van de technische bedrijfs
eenheid van eiseres te Oudenaarde 
met die te Zwevegem, anderdeels 
over de beslissing van eiseres om
trent de functies van het leidingge
vend personeel en de kaderleden 
van de technische bedrijfseenheid te 
Oudenaarde; dat het vonnis dien
aangaande de zaak naar de Arbeids
rechtbank te Oudenaarde verwijst; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de zaak op 18 fe
bruari 1987 doorgehaald werd op de 
algemene rol van de Arbeidsrecht
bank te Oudenaarde; 

Overwegende dat doorhaling van 
de zaak op de algemene rol, naar 
luid van artikel 730 van het Gerech
telijk Wetboek, het geding doet ver
vallen; 

Dat de in het eerste middel aan
gevochten beslissingen door het ver
val van het geding hun bestaansre
den hebben verloren; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is, in zoverre zij tegen 
deze beslissingen is gericht; 

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

19 oktober 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. De 
Gryse. 
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN HET RECH
TERLIJK GEWIJSDE - OPENBARE ORDE. 

2o OPENBARE ORDE - RECHTERLIJK GE

WIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG 
VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1o en 2o In burgerlijke zaken raakt het 
gezag van het rechterlijk gewijsde, in 
de regel, de openbare orde niet (1). 
(Art. 27 Ger.W.) 

(BELGISCH-ENGELSE VENNOOTSCHAP DER FER
RY-BOATS N.V T. DE PAEPE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5799) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel op verwij
zing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 10 september 1984 (2); 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 23 tot 27 van het Gerechte
lijk Wetboek en 4 van de wet van 5 de
cember 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire 

(1) Cass., 1 maart 1974 (A.C., 1974, 724). Z1e 
Cass., 16 okt. 1978 (R W, 1979-80, 1388, en JT., 
1979, 141). R.P D. B., co'mpl VI, chose jugee, 
nr 10 

(2) A R .nr 4246 (A C, 1984-85, nr 21) 
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comites, van het algemeen beginsel inza
ke het gezag van gewijsde en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat de collectieve arbeidsovereen
komst tot vaststelling van sommige ar
beidsvoorwaarden, op 8 juni 1977 geslo
ten in het Paritair Subcomite voor de 
Haven van Zeebrugge en algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 13 december 1977, toepasselijk is op 
verweerder, gelet op het gezag· van het 
rechterlijk gewijsde gehecht aan het 
door de cassatie niet aangetaste gedeelte 
van het arrest van 1 juni 1983 van het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
vaststelt dat, betreffende de datum van 
aanvang van de erkenning van verweer
der. als havenarbeider, het koninklijk be
slmt van 17 mei 1977 aan het Paritair 
Comite voor de Haven van Zeebrugge de 
bevoegdheid toekent om de arbeiders als 
havenarbeiders te erkennen en hun een 
erkenningskaart af te geven, en vervol
gens oordeelt : « Het paritair subcomite 
heeft weliswaar deze bevoegdheid ver
kregen van het koninklijk besluit van 17 
mei 1977 dat pas op 23 juli 1977 in wer
king is getreden, maar dit koninklijk be
sluit heeft eveneens bepaald dat de nog 
geldige prestatieboeken die v66r de in
werkingtreding waren afgeleverd, ambts
halve gelijkgesteld werden met de erken
ningskaarten. De Paepe was in het bezit 
van dergelijk prestatieboekje, zodanig 
dat hij de hoedanigheid van erkende ha
venarbeider had v66r de inwerkingtre
ding van het koninklijk besluit van 17 
mei 1977 ''• 

terwijl, bij dagvaarding van 25 april 
1975, de representatieve vakorganisatie 
waarbij verweerder aangesloten was 
toen hij in dienst van eiseres werkte de 
veroordeling van eiseres gevorderd h~eft 
t?t betaling aan de bij. deze vakorganisa
tie aangesloten !eden die in dienst van 
eiseres werkten, van de lonen overeenc 
komstig de collectieve arbeidsovereen
komsten gesloten in het Gewestelijk Pa
ritair Comite voor de Haven van Zee
brugge; de representatieve werknemers
organisatie deze vordering in naam van 
aile aangesloten !eden kon uitoefenen 
met toepassing van artikel 4 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites; in hoger beroep over 
deze vordering uitspraak werd gedaan 
door het Arbeidshof te Gent afdeling 
Brugge, bij arrest van 25 ~eptember 
1978; dat arrest, dat ondertussen m 
kracht. van gewijsde Is gegaan, met al-

leen besliste dat de werknemers van ei
seres niet als erkende havenarbeiders 
konden worden aangezien, maar ook dat, 
ingevolge het koninklijk besluit van 17 
mei 1977, de erkenning van een werkne
mer als havenarbeider in het havenge
bied van Zeebrugge pas effectief toepas
selijk werd vanaf 23 juli 1977; het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van voor
noemd arrest van 25 september 1978 niet 
alleen geldt voor de partijen maar ook 
voor degenen in wier naam deze partijen 
zijn opgetreden in het geding dat tot 
voornoemd arrest van 25 september 1978 
leidde; het arrest derhalve, door, in strijd 
met voornoemd arrest van 25 september 
1978 van het Arbeidshof te Gent, afde
ling Brugge, te beslissen, niet alleen dat 
verweerder, als werknemer van eiseres, 
als erkend havenarbeider dient te wor
den aangezien, maar ook dat verweerder 
deze hoedanigheid van erkend havenar
beider had v66r de inwerkingtreding van 
het koninklijk besluit van 17 mei 1977, 
derhalve v66r 23 juli 1977, het gezag van 
het rechterlijk gewijsde schendt dat 
moet worden toegekend aan het arrest 
van 25 september 1978 van het Arbeids
hof te Gent, afdeling Brugge, en derhal
ve een machtsoverschrijding begaat die 
de openbare orde raakt (schending van 
de artikelen 23 tot 27 van het Gerechte
lijk Wetboek en 4 van de wet van 5 de
cember 1968 en van het algemeen rechts
beginsel inzake het gezag van gewijsde) : 

Overwegende dat het Ar.beidshof 
te Gent, afdeling Brugge, bij arrest 
van 25 september 1978 uitspraak 
deed in een geding tussen eiseres 
en de Belgische Transportarbeiders
bond, de Christelijke Centrale van 
Vervoerarbeiders en de Algemene 
Centrale der Liberale Vakbonden 
van Belgie, inzake de door laatstbe
doelde organisatie, op grcind van ar
tikel 4 van de C.A.O.-wet van 5 de~ 
cember 1968, ingestelde vordering 
tot toepassing door eiseres van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
8 mei 1974, gesloten in het Geweste
lijk Paritair Comite voor de Haven 
van Zeebrugge, ·tot vaststelling van 
sommige arbeidsVoorwaardeh, algec 
meen verbindend verklaard bij ko
ninklijk besluit van 20 september 
1974; dat het bedoelde arrest van 25 
september 1978 ter zake onder meer 
heeft beslist dat de voordelen door 
de collectieve arbeidsovereen:komst 
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van 8 mei 1974 toegekend aan er
kende havenarbeiders niet v66r 23 
juli 1977 aan het personeel van eise
res konden toekomen, onder meer 
omdat eiseres, ingevolge de publika
tie van het koninklijk besluit van 17 
mei 1977 betreffende de voorwaar
den en modaliteiten van de erken
ning van havenarbeiders in het ha
vengebied van Zeebrugge in het 
Belgisch Staatsblad van 13 juli 1977, 
pas vanaf 23 juli 1977 verplicht was 
in dat havengebied uitsluitend er
kende havenarbeiders, beloond als 
bepaald in de aldaar geldende col
lectieve arbeidsovereenkomsten, te
werk te stellen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest uitspraak doet over de verde
ring van verweerder, ingesteld op 
grond van zijn hoedanigheid van er
kend havenarbeider, tot betaling 
door eiseres, vanaf de maand juni 
1977, van het basisloon vastgesteld 
in de collectieve arbeidsovereen
komst van 8 juni 1977, gesloten in 
het Paritair Subcomite voor de Ha
ven van Zeebrugge, tot vaststelling 
van sommige arbeidsvoorwaarden, 
algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 13 december 
1977, onder aftrek van het reeds be
taalde; dat het arrest, op het ver
weer van eiseres dat verweerder 
v66r 23 juli 1977, datum van inwer
kingtreding van het koninklijk be
sluit van 17 mei 1977, de hoedanig
heid van erkend havenarbeider niet 
kon bezitten, beslist dat verweerder 
« de hoedanigheid van erkende ha
venarbeider had v66r de inwerking
treding van het koninklijk besluit 
van 17 mei 1977 », en mede op die 
grond de vordering van verweerder 
inwilligt; 

Overwegende dat artikel 27, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de rechter de exceptie 
van gewij sde niet am:btshalve kan 
opwerpen; dat daaruit blijkt dat in 
burgerlijke zaken het gezag van 
rechterlijk gewijsde, in de regel, de 
openbare orde niet raakt; 

1979 tegen haar heeft ingeleid, voor 
de feitenrechters niet heeft gesteld 
dat vorenbedoeld arrest van 25 sep
tember 1978 van het Arbeidshof te 
Gent, afdeling Brugge, ten aanzien 
van verweerder gezag van gewijsde 
bezit in zoverre het heeft beslist dat 
het personeel van eiseres v66r 23 ju
li 1977 wettelijk de hoedanigheid 
van erkend havenarbeider niet kon 
bezitten; dat het bestreden arrest 
over de kwestie van het gezag van 
gewijsde op dat punt niet uit eigen 
beweging heeft beslist; 

Dat het Arbeidshof te Brussel, 
door onder de vermelde omstandig
heden te beslissen dat verweerder 
de hoedanigheid van erkend haven
arbeider reeds v66r de inwerkingtre
ding van het koninklijk besluit van 
17 mei 1977 bezat, de in het middel 
bedoelde machtsoverschrijding, die 
erin bestaat dat dezelfde rechter in 
hetzelfde geding terugkomt op een 
eigen definitieve beslissing, niet be
gaat; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweerder 
toelaatbaar en ontvankelijk en het 
incidenteel beroep van eiseres ont
vankelijk verklaart en beslist dat 
verweerder de hoedanigheid van er
kend havenarbeider bezat v66r de 
inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit van 17 mei 1977; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

Overwegende dat eiseres, in het 19 oktober 1987 - 3' kamer - Voorzit-
geding dat verweerder op 30 januari . ter de h Chatel, eerste voorzitter -
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Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 101 

3• KAMER - 19 oktober 1987 

1° OPENBARE ORDE - VERJARING -
STRAFZAKEN - UIT EEN MISDRIJF ONTSTA
NE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

2° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLISSING OVER EEN WETSBEPAL!NG VAN 
OPENBARE ORDE. 

BESCHERMING LOONBE-
SCHERMINGSWET - OVERTREDINGEN - NIET 
UITBETALEN VAN HET LOON - VOLTOOIING 
VAN HET MISDRIJF. 

4° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND, 

VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF -
LOON - BESCHERMING - LOONBESCHER
MINGSWET - OVERTREDINGEN - NIET UIT
BETALEN VAN HET LOON - VOLTOOIING VAN 
HET MISDRIJF. 

5° JAARLIJKSE V AKANTIE WET 
JAARLIJKSE VAKANTIE - OVERTRED!NGEN 
- NIET BETALEN VAN HET VAKANTIEGELD
VOLTOOIING VAN HET MISDRIJF 

6° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND, 
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF -
socrALE: ZEKERimin · - wimKNEMERS -
JAARLIJKSE VAKANTIE VAN DE WERKNE
MERS - WET JAARLIJKSE VAKANTIE -
OVERTREDINGEN - NIET BETALEN VAN HET 
VAKANTIEGELD- VOLTOOIING VAN HET MIS
DRIJF 

lo De verjaring van de uit een misdrijf 
ontstane burgerlijke rechtsvordering 
raakt de openbare ofde (1). · · 

(1) Cass., 8 Juh 1955 (A.C, 1955, 917), Over 
het behoud van d1t kenmerk van openbare 
orde na de wet van 30 me1 1961 Gedr St., Ka 
mer, 1958-1959, nr 271/4, blz 4-6, Cass , 30 dec 
1985 (A(', 1985-86, nr 282) 

2° Nietig is de bel'Usting in een beslis
sing betreffende een wetsbepaling van 
openbare orde (2). 

3° en 4° Het misdrijf dat erin bestaat niet 
of niet op de voorgeschreven tijdstip
pen en binnen de voorgeschreven ter
mijnen het loon uit te betalen, is vol
trokken door een enkel verzuim, op 
het ogenblik waarop uiterlijk moet 
worden betaald (Artt. 9, 42.1° en 46 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werkne
mers.) (3). 

5° en 6° Het misdrijf dat erin bestaat niet 
of niet binnen de voorgeschreven ter
mijn of volgens de reglementaire mo
daliteiten het verschuldigd vakantie
geld waarop de werknemers recht 
hebben te betalen, is voltrokken door 
een enkel verzuim, op het ogenblik 
waarop uiterlijk moet worden betaald 
(Artt. 54, 2°, en 60 van het koninklijk 
besluit van 28 juni 1971 houdende aan
passing en coiirdinatie van de wetsbe
palingen betreffende de jaarlijkse va
kantie van de werknemers). (4). 

(RADELCO NV. T. VERMEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5731) 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 6, 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2 van het Strafwetboek, 26, 28 
van de wet van 17 april 1878 houdende 

(2) Cass., 9 april 1975 (A.C, 1975, 861). 

(3) Raadpl. J. HERMAN, « De verjaring in het 
arbeidsrecht "• J.T.T., 1984, blz. 14 en vlg., blz. 
137 en vlg.; HENRI D. BOSLY, Les sanctions en 
dmit penal social beige, 1979, Story, biz. 205; 
P. LEROY, << Regles de prescription applicables 
a !'action civile resultant de Ia violation d'une 
disposition de nature contractuelle sanc
tfonnee penalement "• J T T., 1978, biz. 265 en 
vlg. 

(4) Betreffende de v66r het koninklijk be
s!uit van 28 jum 1971 toepasselijke wetgevmg 
z1e Cass., 26 okt. 1970 (A.C., 1971, 182); Raadpl 
tevens J VAN BOECKHOUT, << De met of n·Jet 
tlJdJge betalmg· van het vakantlegeld als mls
dnjf "• R W, 1974 75, kol 1170 en vlg 
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de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 10 van de wet van 16 
augustus 1887 tot regeling van de uitbe
taling der bezoldiging van de bij een ar
beidsovereenkomst verbonden werlme
mers, 4, 9, 23, 42, 46 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, 16, 22 van 
de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststel
ling van het statuut der paritaire comi
tes, 56, 61 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, 
1 tot en met 14 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 15 oktober 1963 
tot vaststelling van de bezoldigingsvoor
waarden der bedienden tewerkgesteld in 
de ondernemingen welke onder dit pari
tair comite vallen, gesloten in het Aan
vullend Nationaal Paritair Comite voor 
de bedienden en algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 18 
februari 1964, 1 tot en met 11 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 14 fe
bruari 1966 tot vaststelling van die voor
waarden, gesloten in hetzelfde paritair 
comite en algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 3 maart 
1966, 1 tot en met 10 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 februari 1968 
tot vaststelling van die voorwaarden, ge
sloten in hetzelfde paritair comite en al
gemeen verbindend verklaard bij ko
ninklijk besluit van 10 april 1968, 1 tot 
en met 9 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 11 mei 1970 tot vaststel
ling van die voorwaarden, gesloten in 
hetzelfde paritair comite en algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 3 augustus 1970, 1 tot en met 10 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 8 maart 1972 met betrekking tot de 
arbeids- en beloningsvoorwaarden, geslo
ten in hetzelfde paritair comite en alge
meen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 16 juni 1972, 1 tot en met 
9 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 30 maart 1973 met betrekking tot de 
arbeids- en beloningsvoorwaarden, geslo
ten in hetzelfde nationaal paritair comite 
en algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 19 juli 1974, 17, 20, 
59, 65 van het koninklijk besluit van 9 
maart 1951 tot samenordening der wet
ten en besluitwetten betreffende het 
jaarlijks verlof der loonarbeiders, 39, 40, 
47, 69 van het koninklijk besluit van 5 
april 1958 tot vaststelling van de algeme
ne modaliteiten van uitvoering van de 
wetten betreffende het jaarlijks verlof 
der loonnrbeiders, 20 van de wet van 26 
maart 1970 tot integratie van het dubbel 
vakantiegeld voor de derde vakantie-

week in de regeling voor jaarlijkse va
kantie van de werknemers, 9, 10, 13, 15, 
16, 54, 60 van het koninklijk besluit van 
28 juni 1971 houdende aanpassing en 
coordinatie van de wetsbepalingen be
treffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, 38 tot en met 45 van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, 

doordat het arrest de verjaring van het 
dee! van de vordering dat betrekking 
had op loonachterstallen van v66r 1974 
onder meer uit hoofde van niet-indexatie 
van het vast loon van (verweerder), uit 
hoofde van tekort aan commissieloon, uit 
hoofde van vakantiegeld en uit hoofde 
van eindejaarspremie, heeft afgewezen 
op grand dat « partijen duidelijk berus
ten in het vonnis, ( ... ) waar de door (eise
res) ingeroepen verjaring werd afgewe
zen » en « dat de eerste rechter trouwens 
zeer oordeelkundig en op grand van een 
motivering die het arbeidshof volledig 
onderschrijft, (deze exceptie) heeft afge
wezen, zodat het vonnis (op dit punt) 
dient bevestigd te worden » en doordat 
de eerste rechter wiens motieven door 
het arrest overgenomen worden, de ex
ceptie van verjaring afwees op grand 
van volgende overwegenden : « De ar
beidsovereenkomst tussen partijen blijkt 
nag steeds te bestaan. Gelet op het 
voortdurend karakter van het misdrijf 
van niet betalen van loon, vakantiegeld, 
loon voor betaalde feestdagen, kan er 
van verjaring geen sprake zijn zolang er 
geen vijf jaren zijn verlopen sedert het 
laatste delictuele feit werd gepleegd. 
(Verweerder) heeft zijn oorspronkelijke 
vordering in betaling van tekort aan 
loon, vakantiegeld en loon voor betaalde 
feestdagen, vordering ex contractu, ge
wijzigd in een burgerlijke vordering 
hoofdens een misdrijf van niet betalen 
van loon, vakantiegeld of loon voor be
taalde feestdagen, bij conclusies neerge
legd op 31 mei 1979. Nu (verweerder) 
voorhoudt dat het misdrijf werd ge
pleegd op onafgebroken wijze van 1954 
tot 1978, kan de verjaring niet ingeroe
pen worden voor zoveel het bestaan van 
het misdrijf bewezen is evenals zijn 
voortdurend karakter. », 

terwijl, eerste onderdeel, het niet-beta
len van loon, het niet-betalen van het biJ 
algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomsten bepaald 
loon en het niet-toepassen van de daarm 
verplicht gestelde indexaties evenals het 
niet-betalen van het wettelijk verplicht 
vakantwgeld, krachtens de in het mrddel 
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aangehaalde bepalingen van strafbaar
stelling (met name de artikelen 10 van 
de wet van 16 augustus 1887 tot regeling 
van de uitbetaling van de bij een ar
beidsovereenkomst verbonden werkne
mers, 4, 9, 23 en 42 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers; 16 van de 
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststel
ling van het statuut der paritaire comi
tes, 56 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites de 
in het middel aangehaalde artikelen.' uit 
de in het middel aangehaalde en bij ko
ninklijk besluit algemeen verbindend 
verklaarde collectieve arbeidsovereen
komsten, de artikelen 17, 20 en 59 van 
het koninklijk besluit van 9 maart 1951 
tot samenordening der wetten betreffen
de het jaarlijks verlof der loonarbeiders, 
39, 40, 47 en 69 van het koninklijk be
sluit van 5 april 1958 tot vaststelling van 
de modaliteiten van uitvoering van de 
voornoemde gecoordineerde wetten; de 
artikelen 9, 10, 13, 15, 16 en 54 van het 
koninklijk besluit van 28 juni 1971 hou
<iende aanpassing el'l coordinatie der 
wetten betrefiende het jaarlijks verlof 
der loonarbeiders, 38 tot en met 45 van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uitvoe
ringsmodaliteiten van de wetten betref
fende de jaarlijkse vakantie der loonar
beiders) geen voortdurende misdrijven, 
noch aflopende misdrijven zijn, waarvan 
- behoudens een terzake niet vastge
steld voortgezet misdrijf - de verjaring 
krachtens de artikelen 10 van voormeld~ 
wet van 16 augustus 1887, 46 van voor
melde wet van 12 april 1965, 22 van voor
melde besluitwet van 9 juni 1945, 61 van 
voormelde wet van 5 december 1968, 65 
van het voormelde koninklijk besluit van 
9 maart 1951, zoals het werd gewijzigd 
door artikel 20 van de wet van 26 maart 
1970, en 60 van het voormelde koninklijk 
besluit van 28 juni 1971, begint te !open 
vanaf de datum van het feit waaruit de 
vordering is ontstaan of de inbreuk werd 
gepleegd (dit is het ogenblik waarop de 
bedoelde bezoldigingen, indexaties en va
kantiegelden krachtens voormelde straf
bepalingen betaald hadden moeten wor
den) en niet, zoals het arrest, met 
overname van de motieven van de eerste 
rechter, ten onrechte aanneemt, vanaf de 
datum van het laatste delictuele feit en 
~erwijl_. wanneer de strafvordering ~er
Jaard 1s krachtens de artikelen 26 en 28 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, de verjaring 
van de burgerlijke vordering verjaart 

door verloop van vijf jaren, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd, zodat het arrest, door op de aan
gehaalde gronden aan te nemen dat de 
e.xceptie van verjaring (van de burger
hjke vordering uit het misdrijf) terecht 
~erd afgewezen, voormelde bepalingen 
mzake strafbaarstelling en verjaring 
schendt en derhalve niet naar recht ver
antwoord is (schending van alle in het 
middel aangehaalde bepalingen met uit
zondering van artikel· 97 van de Grand
wet); 

tweecfe onderdeel!. het tegenstrijdig is 
te beshs.sel'!-, enerzlJds dat de exceptie 
(van verJarmg) op oordeelkundige gran
den werd afgewezen en, bij overname 
van de motieven van de eerste rechter 
dat « gelet op het voortdurend karakte; 
van het misdrijf van niet betalen van 
loon, vakantiegeld, loon voor betaalde 
feestd~gen, er van verjaring geen sprake 
kan zlJn zolang er geen vijf jaren zijn 
verlopen sedert het laatste delictuele feit 
werd gepleegd » en anderzijds dat « nu 
(verweerder) voorhoudt dat het misdrijf 
werd gepleegd op onafgebroken wijze 
van 1954 tot 1978, de verjaring niet inge
roepen kan worden, voor zover het be
staan van het misdrijf bewezen is even
als zijn voortdurend karakter » nu het 
tegenstrijdig is, ten eerste, ener~ijds aan 
te nemen dat het misdrijf een « voortdu
rend karakter » heeft en daarom er van 
verjaring geen sprake kan zijn, doch an
derzijds aan te nemen « dat de verjaring 
niet kan ingeroepen worden voor zover 
het voortdurend karakter van het mis
drijf bewezen is », en, ten tweede ener
z.ijds te beslissen dat de verjaring;excep
tle afgewezen wordt, doch anderzijds te 
stellen dat de verjaring niet kan ingeroe
pen worden « voor zoveel » het « voortdu
rend karakter van het misdrijf bewezen 
wordt », hetgeen impliceert dat eventueel 
tach nog verjaring zou kunnen worden 
ingeroepen, zodat het arrest, gelet op de
z~ tegenstrijdigheden in de motivering, 
met regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) 
noch naar recht verantwoord is (scherr
ding van alle in het middel ingeroepen 
wettelijke bepalingen, met uitzondering 
van de artikelen 6, 1131· van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

derd_e ondt;rdeel, overeenkomstig de in 
~et m1ddel mgeroepen wettelijke bepa
hngen (behalve artikel 97 van de Grand
wet), inzonderheid de artikelen 6 1131 
van het Burgerlijk Wetboek, 26 ~n 28 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
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van Strafvordering, de verjaring van de 
burgerlijke vordering uit een misdrijf 
van openbare orde is en derhalve, de 
partijen de verworven verjaring niet 
kunnen verzaken, noch erin kunnen be
rusten, de rechter desgevailend de verja
ring ambtshalve moet opwerpen en de 
verjaring voor het eerst in cassatie kan 
worden ingeroepen, zodat, in de mate 
dat het arrest beslist dat (eiseres) in het 
vonnis berustte in de mate dat de door 
haar ingeroepen verj aring werd afgewe
zen, en impliciet, op grand hiervan be
slist dat de exceptie van verjaring defini
tief verworpen werd, het arrest het 
karakter van openbare orde - en de 
daaraan verbonden gevolgen - van de 
verjaring van de burgerlijke vordering 
uit het misdrijf miskent (schending van 
aile in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen, inzonderheid de artikelen 6, 
1131 van het Burgerlijk Wetboek, 26 en 
28 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, doch met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing laat steunen op de vaststel
ling dat eiseres in het beroepen von
nis berust in zoverre het beslist dat 
verweerders vordering tot betaling 
van achterstallig loon en vakantie
geld niet verjaard is, alsmede op de 
redenen van dit vonnis waarbij het 
stelde dat die vordering niet ver
jaard is, nu zij volgt uit voortduren
de misdrijven « gepleegd op onafge
broken wijze van 1954 tot 1978 >>; 

Overwegende · eensdeels dat de 
verjaring van een vordering uit een 
misdrijf de openbare orde raakt; dat 
het berusten in een beslissing over 
zulke verjaring nietig is; 

Overwegende anderdeels dat, blij
kens de bewoordingen van de in het 
middel aangewezen bepalingen die 
de verplichtihg, lo"on en · vakantie-
geld te betalen, omschrijven en het 
verzuimen van betalen strafbaar 
stellen, het misdrijf door een enkel 
verzuim op het ogenblik waarop 
moet word~n betaald,- voltrokken.is;. 

Dat de misdrijven waaruit ver
weerders vordering volgt, derhalve 
geen voortdurende misdrijven zijn; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, 29 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 houdende de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedien
dencontract, zoals het van kracht was 
v66r de wet van 30 juli 1963 op het sta
tuut van de handelsvertegenwoordigers, 
en 93 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, op grond van arti
kel 93 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, beslist 
dat (verweerder) aanspraak kan maken 
op commissielonen voor de zaken die 
door (eiseres) zonder zijn tussenkomst in 
zijn sector werden gesloten, en de des
kundige be!ast met het berekenen van 
die « onrechtstreekse » commissielonen 
over de periode van 1955 tot en met 1977, 

terwijl, krachtens artikel 29 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 hou
dende de gecoordineerde wetten betref
fende het bediendencontract, dat van 
kracht is gebleven tot aan de datum van 
de inwerkingtreding van de wet van 30 
juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers, onrecht
streekse commissielonen slechts ver
schuldigd waren voor zover niet anders 
was overeengekomen, en derhalve, deze 
bepaling niet van dwingend recht noch 
van openbare orde was; het arrest der
halve diende na te gaan of verweerder 
ook krachtens voornoemd artikel 29 aan
spraak kon maken op onrechtstreekse 
commissielonen, en in welke mate, te
meer daar eiseres in haar conc!usie uit
drukkelijk deed gelden dat (verweerder) 
niet bewees dat hij recht had op onrecht
streekse commissielonen (appelconclusie, 
biz. 4, vijfde paragraaf), zodat het arrest, 
door aileen op grond van artikel 93 van 
de wet van 3 juli 1978 te beslissen dat 
verweerder aanspraak kan maken op 
commissielonen voor de zaken die door 
eiseres zonder zijn tussenkomst werden 
gesloten, en dit over de gehele periode 
van 1955 tot en met 1977, zonder reke
ning te houden met de v66r de wet van 3 
juli 1978 geldende regelingen, inzonder
heid deze van artikel 29 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1955, en door al
dus aan de dwingende bepalingen van de 
wet van 3 juli 1978 ook op onwettige w1j 
ze en in strijd met artikel 2 van het Bur 
gerlijk Wetboek terugwerkende .kraght.tp 
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verlenen, schending inhoudt van aile in 
het middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het mid
del nieuw is : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing grondt op artikel 93 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978; dat het middel aanvoert 
dat het arrest die bepalirig schendt 
door haar op onwettige wijze terug~ 
werkende kracht te verlenen; 

Overwegende dat het middel 
waarin de grond van de beslissing 
van de rechter wordt bekritiseerd, 
niet nieuw is; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat eiseres enkel 

deed gelden dat verweerder niet be
wees dat hij recht had op onrecht
streeks commissieloon; dat het ar
rest dit verweer beantwoordt door te 
stellen dat verweerder op grond van 
artikel 93 van de Arbeidsovereen
'komstenwet recht had op commis~ 
sieloon voor de zaken die door eise~ 
res zonder zijn tussenkomst werden 
gesloten; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
bij ontstentenis van een betwisting 
dienaangaande, niet diende na te 
gaan of partijen, voor de periode 
van .verweerders tewerkstelling tij
dens welke artikel 29 van de gecoor
dineerde wetten betreffende het be
diendencontract van toepassing was, 
de in die bepaling bedoelde beper
king stipuleerden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vermetigt h~t be
streden arrest m zoverre het beslist 
dat de vordermg van verweerder tot 
betalmg van achterstallig loon, com
missleloon, vakantlegeld en einde
Jaarspremle met verjaard 1s; 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 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 Arbeidshof te Antwerpen. 

19 oktober 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h, Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 102 

2' KA:v!ER - 20 oktober 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

ME:-JT - ART. 12.3.1, EERSTE LID - REGEL 
VOORRANG REC!-ITS DRAAGWIJDTE. 

De regel van het Wegverkeersreglement, 
naar luid waarvan elke bestuurder 
voorrang moet verlenen aan de van 
rechts komende bestuurder, is niet ai
leen van toepassing op kruispunten, 
maar ook op andere plaatsen van de 
openbare weg waar een bestuurder op 
regelmatige wijze rechts van een ande
re bestuurder komt (1). 

(DE BAEDTS E.A. T REYNVOET) 

ARREST 

(A.R. nr. 1305) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 december 1986 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het mid del:. schending van de ar
tikelen 6.2, 12.3.1 en 76.2 van het konink~. 
lijk besluit van 1 december 1975 houden
de algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

(1) Cass, 26 feb 1974 (A C, 1974, 710), 15 
okt 1983, A R nr 9380 (1b1d., 1983-86, nr 92) 
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doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat eerste eiser inge
volge het verkeersbord B1 geen voorrang 
moest verlenen aan verweerder, omdat 
deze zich niet bevond op de rijbaan die 
eerste eiser wilde oprijden, daar de 
plaats van de aanrijding gelegen was 
tussen het verkeersbord B1 en de dwars
streep gevormd door witte driehoeken, 
desondanks eerste eiser aansprakelijk 
stelt voor de aanrijding met verweerder, 
zulks op grand dat eerste eiser ingevolge 
artikel 12.3.1 van het verkeersreglement 
voorrang moest verlenen aan de regel
matig van rechts komende verweerder, 

terwijl de door witte driehoeken ge
vormde dwarsstreep de plaats aanduidt 
waar de ingevolge het verkeersbord B1 
verschuldigde voorrang in werking 
treedt en deze regel hoven de algemene 
regel van de voorrang van rechts gaat en 
het bestreden vonnis niet op consequen
te wijze de voorrang van de verkeersbor
den en wegmarkeringen uitwerkt: 

Overwegende dat artikel 12.3.1 
van het Wegverkeersreglement be
paalt (eerste lid) dat elke bestuurder 
voorrang moet verlenen aan de van 
rechts komende bestuurder, maar 
(tweede lid) dat een bestuurder wan
neer hij uit een openbare weg of 
een rijbaan met verkeersbord B1 
komt, voorrang moet verlenen aan 
iedere bestuurder die rijdt op de 
openbare weg of de rijbaan die hij 
oprijdt; 

Overwegende dat, eensdeels, de 
ingevolge het verkeersbord B1 te 
verlenen voorrang de algemene 
voorrang van rechts primeert, an
derdeels, de regel van het verkeers
reglement, naar luid waarvan elke 
bestuurder voorrang moet verlenen 
aan de van rechts komende bestuur
der, niet aileen van toepassing is op 
de kruispunten, maar ook op andere 
plaatsen van de openbare weg waar 
een bestuurder op regelmatige wijze 
rechts van een andere bestuurder 
komt; 

Overwegende dat de appelrechters 
in feite en derhalve onaantastbaar 
de plaatsomstandigheden van het 

ongeval vaststellen (2), namelijk dat 
het ongeval niet gebeurd is op het 
kruispunt gevormd door de Brugse
steenweg met de Leopoldlaan, maar 
wei voordat de eerste eiser Franky 
De Baedts dit kruispunt had bereikt 
en wijl hij zich nog bevond op de 
Brugsesteenweg in de « v66r de 
grasberm (gelegen ruimte) ( ... ) die 
de aansluiting vormt van de Brugse
steenweg met de Leopoldlaan >>; 

Overwegende dat zij, enerzijds uit 
hun vaststelling dat de eerste eiser 
nog niet het kruispunt gevormd 
door de Brugsesteenweg, waarop hij 
reed, met de Leopoldlaan, en derhal
ve evenmin de Leopoldlaan, openba
re weg die hij wou oprijden en waar 
de hem door het verkeersteken B1 
opgelegde voorrangsplicht gold, had 
bereikt, wettig konden beslissen dat 
eerste eiser artikel 12.3.1, tweede 
lid, a, van het Wegverkeersregle
ment niet overtrad; 

Overwegende dat zij anderzijds, 
door vast te stellen dat de aanrij
ding gebeurde buiten het kwestieuze 
kruispunt, op een andere plaats van 
de openbare weg, namelijk de Brug
sesteenweg, tussen het voertuig be
stuurd door eerste eiser en het voer
tuig bestuurd door verweerder, die 
op regelmatige wijze van rechts van 
eerste eiser kwam, hun beslissing 
dat eerste eiser de door artikel 
12.3.1, eerste lid, van het Wegver
keersreglement opgelegde voor
rangsplicht miskende, naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 

(2) Luidens het arrest stellen de rechters op 
onaantastbare wijze de feiten vast waarop z1j 
steunen om te beslissen dat het ongeval niet 
op het kruispunt is gebeurd. 
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- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 103 

2" KAMER - 21 oktober 1987 

1° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-

GLEMENT, ARTT. 5 EN 67, INZONDERHEID 67.1 
- VERKEERSBORDEN - BORDEN BETREF
FENDE DE VOORRANG - BORDEN GE
PLAATST OVEREENKOMSTIG DE VOOR
SCHRIFTEN VAN DAT REGLEMENT- BEGRIP. 

2° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT, ART. 6.2 - RESPECTIEF GEZAG 
VAN VERKEERSBORDEN EN VERKEERSRE
GELS - DRAAGWIJDTE. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN SCHULD EN SCHADE -
ONTBREKEN VAN DE VASTSTELLING DAT DE 
SCHADE ZICH OOK ZONDER DE FOUT ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZOALS ZE VEROOR
Zfu\KT IS - GEVOLG. 

4° CASSATIE - RECHTSPLEGING IN STRAF-. 

ZAKEN- OMVANG VAN DE VERNIETIGING
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VER
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSINGEN OP 
EEN VAN DIE RECHTSVORDERINGEN- VER
NIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING OP DE ANDERE- VOORWAARDEN. 

5° CASSATIE - RECHTSPLEGING IN STRAF
ZAKEN- OMVANG VAN DE VERNIETIGING
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
SING W AARBIJ EEN BESTUURDER AANSPRA
KEL!JK WORDT VERKLAARD VOOR HET ON
GEVAL- BESLISSING WAARBIJ EEN ANDERE 
BESTUURDER OP ONWETTIGE WIJZE ONTSLA
GEN WORDT VAN ALLE AANSPRAKELIJKHE!D 
- BEPERKTE VERNIETIGING. 

1" De verplichting van de weggebruikers 
zich te gedragen naar de voorrangs
borden is met name afhankelijk van 
de voorwaarde dat die verkeersbor- : 
den overeenkomstig de voorschriften 

van het Wegverkeersreglement 
d.w.z. rechts- geplaatst zijn (1). (Artt. 
5 en 67.1 Wegverkeersreglement.) 

2" In geval van strijdigheid tussen de 
verkeersborden en de verkeersregels, 
inzonderheid tussen de voorrangsbor
den en de regels betreffende de ver
plichting voorrang te verlenen, gaan 
de verkeersborden boven de verkeers
regels (2) (Art. 6.2 Wegverkeersregle
ment.) 

3" Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk verklaard wordt voor de 
gevolgen van een verkeersongeval, 
wanneer niet tevens wordt vastgesteld 
dat de schade, zoals ze zich heeft voor
gedaan, oak zou veroorzaakt zijn zon
der de lout die de rechter ten laste van 
een andere bestuurder heeft vastge
steld. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) (3) 

4" De vernietiging, op de voorziening van 
een burgerlijke partij, van de eindbe
slissing op de rechtsvordering van die 
burgerlijke partij tegen een beklaagde, 
brengt de vernietiging mede van de 
niet definitieve beslissing op de door 
die beklaagde als burgerlijke partij te
gen een andere beklaagde ingestelde 
rechtsvordering, wanneer die beslis
sing door dezelfde onwettigheid is aan
getast, oak al heeft eiser, aangezien de 
voorziening tegen Jaatstvermelde be
slissing vooralsnog niet ontvankelijk 
was, zonder te berusten, afstand ge
daan van de door hem tegen haar in
gestelde voorziening (4). 

5" Wanneer een beslissing waarbij een 
bestuurder aansprakelijk wordt ver
klaard voor het ongeval, vernietigd 
wordt omdat de rechter op een onwet
tige wijze elk oorzakelijk verband tus
sen de door hem ten laste van een an
dere bestuurder vastgestelde tout en 
dat ongeval uitgesloten heeft, strekt de 
vernietiging zich _niet uit tot de beslis-

(1) Zie Cass., 20 aug. 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 1186), redengeving, inz. blz. 1187, 
tweede kol. 

(2) Zie Cass., 6 feb. 1985, A.R. nr. 3950 
(A.C., 1984-85, nr. 339). 

(3) Cass., 9 dec. 1986, A.R. nr. 419 
(A.C., 1986-87, nr. 215). 

( 4) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 338 
(A.C., 1986-87, nr. 4) en de verwijzingen aange
haald in noot 2, blz. 10; zie ook Cass., 9 juni 
1987, A.R. nr. 9767 (ibid., 1986-87, nr. 610). 



Nr. 103 HOF VAN CASSATIE 209 

sing dat de eerste bestuurder een fout 
heeft begaan waardoor hij aansprake
Jijk is (5). 

(SIMSEK M., SIMSEK B. T. ACCOGLI E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5771) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Mustafa Simsek, beklaagde : 

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

1. de verweerster Olivia Accogli, 
medebeklaagde: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. eiser: 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, 2.8, 5, 12.3.1, tweede lid, a, 
12.4, 67.3 (waarbij onder andere de ver
keersborden B1 en B5 betreffende de 
voorrang worden ingevoerd), 68.3 (waar
bij onder meer het verkeersbord C3 
wordt ingevoerd) van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 418, 420 van het Strafwet
boek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na door verwijzing 
naar de uiteenzetting van de toedracht 
van de zaak, in het door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen gewezen 
beroepen vonnis van 18 november 1983, 
eraan te hebben herinnerd dat het liti
gieuze ongeval gebeurd was toen de eer
ste eiser Mustafa Simsek in de rue de 
Fleurus reed, terwijl de verweerster Oli
via Accogli een stuk autosnelweg volgde 
tussen Auvelais en Farciennes; dat 

(5) Zie Cass., 26 april 1985, A.R. nr. 4092 
(A.C., 1984-85, nr. 514). 

.« laatstgenoemde weg nochtans ten tijde 
van de feiten verboden was voor het ver
keer (verkeersbord C3) >> en dat het on
geval heeft plaatsgevonden « op de krui
sing » van die twee wegen, de beslissing 
op de tegen de eerste eiser ingestelde 
strafvordering en op de burgerlijke 
rechtsvordering van de tweede eiser te
gen Olivia Accogli hierdoor verantwoordt 
dat << de rechtbank op goede gronden 
heeft beslist dat aileen de verdachte 
Simsek aansprakelijk was voor het onge
val en de erdoor veroorzaakte schade >>, 

op grond dat « wat telt in de eerste 
plaats de kennis van de werkelijke 
plaatsgesteldheid is; dat ten deze, in de 
rijrichting van Simsek, een verkeersbord 
de weggebruikers erop attent maakt dat 
zij voorrang verschuldigd zijn; dat op 50 
meter v66r het kruispunt een verkeers
bord staat met de vermelding : " aan
dacht, verandering van voorrang ", dat 
bij dit bord een verkeersbord B1, omge
keerde driehoek, is aangebracht, en dat 
verderop op de kruising van de wegen 
een verkeersbord " stop" (B5) is ge
plaatst dat iedere weggebruiker gebiedt 
te stoppen en voorrang te verlenen; dat 
de verkeersborden met kennis van de si
tuatie ter plaatse zijn aangebracht, dat 
er daarvoor een reden moest zijn, zodat 
ze in acht moesten genomen worden; dat 
de litigieuze weg trouwens geregeld 
werd gebruikt; (dat), anderzijds, geen en
kel verkeersteken Simsek of enige ande·
re, uit zijn richting komende weggebrui
ker verbood de weg waarop Accogli reed, 
over te steken, of nog, op die weg naar 
links af te slaan; dat uit het bovenstaan
de moet worden afgeleid dat het eind 
van de weg dat door Accogli werd ge
volgd, gedeeltelijk openstond voor het 
verkeer en bijgevolg een openbare weg 
was; dat derhalve de stelling die Simsek 
zou willen aanvaard zien, namelijk dat 
de door Accogli gevolgde weg geen open
bare weg was en dat de plaats waar een 
openbare weg en een voor alle verkeer 
verboden weg samenlopen, geen " kruis
punt" is, niet kan worden aangenomen; 
dat de voorrangsregels, zoals die zijn 
vastgesteld in artikel 12.3.1° van het Weg
verkeersreglement, van toepassing zijn 
en dat het idee van Simsek als zou het 
hier gaan om een samenloop van maneu
vers, ten deze niet in aanmerking kan 
worden genomen; dat de omstandigheid 
dat de weg vanwaar Accogli kwam, voor
zien was van een verkeersbord C3, Sim
sek geenszins ontsloeg van de verplich
ting zich te gedragen naar de verkeers
borden Bl en B5, hetgeen hij " in 
weerwil van zijn verplichting" hiertoe 
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verzuimd heeft; dat Simsek de voor
rangsweg zonder bijzondere voorzichtig
heid aan de dag te leggen, is opgereden, 
aangezien hij op de terechtzitting voor 
de correctionele rechtbank heeft toegege
ven te hebben vertraagd doch niet te 
zijn gestopt, hetgeen de bij het opspo
ringsonderzoek ondervraagde getuigen 
trouwens hadden verklaard; dat boven
dien de plaatsgesteldheid en het zicht zo
danig waren dat Simsek het voertuig 
van Accogli, die niet met een overdreven 
snelheid reed, wel moest zien aankomen; 
dat hij door zijn onvoorzichtigheid het 
wanbedrijf onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen heeft gepleegd; 
dat bijgevolg het hem ten laste gelegde 
feit bewezen gebleven is ''• 

terwijl, eerste onderdeel, een weg die 
regelmatig is voorzien van een verkeers
bord C3 (« verboden toegang, in beide 
richtingen, voor iedere bestuurder ») 
geen voor het wegverkeer openstaande 
weg is en derhalve geen « openbare 
weg » is in de zin van artikel 1 van het 
Wegverkeersreglement (koninklijk be
sluit van 1 december 1975, vermeld in 
het middel); als een kruispunt in de zin 
van artikel 2.8 van het Wegverkeersre
glement niet kan worden aangemerkt de 
plaats waar een openbare weg en een 
niet voor het verkeer openstaande weg 
samenlopen, ook al wordt laatstgenoem
de weg, ondanks de aanwezigheid van 
een verkeersbord C3, « geregeld ge
bruikt » door het publiek, en een van 
voor alle verkeer in beide richtingen ver
boden weg in geen geval kan worden 
aangemerkt als een voorrangsweg in de 
zin van artikel 12.3.1, tweede lid, a, van 
het Wegverkeersreglement; het arrest, 
nu het uitdrukkelijk, met overneming 
van de redengeving van het beroepen 
vonnis, vaststelt dat de door de verweer
ster Accogli gevolgde weg « ten tijde van 
de feiten verboden was voor alle verkeer 
(verkeersbord C3) » en nu het in de ei
gen redengeving vaststelt dat de weg 
vanwaar de verweerster Accogli kwam, 
voorzien was van een verkeersbord C3, 
niet zonder in tegenstrijdigheid te ver
vallen en niet zonder het begrip openba
re weg in de zin van artikel 1 van het 
Wegverkeersreglement en de draagwijd
te van het door artikel 68.3 van het re
glement ingevofilrde verbodsbord C3 te 
miskennen, daarenboven kon beslissen 
dat het eind weg waarop de verweerster 
Accogli reed, « gedeeltelijk openstond 
voor het verkeer » en bijgevolg een 
« openbare » weg was; het arrest derhal
ve, nu het de bekritiseerde beslissing 

grondt op een tegenstrijdige redenge
ving, niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); dat het arrest bovendien, na 
te hebben aangenomen dat de door ver
weerster Accogli gevolgde weg voorzien 
was van een verkeersbord C3, niet wettig 
vaststelt dat die weg een « openbare , 
voorrangsweg was die een kruispunt 
vormde met de door de eerste eiser ge
bruikte weg waar de regels van artikel 
12.3.1 van het Wegverkeersreglement 
van toepassing waren (schending van de 
artikelen 1, 2.8, 5, 12.3.1, tweede lid, a, 
68.3, waarbij het verkeersbord C3 wordt 
ingevoerd, van het in het middel aange
haalde koninklijk besluit van 1 december 
1975); 

tweede onderdeel, de considerans dat 
<< geen enkel verkeersteken Simsek (de 
eerste eiser) of enige andere uit zijn 
richting komende weggebruiker verbood 
de door Accogli gevolgde weg over te ste
ken, of nog, op die weg links af te 
slaan • tevens de draagwijdte miskent 
van het verkeersbord C3 (verboden toe
gang, in beide richtingen, voor ieder be
stuurder) dat, zoals het arrest vaststelt, 
aangebracht was op de door verweerster 
gevolgde weg (schending van de artike
len 5 en 68.3, waarbij het verbodsbord C3 
wordt ingevoerd, van het in het middel 
aangehaalde koninklijk besluit van 1 de
cember 1975); het arrest in elk geval, nu 
het niet nader aangeeft op welke gege
vens van het dossier het bovenvermelde 
considerans grondt, niet regelmatig ant
woordt op het door de eisers bij hoofd
conclusie in hager beroep aangevoerde 
middel ten betoge dat de eerste eiser 
niet gestopt is voor het verkeersbord B5, 
niet alleen omdat hij wist dat de door de 
verweerster Accogli gevolgde weg verba
den was voor alle verkeer in beide rich
tingen, maar ook omdat het aan haar 
rechterkant op de door haar gevolgde 
weg geplaatste verkeersbord C3 « voor 
haar zichtbaar was » en een « officiiHe 
aanwijzing was die ter plaatse door ieder 
bestuurder kon worden opgevolgd • 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de verplichting die 
door artikel 12.3.1, tweede lid, a, van het 
Wegverkeersreglement aan de bestuur
der die uit een openbare weg of een rij
baan met een verkeersbord B1 (omge
keerde driehoek) of met een verkeers
bord B5 (stop) komt, wordt opgelegd om 
voorrang te verlenen aan iedere bestuur
der die rijdt op de « openbare , weg of 
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op de rijbaan die hij oprijdt, niet geldt 
wanneer de weg die wordt opgereden (en 
die de openbare weg kruist) niet zelf ook 
een « openbare weg >> is, hetgeen de ei
sers in hun appelconclusie betoogden, 
door erop te wijzen dat in het zich ten 
deze voordoende geval dat een openbare 
weg en een van een verkeersbord C3 
voorziene en dus niet voor het verkeer 
opengestelde weg elkaar kruisen, de be
stuurder die uit laatstgenoemde weg 
komt en de openbare weg oprijdt, een 
maneuver uitvoert in de zin van artikel 
12.4 en ertoe gehouden is voorrang te 
verlenen aan de weggebruikers die (zo
als de eerste eiser) de openbare weg 
volgden; het arrest derhalve, na te heb
ben vastgesteld dat op de weg vanwaar 
Accogli kwam een verkeersbord C3 was 
aangebracht, met andere woorden dat 
toegang in beide richtingen verboden 
was voor iedere bestuurder, niet wettig 
kon beslissen dat die omstandigheid 
« Simsek (de eerste eiser) geenszins ont
sloeg van de verplichting zich te gedra
gen naar de verkeersborden Bl en B5, 
hetgeen hij in weerwil van zijn verplich
ting hiertoe verzuimd heeft, en daaruit 
kon afleiden dat hij door de « voorrangs
weg » op te rijden zonder te zijn gestopt, 
onvoldoende voorzichtigheid aan de dag 
heeft gelegd (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen, artikel 97 
van de G'rondwet uitgezonderd) : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens overtreding van 
de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek; dat het arrest het ge
brek aan voorzorg of voorzichtig
heid, dat een bestanddeel is van de 
overtreding van die wetsbepalingen, 
onder meer hieruit afleidt dat in de 
door eiser gevolgde rijrichting, een 
verkeersbord B1 (omgekeerde drie
hoek) en verderop een verkeersbord 
B5 (stop) « die ieder weggebruiker 
de verplichting opleggen voorrang te 
verlenen en te stoppen », waren 
aangebracht; dat het vervolgens be
slist dat die borden in acht moesten 
worden genomen en « dat de om
standigheid dat de weg vanwaar (de 
verweerster) Accogli kwam, voorzien 
was van een verkeersbord C3 (ver
boden toegang, in beide richtingen, 
voor ieder bestuurder) (eiser) geens
zins ontsloeg van de verplichting 
zich te gedragen naar de verkeers-

borden B1 en B5, hetgeen hij in 
weerwil van zijn verplichtingen niet 
gedaan heeft >>; 

Overwegende dat artikel 5 van het 
Wegverkeersreglement bepaalt dat 
de weggebruikers onder meer de 
verkeersborden in acht moeten ne
men wanneer deze regelmatig zijn 
naar de vorm, voldoende zichtbaar 
zijn en overeenkomstig de voor
schriften van dit reglement, name
lijk aan de rechterkant, zoals artikel 
67.1 van het reglement vereist, zijn 
geplaatst; 

Dat, in geval van strijdigheid tus
sen de verkeersborden en de ver
keersregels, meer bepaald die van 
artikel 12.3.l.a van het Wegverkeers
reglement, artikel 6.2 van dat regle
ment bepaalt dat de verkeersborden 
gaan boven die regels; 

Dat bijgevolg het arrest, nu het 
beslist dat eiser, door niet te stop
pen « in weerwil >> van de hem door 
het verkeersbord B5 daartoe opge
legde verplichting, een onvoorzich
tigheid heeft begaan « waardoor hij 
het wanbedrijf onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondin
gen heeft gepleegd >>, naar recht ver
antwoord is; 

Dat het middel derhalve, in zover
re het in het derde onderdeel aan 
het arrest verwijt te beslissen dat 
de verkeersborden, inzonderheid het 
verkeersbord B5, in acht dienden te 
worden genomen, faalt naar recht; 

Dat, voor het overige, de in het 
middel in zijn geheel aangehaalde 
grieven, zelfs al waren ze gegrond, 
geen weerslag kunnen hebben op de 
wettigheid van de bekritiseerde be
slissing; dat de drie onderdelen in 
zoverre niet ontvankelijk zijn; 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweersters Olivia Accogli 
en Belgie Industrie, burgerlijke par-
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tijen, tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen verweerster, de naam
loze vennootschap De Verenigde 
Meesters, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Bilal Simsek, burgerlijke partij : 

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

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiser zijn voorziening heeft doen be
tekenen aan het openbaar ministe
rie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen verweerster Olivia 
Accogli ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest, om bij een bindend 
verklaarde beslissing die aan de naamlo
ze vennootschap de Verenigde Meesters 
kan worden tegengeworpen, te besluiten 
dat de eerste eiser Simsek de volledige 
aansprakelijkheid draagt voor het onge
val en de erdoor veroorzaakte schade en 
dat wegens het ontslag van rechtsvervol
ging van Accogli het hof van beroep niet 
bevoegd is om uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering van de twee
de eiser, « op burgerlijk gebied » beslist 
dat geen enkele fout in oorzakelijk ver-

band met het ongeval ten laste van de 
verweerster Accogli is « vastgesteld », 

terwijl, eerste onderdeel, de tweede ei
ser in zijn hoofdconclusie in hoger be
roep uitdrukkelijk betoogde dat vast
stand dat « de beklaagde Acclogi reed op 
een weg die nog niet openstond voor het 
verkeer, waar nog werken aan de gang 
waren en waarop (regelmatige en goed 
zichtbare) verbodsborden C3 waren aan
gebracht die alle verkeer in beide rich
tingen verboden >>; dat « de beklaagde 
Accogli aan de rijkswacht had verklaard 
te weten dat de door haar gevolgde weg 
verboden was voor het verkeer >>; dat zij 
dus moest weten dat die weg, gelet op 
haar gesteldheid, nog geen openbare weg 
was en dat zij een maneuver uitvoerde 
toen zij door de (van rechts komende) 
eerste eiser gevolgde weg overstak en 
dat daaruit noodzakelijkerwijs volgt dat 
het ongeval te wijten is aan het feit dat 
beklaagde geen voorrang heeft verleend 
aan de eerste eiser; het arrest, nu het tot 
staving van de bekritiseerde beslissing 
beslist dat er geen enkele fout in oorza
kelijk verband met het ongeval is « vast
gesteld >> ten laste van de verweerster 
Accogli, bijgevolg de bewijskracht van de 
door de eisers in hoger beroep regelma
tig neergelegde hoofdconclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de enkele omstan
digheid dat de eerste eiser Simsek arti
kel 12.3.1.a van het Wegverkeersregle
ment zou hebben overtreden of onvol
doende voorzichtigheid aan de dag zou 
hebben gelegd door zich niet te gedragen 
naar het verkeersbord B5 dat op de krui
sing van de door hem gevolgde openbare 
weg en de door de verweerster Accogli 
gebruikte weg was geplaatst en door niet 
te stoppen alvorens zich op de " voor
rangsweg " te begeven en dat eerste ei
ser aldus een fout of een onvoorzichtig
heid zou hebben begaan in oorzakelijk 
verband met het litigieuze ongeval en de 
met name aan de verweerster Accogli 
onopzettelijk toegebrachte slagen en ver
wondingen niet noodzakelijk ook een 
fout in oorzakelijk verband met het on
geval aan de zijde van verweerster Aeco
gli hoeft uit te sluiten; het arrest, dat zo
wel met overneming van de gronden van 
het beroepen vonnis als in de eigen re
dengeving, vaststelt dat verweerster op 
het ogenblik van de feiten op een « voor 
alle verkeer verboden weg >> reed of dat 
de weg vanwaar de verweerster Accogli 
kwam, voorzien was van een verkeers
bord C3 (verbodPn toegang, in beide rich-
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tingen, voor ieder bestuurder) en dat dus 
impliciet doch onmiskenbaar beslist dat 
de verweerster Accogli het door het Weg
verkeersreglement ingevoerde verkeers
bord C3 niet in acht genomen heeft en 
aldus een « fout » heeft begaan, de be
slissing dat alleen de eerste eiser de vol
ledige aansprakelijkheid draagt voor het 
ongeval en de erdoor veroorzaakte scha
de niet naar recht verantwoordt, aange
zien het niet vaststelt dat de slagen en 
verwondingen, alsook de schade ten ge
volge van het litigieuze ongeval, ook zon
der de ten laste van verweerster bewe
zen verklaarde fout zouden zijn veroor
zaakt, zoals ze zich ten deze hebben 
voorgedaan (schending van de artikelen 
418, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van be
roep zich onbevoegd heeft verklaard 
om uitspraak te doen over de door 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering, op grond « dat geen enke
le fout in oorzakelijk verband met 
het ongeval aan de zijde van (de 
verweerster) Accogli is vastgesteld 
en dat (de beklaagde Mustafa) Sim
sek de volledige aansprakelijkheid 
draagt voor het ongeval en de er
door veroorzaakte schade »; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar het beroepen von
nis, vaststelt dat de verweerster Ac
cogli een eind autosnelweg volgde 
dat ten tijde van de feiten ingevolge 
een verkeersbord C3 verboden was 
voor het verkeer; dat het in de eigen 
gronden overweegt dat de beklaagde 
Mustafa Simsek, door het feit dat de 
door de verweerster Accogli ge
volgde weg voorzien was van een 
verkeersbord C3, niet ontslagen was 
van de verplichting zich te gedragen 
naar de verkeersborden Bl en B5; 

Overwegende dat uit die vermel
dingen kan worden afgeleid dat de 
verweerster Olivia Accogli zich niet 
gedragen heeft naar het verkeers
bord C3 dat iedere bestuurder de 
toegang, in beide richtingen, tot het 
door haar gevolgde stuk autosnel
weg verbood; dat het arrest evenwel 
verzuimt na te gaan of het litigieuze 

ongeval ook zonder deze ten laste 
van verweerster vastgestelde over
treding van het Wegverkeersregle
ment zou zijn veroorzaakt zoals het 
zich ten deze heeft voorgedaan; 

Dat het hof van beroep aldus de 
beslissing waarbij elk oorzakelijk 
verband tussen de fout van de ver
weerster Olivia Accogli en de door 
eiser geleden schade uitgesloten 
wordt, niet naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerster, naam
loze vennootschap De Verenigde 
Meesters: 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende bovendien dat de 
vernietiging, op de voorziening van 
de eiser Bilal Simsek, van de eind
beslissing op de door hem tegen de 
verweerster Olivia Accogli ingestel
de burgerlijke rechtsvordering de 
vernietiging meebrengt van de door 
dezelfde onwettigheid aangetaste, 
niet definitieve beslissingen die zijn 
gewezen op de door de verweerster 
Olivia Accogli en Belgie Industrie 
tegen de eiser Mustafa Simsek inge
stelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, en zulks ondanks de door de ei
ser Mustafa Simsek gedane afstand 
van de voorziening, die niet als een 
berusting kan worden uitgelegd; 

Overwegende dat immers, of
schoon het hof van beroep beslist 
heeft dat Mustafa Simsek enkel in 
hoger beroep kon komen tegen de 
strafrechtelijke beschikkingen van 
het beroepen vonnis en het dat ho
ger beroep slechts in zoverre ont
vankelijk heeft verklaard, het arrest 
enerzijds in de eigen redengeving 
oordeelt « dat (Mustafa) Simsek de 
volledige aansprakelijkheid draagt 
voor het ongeval en de erdoor ver-
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oorzaakte schade » en, anderzijds, 
in het beschikkende gedeelte uit
drukkelijk « alle burgerrechtelijke 
beschikkingen van de bestreden be
slissing » bevestigt en « de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Namen verwijst voor verdere uit
spraak over de burgerlijke belan
gen »; 

Dat het hof van beroep aldus de 
door de eerste rechter gewezen be
slissingen op de burgerlijke partijen 
Olivia Accogli en Belgie Industrie 
tegen de beklaagde burgerlijke 
rechtsvorderingen van de burger
lijke partijen Olivia Accogli en Bel
gie Industrie tegen de beklaagde 
Mustafa Simsek heeft bevestigd; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het tweede 
middel dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, verleent akte van de af
stand van de voorziening van Mus
tafa Simsek, in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissingen op de door de 
verweersters Olivia Accogli en Bel
gie Industrie tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen; ver
nietigt het bestreden arrest in zover
re het uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvorderingen van Bilal 
Simsek, Olivia Accogli en Belgie In
dustrie, behalve in zoverre het be
slist dat de eiser Mustafa Simsek 
een fout in oorzakelijk verband met 
de schade heeft begaan; verwerpt de 
voorzieningen yoor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
wijst de eiser Mustafa Simsek in de 
kosten van zijn voorziening; verwijst 
de eiser Bilal Simsek in de helft van 
de kosten van zijn voorziening en 
verwijst de verweerster Olivia Acco
gli in de andere helft ervan; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

21 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
s!aggever : de h. Rappe - Gelijkluiden-

de conclusie van mevr·. Liekendael, advo~ 
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Draps. 

Nr. 104 

2• KAMER - 21 oktober 1987 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET 
RECHTSCOLLEGE - CORRECTIONELE RECHT
BANK- RECHTER DIE DEEL UITMAAKT VAN 
RET COLLEGE VAN EEN CORRECTIONELE 
RECHTBANK DAT IN HOGER BEROEP UIT
SPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARVAN HIJ 
VROEGER ALS ONDERZOEKSRECHTER KEN
NIS GENOMEN HEEFT - SCHENDING VAN 
ART. 292 GER.W. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP 
WAARAAN EEN RECHTER HEEFT DEELGENO
MEN DIE VROEGER ALS ONDERZOEKSRECH
TER VAN DE ZAAK KENNIS HAD GENOMEN -
NIETIGE BESLISSING. 

1° en 2° Art. 292 Ger. W., krachtens het
welk nietig is het vonnis gewezen door 
een rechter, die vroeger bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt 
heeft kennis genomen van de zaak, 
verbiedt dat een rechter dee] uitmaakt 
van het college van een correctionele 
rechtbank dat in hager beroep kennis 
neemt van een zaak waarin hij als on
derzoeksrechter is opgetreden (1). 

(CALLENS, PINGET T. DECOURCELLE, GHILBERT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5906) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 maart 1987 in ho-

(1) Cass., 19 dec. 1984, A.R. nr. 3482 
(A.C., 1984-85, nr. 247); zie Cass., 23 jan. 1985, 
A.R. nr. 4033 (ibid., 1984-85, nr. 302); 29 mei 
1985, A.R. nr. 4301, volt. terechtz. 
(ibid., 1984-85, nr. 592), en cone!. adv.-gen. Pi
ret; 25 sept. 1985, A.R. nr. 4522 (ibid., 1985-86, 
nr. 47); 10 dec. 1985, A.R. nr. 9084 
(ibid., 1985-86, nr. 244); 28 jan. 1986, A.R. 
nr. 9672 (ibid., 1985-86, nr. 333); 20 mei 1986, 
A.R. nr. 8670 (ibid., 1985-86, nr. 574); 12 dec. 
1986, A.R. nr. 457 (ibid., 1986-87, nr. 227), en 19 
mei 1987, A.R. nr. 864 (ibid., 1986-87, nr. 553). 
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ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

I. In zoverre de voorziening van 
de eiser Michel Callens, beklaagde, 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering van het openbaar mi
nisterie tegen de tweede eiser, bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij, 
en in zoverre de voorziening van de
ze laatste gericht is tegen de beslis
sing op de tegen de eerste eiser in
gestelde strafvordering : 

Overwegende dat de eisers geen 
hoedanigheid hebben om zich tegen 
die beslissingen in cassatie te voor
zien; 

Dat de beslissingen niet ontvanke
lijk zijn; 

II. In zoverre de voorziening van 
de eiser Michel Callens, beklaagde, 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering 
en in zoverre de voorziening van de 
tweede eiser, burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij, gericht is tegen 
de beslissing op de door het open
baar ministerie tegen hem ingestel
de strafvordering : 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 292 van het Gerechte
lijk Wetboek en 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat de correctionele rechtbank, die 
in hager beroep het bestreden vonnis ge
wezen heeft, onder meer bestond uit 
rechter Boulet, die voordien in de zaak 
als onderzoeksrechter was opgetreden en 
in die hoedanigheid verslag had uitge
bracht aan de raadkamer v66r de verwij
zing van de eerste eiser naar de politie
rechtbank, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 292 van het c:;erechtelijk Wetboek, 
dat krachtens arbkel 2 van hetzelfde 
wetboek van toepassing is in strafzaken, 
cumulatie van rechterlijke ambten verba· 
den is, uitgenomen de gevallen die de 
wet bepaalt, en nietig is het vonnis, ge
wezen door een rechter die vroeger bij 
het uitoefenen van een ander rechterlijk 
ambt kennis genomen heeft van de zaak 
(schending van artikel 292 van het Ge
rechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, die omstandigheid 
bij de eerste eiser, beklaagde, op zijn 
minst gewettigde twijfel kon wekken aan 
de geschiktheid van de aldus samenge
stelde correctionele rechtbank om de 
zaak op een onpartijdige wijze te berech~ 
ten; het vonnis bijgevolg nietig is (scherr
ding van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter Bou

let in de hoedanigheid van onder
zoeksrechter in de zaak verslag 
heeft uitgebracht voor de raadka
mer, die de verwijzing van eiser 
naar de politierechtbank bevolen 
heeft; 

Overwegende dat dezelfde rechter 
in de hoedanigheid van assessor zit
ting heeft gehouden in de correctio
nele rechtbank, die in hoger beroep 
over dezelfde zaak uitspraak gedaan 
heeft; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
gewezen is door rechters van wie 
een voordien bij het uitoefenen van 
een ander rechterlijk ambt kennis 
genomen had van de zaak, artikel 
292 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de tegen eiser, 
beklaagde, ingestelde strafvordering 
de vernietiging medebrengt van de 
beslissing waarbij de tweede eiser 
burgerrechtelijk aansprakelijk ver
klaard wordt voor de tegen de eer
ste eiser uitgesproken veroordeling 
tot betaling van de geldboete en de 
kosten; 

III. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissingen op de door de verweer
ders tegen hen ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen: 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening in 
zoverre zij gericht is tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvorde
ring die tegen hen is ingesteld door 
de als wettehjke beheerders over de 
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goederen van hun dochter Patricia 
optredende verweerders, aangezien 
die beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de eiser Michel Callens, 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging medebrengt van 
de definitieve en niet definitieve be
slissingen op de tegen de eisers in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, die uit de eerstgenoemde be
slissing voortvloeien, ook al zijn de 
voorzieningen tegen de niet defini
tieve beslissingen vooralsnog niet 
ontvankelijk, en zulks ondanks de 
afstand van de voorzieningen die 
niet als berusting kan worden be
schouwd; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel en het tweede onder
dee! van het tweede middel die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing, 
verleent akte van de afstand van de 
voorzieningen van de eisers, in zo
verre zij gericht zijn tegen de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvor
deringen die door de verweerders 
zijn ingesteld in hun hoedanigheid 
van wettelijke beheerders over de 
goederen van hun dochter Patricia; 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het uitspraak doet over de 
rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tegen de eisers en over 
de door de verweerders, burgerlijke 
partijen tegen hen ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant vim 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
veroordeelt de eisers, ieder van hen, 
in een zesde van de kosten van hun 
voorziening; laat het overige gedeel
te van de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte. 

zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hager beroep. 

21 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Van Omme
slage en Kirkpatrick. 

Nr. 105 

2' KAMER - 21 oktober 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING EN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - ART. 211BIS SV. - DRAAG
WIJDTE, 

Het hoi van beroep dat de toestand van 
de beklaagde verzwaart door bij diens 
veroordeling een langere misdrijfpe
riode in aanmerking te nemen dan de 
eerste rechter, zonder daarbij vast te 
stellen dat de veroordeling met eenpa
rige stemmen van al zijn leden is uit
gesproken, schendt art. 211bis Sv. (1). 

(MOiSE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5940) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; .. 

Over het ~iddel: schending van arti
kel 211bis van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het arrest, na te hebben geoor
deeld dat << de feiten van de telastleggin
gen A tot D, gesteld dat ze bewezen wa
ren, de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering, zonder onderbreking van drie 
jaar, zouden zijn van dezelfde opzet en' 
dat de laatste feiten dagtekenen van 18 
maart 1984 », beslist dat de telastlegging 
A2 enkel is bewezen voor de tijdspanne 

(1) Cass., J dec 1986, A.R 
(A.C', 1986-87, nr 202) 

nr 5331 
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die loopt van 1 september 1982 tot 30 ju
ni 1983; dat het, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat de telastleg
ging B enkel bewezen is in zoverre ze 
betrekking heeft op de persoon van M.; 
dat de aangevulde telastleggingen C en 
D bewezen zijn en, zonder vast te stellen 
dat het hof van beroep met eenparige 
stemmen van aile !eden uitspraak doet, 
de door de eerste rechter opgelegde straf 
bevestigt, 

terwijl de eerste rechter vaststelt, 
enerzijds, dat « de feiten van de aange
vulde telastleggingen B, C en D de onon
derbroken, opeenvolgende en voortgezet
te uitvoering zijn van dezelfde opzet en 
dat de laatste feiten dagtekenen van 24 
september 1983 "• anderzijds, zonder eni
ge precisering, wat de telastlegging A be
treft, over het laatst gepleegde misdrijf, 
dat « beklaagde de daarin omschreven 
feiten ( ... ) zowel v66r als na 8 juli 1981 
heeft gepleegd »; de appelrechter door 
feiten, na 24 september 1983 gepleegd, 
ten laste van eiser bewezen te verklaren 
en door hem dus te veroordelen voor een 
langere dan de door de eerste rechter in 
aanmerking genomen periode, de toe
stand van eiser verzwaart; het arrest; 
derhalve, nu het nalaat vast te stellen · 
dat de veroordeling van eiser met eenpa
rige stemmen van de !eden van het hof 
van beroep is uitgesproken, artikel 
21lbis van het Wetboek van Strafvorde
ring schendt : 

Overwegende dat eiser gedag
vaard is voor de correctionele recht
bank we gens het feit dat hij : 1" tus
sen 31 december 1979 en 19 maart 
1984 een huis van ontucht (telastleg
ging A), ten deze de inrichtingen 
N.O (telastlegging A.1) en H.P. (te
lastlegging A.2), heeft geexploiteerd; 
2° tussen 28 februari 1983 en 25 sep
tember 1983 een aanslag tegen de 
zeden heeft gepleegd door de prosti
tutie van de minderjarigen W.M. en 
M.M. van meer dan zestien jaar oud 
te begunstigen (telastlegging B); 
3° tussen 30 augustus 1982 en 19 
maart 1984 de genaamde B.N. heeft 
aangeworven met het oog op het 
plegen van ontucht of prostitutie (te
lastlegging C), en 4° tussen 16 okto
ber 1980 en 17 oktober 1983 drie 
drankslijterijen heeft geexploiteerd 
ondanks het hem daartoe opgelegde 
verbod (telastlegging D); 

Overwegende dat de eerste rech
ter, na te hebben vastgesteld «· dat 
de feiten van de telastleggingen B, 
C en D ... de opeenvolgende en 
voortgezette uiwo·ering, zonder on
derbreking van drie jaar, zijn van 
dezelfde opzet, en dat de laatste fei
ten dagtekenen van 24 december 
1983 », eiser vrijgesproken heeft van 
de telastlegging A.1, de telastleggin
gen A.2, B, C en D bewezen heeft 
verklaard, erop heeft gewezen dat 
die telastleggingen wegens het be
staan van eenheid van opzet een 
voortgezet misdrijf vormen en eiser 
veroordeeld heeft tot een enkele 
straf van achttien maanden gevan
genis en 500 frank geldboete; 

Overwegende dat het hof van be
roep, na te hebben geoordeeld « dat 
de feiten van de telastleggingen A 
tot D, gesteld dat ze bewezen waren, 
de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering, zonder onderbeking van 
drie jaar, zouden zijn van dezelfde 
opzet en dat de laatste feiten dagte
kenen van 18 maart 1984 », op het 
hoger beroep van het openbaar mi
nisterie en van eiser, de feiten van 
de telastlegging A.1 niet bewezen 
heeft verklaard, eiser schuldig heeft 
verklaard aan de misdrijven A.2, B, 
C en D, met de precisering dat de 
feiten van de telastlegging A.2 zijn 
gepleegd van 1 september 1982 tot 
30 juni 1983 en dat de feiten van de 
telastlegging B enkel op de persoon 
van M.M. zijn gepleegd, en het be
roepen vonnis, wat de aan eiser op
gelegde straf betreft, heeft bevestigd 
zonder vast te stellen dat die veroor
deling met eenparige stemmen van 
de leden van het hof van beroep is 
uitgesproken; 

Dat het arrest, dat eiser met na
me uit hoofde van de telastlegging C 
veroordeelt wegens feiten waarvan 
het laatste dagtekent. van 18. maart 
1984 en dat aldus een langere perio
de in aanmerking neemt dan de eer
ste rechter, de toestand van eiser 
verzwaart en zodoende artikel 
2llbis van het Wetboek van Straf
vordering schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het eiser vrijspreekt van de telast
legging A.1; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

21 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 106 

2• KAMER - 21 oldober 1987 

DAGVAARDING - STRAFZAKEN - GEL
DIGHEID VAN DE DAGVAARDING - TOEPAS
SELIJKE WETSBEPALINGEN. 

In strafzaken worden de geldigheidsver
eisten voor de dagvaarding niet be
paald door art. 702 Ger. W., maar door 
de artt. 145, 182 en 211 Sv., weshalve .. 
de dagvaarding in strc:~fzaken alleen 
dan nietig mag worden verklaard als 
een wezenlijk bestanddeel van die ak
te ontbreekt of als bewezen is dat de 
verdediging door die onregelmatigheid 
in haar rechten is geschaad (1). 

(KNOTT T WAALSE GEWEST) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6032) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 2 oktober 1986 en 
30 april 1987 in hoger beroep gewe
zen door· de Correctionele Recht
bank tec'Verviers; 

(1) Cass., 4 feb 1986, twee arresten, A.R 
nrs 9714 en 9750 (A.C., 1985-86, nrs 354 en 
356), 17 maart 1987, AR nr 925 (ibid., 1986-87, 
nr 424), en 26 me1 1987, A R nr 703 
(ibid 1986-87, nr 580) 

Overwegende dat de voorzienin
gen samenhangend zijn; dat er 
grond bestaat tot voeging; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis van 2 
oktober 1986 zich ertoe beperkt het 
verzet van eiser ontvankelijk te ver
klaren, dat het vonnis van 30 april 
1987 het verval van de door het 
openbaa.r ministerie tegen hem in
gestelde strafvordering vaststelt; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door verweerster tegen eiser in
gestelde burgerlijke rechtsvorde
ring: 

Over het aldus geformuleerde middel: 
doordat eiser in zijn ter zitting van de 

correctionele rechtbank neergelegde con
clusie uitvoerig had uiteengezet dat vast
stand dat de dagvaarding van 17 decem
ber 1986 (lees 1985), de enige die het 
geding te zijnen aanzien had ingeleid, is 
betekend ten verzoeke van de minister 
van Landbouw, ofschoon die minister, in
gevolge de wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, op dat ogen
blik niet meer bevoegd was inzake bos
beheer; dat hij daaruit afleidde dat de 
dagvaarding van 17 december 1986 (lees 
1985) waarbij hij in de zaak was opge
roepen, nietig was op grand van artikel 
702 van het Gerechtelijk Wetboek; dat 
het vonnis dat argument onbeantwoord 
laat, ofschoon het ten deze in alle opzich
ten gegrond was; dat het vonnis van 2 
oktober 1986 ingaat tegen de feiten en de 
gegevens van het dossier, waar het stelt 
dat de dagvaarding om te verschijnen op 
de terechtzitting van 18 maart 1986 van 
de Politierechtbank te Spa, waarop de 
zaak werd verdaagd, hem is betekend op 
verzoek van de procureur des Konings, 
aangezien dat niet waar is; dat die dag
vaarding immers aileen aan de beklaag
de Gabriel aldus is betekend en dat ze 
niet werd betekend aan de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij, eiser; dat der
halve mser met recht betoogt dat hij en
kel werd gedagvaard door de op 17 
december 1986 (lees 1985) uitgebrachte 
dagvaardmg van de deurwaarder Than 
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nen, die enkel is betekend ten verzoeke 
van de ter zake niet meer bevoegde mi
nister van Landbouw; dat bijgevolg, 
enerzijds : a) de rechtbank in hoger be
roep, in haar vonnissen van 2 oktober 
1986 en 30 april 1987, niet heeft geant
woord op de voor haar neergelegde con
clusie en dat zij verkeerdelijk gewag 
maakt van de « dagvaarding van het 
openbaar ministerie tegen de terechtzit
ting van 18 maart 1986 », aangezien die 
dagvaarding in geen geval aan de huidi
ge eiser werd betekend; b) dat het argu
ment dat door eiser was aangevoerd in 
de door hem neergelegde conclusie voor 
het overige volledig gegrond was, aange
zien de hem ten verzoeke van de minis
ter van Landbouw betekende dagvaar
ding van nul en generlei waarde of, gelet 
op de omstandigheden van de zaak, op 
zijn minst niet ontvankelijk was, daar ze 
betekend was ten verzoeke van iemand 
die niet !anger bevoegd was « het bosbe
heer » te vertegenwoordigen in de zin 
van artikel 120 van de wet van 19 decem
ber 1854; dat in ieder geval een rechts
vordering, wanneer ze is ingeleid op 
grond van een dagvaarding die nietig is 
omdat ze betekend is door iemand die 
daartoe niet !anger bevoegd is, niet gel
dig kan worden verklaard, maar in haar 
geheel « ab initio » moet worden herbeg
onnen ... daar ze reeds van bij de aan
vang gebrekkig is : 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van het middel zelf blijkt dat 
de appelrechters in de redengeving 
van hun beslissingen van 2 oktober 
1986 en 30 april 1987 hebben geant
woord op het verweermiddel van ei
ser ten betoge dat hij niet rechtsgel
dig was gedagvaard voor de politie
rechtbank; dat die redengeving, ook 
al zou ze verkeerd zijn, voldoet aan 
het vormvoorschrift van artikel 97 
van de Grondwet; 

Overwegende dat voor het overige 
in strafzaken de dagvaarding niet 
onderworpen is aan de geldigheids
vereisten van artikel 702 van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar van de 
artikelen 145, 182 en 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, die 
geen gewag maken van de nietig
heid van de dagvaarding; dat de 
dagvaarding nochtans kan nietig 
worden verklaard als een wezenlijk 
bestanddeel van de akte ontbreekt 
of als bewezen is dat door de onre-

gelmatigheid de verdediging in haar 
rechten is geschaad; 

Overwegende dat de vervolging 
wegens wanbedrijven gepleegd in de 
bossen die onder de bosregeling val
len, krachtens artikel 120 van de 
wet van 19 december 1854 in naam 
van het bosbeheer wordt uitgeoe
fend door de ambtenaren van het 
bosbeheer, onverminderd de desbe
treffende bevoegdheid van het open
baar ministerie; dat ten deze uit de 
bewoordingen van de gedinginlei
dende dagvaarding blijkt dat de ver
volging is ingesteld op verzoek van 
de bevoegde ambtenaar; dat uit de 
gedingstukken blijkt dat eiser, die 
op de hoogte gebracht was van de 
hem ten latse gelegde feiten en de 
omschrijving ervan, voor de politie
rechtbank verweer heeft gevoerd 
over de zaak zelf, zonder de nietig
heid van de dagvaarding of de mis
kenning van het recht van verdedi
ging op te werpen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de dagvaarding verkeerde
lijk vermeldt dat zij is betekend ten 
verzoeke van de minister van Land
bouw, die ter zake niet bevoegd is, 
bijgevolg niet de nietigheid van de 
akte tot gevolg kan hebben, aange
zien de vergissing niet slaat op een 
van de wezenlijke bestanddelen er
van en de aangeklaagde onregelma
tigheid de normale uitoefening van 
het recht van verdediging niet in de 
weg heeft kunnen staan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; verwijst eiser in de 
kosten van zijn voorzieningen. 

21 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklw
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat mr P Tho 
mas, Verviers 
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Nr. 107 

1" KAMER - 22 oktober 1987 

1° VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
- VORDERING TOT NIETIG- OF VERVALLEN
VERKLAR!NG - VERJARING - NIETIGHEID 
OF VERVAL ALS EXCEPI'IE OPGEWORPEN. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
VERZEKERING - VORDERING TOT NIETIG- OF 
VERVALLENVERKLARING - VERJARING -
NIETIGHEID OF VERVAL ALS EXCEPI'IE OPGE
WORPEN. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
VERZEKERINGSPOLIS - BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN - MISKENNING. 

1 • en 2" Inzake verzekering doet, in de 
regel, de verjaring van de vordering 
tot nietig- of vervallenverklaring 
geenszins het recht teniet om die nie
tigheid of dat verval als exceptie ter 
verdediging tegen een hoofdvordering 
op te werpen (1). 

3" De bewijskracht van het beding in 
een verzekeringspolis waarin een ge
val van verval wordt bepaald, wordt 
miskend door het arrest dat, om een 
scheidsrec11terlijk beding buiten toe
passing te laten, beslist dat dit beding 
een geval van nietigheid vaststelt. 

(DE BIJ-DE VREDE N.V T. MARLER E.A., ASSU
RANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND NV 

T MARLER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 7679 en 7689) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1985 

(1) Over de toepassing van het adagium 
« qure temporalia sunt ad agendum, perpetua ' 
sunt ad exc1p1endum ''• zie Cass., 16 juni 1910 
(Bull. en Pas., 1910, I, 347) en de cone!. van 
adv.-gen. Janssens, 7 juni 1951 (ibid., 1951, I, 
683; DE PAGE, dl. II, 3" uitg., nr. 784, blz. 753 
e.v., Cass. fran~ .• 1 feb. 1978 (Bull civ., 1978, 
III, nr 68); 21 dec 1982 (A.C., 1981-82, nr 371); 
G. MARTY en P RAYNAUD, Droit civil, dl. II, 1e 
boek, Les obligations, biz. 189; Rep. civ Dalloz, 
v0 Prescription civile, nr 429; Rev trim. de dr 
civil, « Jurisprudence en matiere de droit civil, 
Contrats spec1aux "• door J CHARBONNIER, 
1950, biz 514 

door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat zij dienen te worden sa
mengevoegd; 

I. Over de voorziening van de 
naamloze vennootschap De Bij-De 
Vrede: 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerder Guf
fens tegen die voorziening opgewor
pen en hieruit afgeleid dat eiseres 
noch voor de eerste rechter, noch 
voor de appelrechter tegen die ver
weerder enig geding heeft aange
spannen en dat tegen eiseres geen 
veroordeling ten voordele van die 
verweerder is uitgesproken : 

Overwegende dat eiseres voor de 
feitenrechter tegen de verweerder 
Guffens geen geding heeft aange
spannen en dat het arrest tegen ei
seres geen veroordeling ten voordele 
van die verweerder uitspreekt; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is, in zoverre zij tegen 
die verweerder is gericht; 

Dat eiseres evenmin belang erbij 
heeft dat het uit te spreken arrest 
voor de verweerder Guffens bindend 
wordt verklaard, daar de door de 
verweerder Marler tegen eiseres in
gestelde rechtsvordering geen ver
band houdt met de door dezelfde 
verweerder tegen de verweerder 
Guffens ingestelde rechtsvordering; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door het openbaar minis
terie tegen de voorziening ambtshal
ve opgeworpen, overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek betekend en hierop steunende 
dat de voorziening, in zoverre zij te
gen de verweerders Assurantie van 
de Belgische Boerenbond, Verzeke
ringen Drouot, Manisse en Lejeune 
is gericht, niet ontvankelijk is, nu 
tussen eiseres en die verweerders 
voor de feitenrechter geen geding 
aanhangig is geweest en het arrest 
tegen eiseres geen veroordeling ten 
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voordele van die verweerders heeft 
uitgesproken : 

Overwegende dat tussen eiseres 
en de verweerders Assurantie van 
de Belgische Boerenbond, Verzeke
ringen Drouot, Manisse en Lejeune 
voor de feitenrechter geen geding 
aanhangig is geweest en het arrest 
tegen eiseres geen veroordeling ten 
voordele van die verweerders uit
spreekt; 

Dat de voorziening, in zoverre zij 
tegen die verweerders is gericht, 
niet ontvankelijk is; 

W at het overige van de voorzie
ning betreft : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 2219, 2220, 
2223, 2224, 2225 van het Burgerlijk Wet
hoek, 12, 13, 14, 17, 700, 701, 851 tot 869 
van het Gerechtelijk Wetboek, 32 van de 
Verzekeringswet van 11 juni 1874 (titel 
X, boek I, van het Wetboek van Koop
handel) en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na, met verwijzing 
naar de uiteenzetting van de feiten door 
de eerste rechter te hebben vastgesteld 
dat de oorspronkelijke vordering van de 
verweerder Marler ertoe strekt verschil
lende verzekeringsmaatschappijen, waar
onder eiseres, te doen veroordelen tot be
taling van verschillende bedragen ter 
uitvoering van door hen gesloten over
eenkomsten inzake brandverzekering, en 
dat eiseres, van bij het begin, haar wei
gering tot vergoeding onder meer hierop 
deed steunen dat haar verzekerde, 
krachtens artikel 6, § 1, van de brandpo
lis wat betreft verzwijgingen en valse 
verklaringen, van dekking vervallen is, 
eiseres ertoe veroordeelt haar verzeker
de te vergoeden, nadat het haar regelma
tig voorgedragen verweer, volgens het
welk de verzekerde van zijn recht op 
dekking wegens verwijzingen en valse 
verklaringen vervallen is, heeft verwor
pen, op grond dat de vordering tot ver
vallenverklaring uit de verzekeringsover
eenkomst voortvloeit en dus verjaart 
door verloop van drie jaren, te rekenen 
van de dag waarop het feit is ontdekt, 
als bedoeld in artikel 32 van de wet van 
11 juni 1874; ten deze die verjaring is in
getreden en niet is gestuit of geschorst 
door een van de bij de wet bepaalde 
gronden; de vordering tot nietig- en ver
vallenverklaring, in zoverre zij op de ver
zekeringspolissen zijn gegrond, verjaard 
zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, val
gens de vaststellingen zelf van het arrest 
tegen haar verzekerde, voornoemde ver
weerder, geen vordering tot vervallenver
klaring had ingesteld, nu zij het in haar 
polis bedoelde verval als sanctie voor 
verzwijging of valse verklaring enkel als 
verweer had voorgedragen tegen de door 
haar verzekerde ingestelde vordering tot 
vergoeding, zodat het arrest als « vorde
ring tot vervallenverklaring » te bestem
pelen, hetgeen, volgens de appelconclusie 
van eiseres, een verweermiddel was, aan 
die conclusie een uitlegging geeft die 
niet met de betekenis en draagwijdte er
van te verenigen is en, derhalve, de be
wijskracht van die conclusie (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en tevens 
het wettelijk begrip « rechtsvordering of 
vordering in rechte >> (schending van de 
artikelen 12, 13, 14, 17, 700, 701 en 851 tot 
869 van het Gerechtelijk Wetboek) mis
kent; 

tweede onderdeel, de verjaring, al
thans de bevrijdende verjaring, een mid
del is om zich van een verbintenis te be
vrijden en nooit iets anders is dan een 
exceptie, een verweermiddel tegen een 
tardieve vordering, zodat het arrest, door 
het middel van verval van de dekking, 
dat eiseres als verweermiddel heeft aan
gevoerd tegen de door haar verzekerde 
ingestelde vordering tot betaling, te ver
werpen, op grond dat « de vordering tot 
vervallenverklaring is verjaard >>, toepas
sing maakt van de wettelijke bepalingen 
inzake (bevrijdende) verjaring die ten 
deze niet toepasselijk zijn en, derhalve, 
die bepalingen schendt (schending van 
de artikelen 32 van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874, 2219, 2220, 2223, 2224 en 
2225 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, gesteld zelfs dat de 
verj a ring had kunnen worden opgewor
pen - quod non - tegen het verweer
middel van eiseres, dit middel in elk ge
val door de rechter niet ambtshalve kon 
worden opgeworpen, zodat, nu verweer
der in zijn conclusie het middel betref
fende de verjaring van de « rechtsvorde
ring >> tot vervallenverklaring niet had 
aangevoerd, het hof van beroep niet, zo
als het heeft gedaan, ambtshalve het 
middel wegens verjaring kon invullen 
(schending van de artikelen 2223 van het 
Burgerlijk Wetboek en 32 van de Verze
keringswet van 11 juni 1874): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

appelconclusie als verweermiddel te 
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gen de door de verweerder Marler 
tegen haar ingestelde vordering tot 
vergoeding van de schade aan zijn 
woning, die op 13 juli 1974 door een 
brand was vernield, had aangevoerd 
dat verweerder wegens verzwijging 
vervallen was van elk recht op ver
goeding, krachtens artikel 6, § 1, C, 
van de tussen hem en eiseres geslo
ten polis en artikel 27 van de alge
mene voorwaarden van de brandpo
lis, « voorwaarden (van) 1936, her
zien in 1960. druk 1964 »; 

Overwegende dat het arrest te 
dien aanzien zegt dat in de artike
len 6, § 1, C, 10 en 27 van de algeme
ne voorwaarden van de verzeke
ringspolis wordt bepaald dat de 
regels inzake verzwijging en valse 
verklaringen bij overeenkomst kun
nen worden veranderd, dat volgens 
die voorwaarden de verweerder uit
drukkelijk verplicht was om onver
wijld, « op straffe van ontbinding 
van dP. overpenkom';t ... of van ver
val >>, iedere verzekering met het
zelfde voorwerp en betreffende de
zelfde goedereri op te geven, zowel 
bij het aangaan van de overeen
komst als in de loop ervan, maar 
dat, krachtens artikel 32 van de Ver
zekeringswet van 1 juni 1874, de 
vordering tot nietigverklaring van 
de overeenkomst, evenals de vorde
ring tot vervallenverklaring, ver
jaart door verloop van drie jaren, te 
rekenen van de gebeurtenis waarop 
zij is gegrond, dat die verjaring, ten 
deze, niet gestuit of geschorst is 
door enige van de bij de wet bepaal
de gronden en dat « de vordering tot 
nietig- en vervallenverklaring, in zo
verre zij op de verzekeringspolissen 
zijn gegrond, verjaard zijn >>; 

Overwegende dat de verj aring van 
een vordering tot nietig- en verval
lenverklaring, in de regel, het recht 
om die nietigheid of dat verval als 
exceptie op te werpeil ter verdedi
ging tegen een hoofdvordering 
geenszins teniet doet; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door te beslissen, zoals uit het 
voorgaande blijkt, « dat de vorderin
gen tot nietig- en vervallenverkla-

ring verjaard (waren) >>, overeen
komstig artikel 32 van de Verzeke
ringswet van 11 juni 1874, terwijl 
eiseres de nietigheid van de verze
keringsovereenkomst of het verval 
van haar verzekerde, enkel, als ver
weer aangevoerd had tegen de vor
dering van verweerder, de bewijs
kracht van de conclusie van eiseres 
en het begrip « vordering in rechte >> 
miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Over de voorziening van de 
naamloze vennootschap « Assurantie 
van de Belgische Boerenbond >> : 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1102, 
1134, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 9, 12 en 16 van de Verzeke
ringswet van 11 juni 1874, opgenomen 
als titels X en XI in boek I van het Wet
hoek van Koophandel, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, het hof van be
roep bevoegd verklaart om over de vor
dering van de verweerder Marler uit
spraak te doen, niettegenstaande het 
scheidsrechterlijk beding in artikel 20 
van de algemene voorwaarden van de 
door verweerder ondertekende verzeke
ringspolis, op grond, enerzijds, dat eise
res toegeeft dat een scheidsrechterlijk 
beding enkel toepasselijk is als het be
staan van de geldigheid van de overeen
komst niet worden betwist en, ander
zijds, dat « artikel 6 van de polis, in 
zoverre het aan de verzekeringnemer 
de verplichting oplegt om " op- straffe 
van verval " de naam op te geven van ie
dere andere verzekeraar bij wie verzeke
ringen met hetzelfde voorwerp en betref
fende dezelfde goederen zijn gesloten, 
een geval van nietigheid vaststelt, waar
van trouwens sprake is in de artikelen 9 
en 12 van de Verzekeringswet van 11 ju
ni 1874 >> en dat « eiseres, nu zij op 
grond van verval het bestaan en de gel
digheid van de overeenkomst betwist, 
niet, zonder zichzelf tegen te spreken, 
toepassing van het scheidsrechterlijk be
ding kan vragen "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874 be
paalt dat « elke verzwijging, elke valse 
verklaring door de verzekerde gedaan, 
zelfs zonder kwade trouw, wanneer zij 
de waardering van het risico verminde
ren of het voorwerp ervan wijzigen, der-
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wijze dat de verzekeraar, had hij ervan 
kennis gedragen, de overeenkomst niet 
onder dezelfde voorwaarden had aange
gaan, de verzekering nietig maken >>; ar
tikel 12 van de Verzekeringswet van 11 
juni 1874 bepaalt dat « de verzekerde za
ken, waarvan de gehele waarde door een 
eerste verzekering is gedekt, niet meer 
het voorwerp kunnen uitmaken van een 
nieuwe verzekering tegen dezelfde risi
co's ten voordele van dezelfde persoon; 
wanneer door de eerste overeenkomst 
niet de gehele waarde is verzekerd, 
staan de verzekeraars die de volgende 
contracten hebben getekend, in voor het 
meerdere, in de volgorde van de dagteke
ning van de contracten; alle verzekerin
gen die dezelfde dag zijn aangegaan, 
worden geacht gelijktijdig te zijn >>; dat 
artikel 6 van de « gemeenschappelijke 
voorwaarden ,, van de « blokpolis-polis 
allerlei gevaren >>, die door verweerder 
op 12 september 1973 is gesloten, in het 
laatste lid bepaalt dat « de verzekerde, 
op straffe van verval, zowel bij het slui
ten van de overeenkomst als in de loop 
ervan, verplicht is om zo spoedig moge
lijk aan de verzekeringsmaatschappij de 
naam op te geven van iedere andere ver
zekeraar bij wie verzekeringen met het
zelfde voorwerp en betreffende dezelfde 
goederen zijn gesloten >>; dat artikel 6 
uitdrukkelijk de enkele sanctie, « verval 
van het recht op vergoeding », bepaalt in 
geval van niet-uitvoering van de aan de 
verzekerde opgelegde meldingsverplich
ting; dat beding van de overeenkomst 
het verval niet afhankelijk stelt van de 
voorwaarden waaraan de in artikel 9 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874 be
doelde nietigheid is onderworpen, te we
ten dat de verzwijging of de valse verkla
ring de waardering van het risico of het 
voorwerp ervan moeten wijzigen, « der
wijze dat de verzekeraar, had hij ervan 
kennis gedragen, de overeenkomst niet 
onder dezelfde voorwaarden had aange
gaan »; dat beding het verval evenmin af
hankelijk stelt van de voorwaarde dat de 
niet opgegeven verzekeringen met het
zelfde voorwerp en betreffende dezelfde 
goederen als de gesloten polis, van v66r 
die polis dagtekenen en de gehele verze
kerde waarde dekken, terwijl die vroege
re dagtekening en die dekking van de 
gehele verzekerde waarde de voorwaarde 
zijn voor de in het eerste lid van artikel 
12 bedoelde nietigheid; daaruit volgt dat 
het arrest, door te zeggen dat in artikel 6 
van de « gemeenschappelijke voorwaar
den , van de polis « een geval van nietig
heid wordt bedongen ... waarvan sprake 
is in de artikelen 9 en 12 van de Verze-

keringswet van 11 juni 1874 >>, aan die 
artikelen 9 en 12 een verkeerde beteke
nis en een andere draagwijdte geeft, 
aangezien ze betrekking hebben op an
dere gevallen dan dat waarvan sprake is 
in artikel 6 van de algemene voorwaar
den van de polis en niet betreffen het 
eventueel verval van het recht op vergoe
ding, zoals dit is bedoeld in voormeld ar
tikel 6, maar de nietigheid van de verze
keringsovereenkomst (schending van de 
artikelen 9 en 12 van de Verzekerings
wet van 11 juni 1874); het arrest even
eens de betekenis van artikel 6 van de 
« gemeenschappelijke voorwaarden 
verdraait en daardoor de bewijskracht 
van dat beding miskent, vermits het dat 
beding beschouwt als een toepassingsge
val van de artikelen 9 en 12 van de Ver
zekeringswet van 11 juni 1874, hoewel de 
voorwaarden van het « verval » van de 
dekking verschillen van de gevallen van 
nietigheid van de verzekeringsovereen
komst waarop die bepalingen slaan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de beslissing dat het 
beding volgens hetwelk de verzekerde, 
op straffe van verval, verplicht is om aan 
de maatschappij de naam op te geven 
van iedere andere verzekeraar die het
zelfde risico dekt, het bestaan en de gel
digheid van de verzekeringsovereen
komst aan de orde zou stellen, berust op 
een verwarring tussen de begrippen 
« nietigheid van de overeenkomst >> en 
« verval van dekking ''• zoals deze onder 
meer en respectievelijk uit de artikelen 9 
en 16 van de Verzekeringswet van 11 ju
ni 1874 voortvloeien; in strijd met wat 
het arrest zegt, « het verval van het 
recht op vergoeding >>, waarvan sprake is 
in artikel 6 van de algemene voorwaar
den, in geval van niet-uitvoering van de 
aan de verzekerde opgelegde meldings
verplichting, geen nietigheid van de ver
zekeringsovereenkomst of de vaststelling 
ervan ten gevolge heeft, maar de verze
keraar enkel vrijstelt van de schadelast, 
en zulks krachtens de regel volgens wel
ke in een wederkerige overeenkomst de 
uitvoering van de wederkerige verbinte
nissen, in beginsel, gelijktijdig moet ge
schieden (artikelen 1102 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); daaruit volgt dat 
het arrest niet wettig kan beslissen dat 
eiseres, door zich op de sanctie van arti
kel 6 van de algemene voorwaarden van 
de verzekeringspolis te beroepen, « het 
bestaan en de geldigheid ,, van die polis 
betwistte; zodanige beslissing zowel voor
melde artikelen 9 en 16 schendt als de 
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bewijskracht van artikel 6 van de alge
mene voorwaarden van de polis miskent, 
doordat zij aan dat beding, en inzonder
heid aan de woorden « verval van het 
recht op vergoeding », een betekenis en 
een draagwijdte toekent die niet met de 
echte betekenis ervan te verenigen zijn 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); zij 
ook het werderkerig karakter miskent 
van de verbintenissen uit een wederkeri
ge overeenkomst, waarop het verval van 
het recht op vergoeding, als bedoeld in 
artikel 6 van de « gemeenschappelijke 
voorwaarden » van de polis, is gegrond 
(schending van de artikelen 1102 en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest geen ant
woord verstrekt op de stelling in de con
clusie van eiseres, volgens welke « eise
res trouwens door bemiddeling van haar 
raadsman een scheidsrechterlijk beding 
had ondertekend » en « het feit dat dit 
ontwerp van scheidrechterlijk beding 
geenszins door de beide andere verweer
sters was ondertekend ... niet belet dat, 
ten aanzien van eiseres, de gewone 
rechtbanken niet bevoegd zijn; daaruit 
volgt dat het arrest, dat geen antwoord 
verstrekt op een middel dat eiseres tot 
staving van haar exceptie van onbe
voegdheid heeft aangevoerd, niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en tweede onder
dee! samen betreft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat ... de naamloze vennootschap 
Assurantie van de Belgische Boe
renbond (thans eiseres) ... vraagt 
dat toepassing wordt gemaakt van 
het scheidsrechterlijk beding van ar
tikel 20 van de algemene voorwaar
den van de door (verweerder) onder
tekende polis, ( dat zij echter aan
neemt) dat zodanig beding enkel 
kan worden toegepast als het be
staan en de geldigheid van de over
eenkomst niet worden betwist, ... 
dat artikel 6 van de polis waarop (ei
seres) zich beroept, in zoverre het 
de verzekeringnemer, op straffe van 
verval, verplicht om de naam op te 
geven van iedere andere verzeke
raar bij wie verzekeringen met het
zelfde voorwerp en betreffende de
zelfde goederen zijn gesloten, een 

geval van nietigheid vaststelt, waar
van trouwens sprake is in de artike
len 9 en 12 van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874, en dat eiseres, nu 
zij, op grond van verval, het bestaan 
en de geldigheid van de overeen
komst betwist, niet, zonder zichzelf 
tegen te spreken, toepassing van het 
scheidsrechterlijk beding kan vra
gen »; 

Overwegende dat artikel 6, vierde 
lid, van de door verweerder bij eise
res gesloten verzekeringspolis 
( « blokpolis-polis allerlei gevaren 
1970 »), welke polis aan de feiten
rechter werd voorgelegd en bij de 
akte van voorziening is gevoegd, be
paalt dat « de verzekerde, op straffe 
van verval, zowel bij het sluiten van 
de overeenkomst als in de loop er
van, verplicht is om zo spoedig mo
gelijk aan de verzekeringsmaat
schappij de naam op te geven van 
iedere andere verzekeraar bij wie 
verzekeringen met hetzelfde voor
werp en betreffende dezelfde goede
ren zijn gesloten »; dat uit die con
tractuele bepaling valt af te leiden 
dat zij een verval invoert, maar 
geenszins een nietigheid van de 
overeenkomst, wanneer de verzeker
de aan de maatschappij de naam 
niet heeft opgegeven van iedere an
dere verzekeraar bij wie andere ver
zekeringen met hetzelfde voorwerp 
en betreffende dezelfde goederen 
zijn gesloten, dat zij die sanctie van 
verval niet afhankelijk stelt van de 
voorwaarde dat die verzwijging of 
die valse verklaring de waardering 
van het risico verminderen of het 
voorwerp ervan wijzigen, en dat zij 
bijgevolg de regel niet overneemt 
van artikel 9 van de Verzekerings
wet, waarin sprake is van de nietig
heid van de verzekeringsovereen
komst wegens een verzwijging of 
een valse aangifte van de verzeker
de, wanneer die verzwijging of valse 
verklaring de waardering van het ri
sico verminderen of het voorwerp 
ervan wijzigen, « derwijze dat de 
verzekeraar, had hij ervan kennis 
gedragen, de overeenkomst niet on
der dezelfde voorwaarden had aan
gegaan »; 
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« Dat het hof van beroep, door te 
beslissen, zoals uit het voorgaande 
blijkt, dat eiseres « op grond van 
verval » het bestaan en de geldig
heid van de verzekeringsovereen
komst betwistte, en dat zij derhalve 
« op straffe van zichzelf tegen te 
spreken », niet kon vragen dat toe
passing werd gemaakt van het 
scheidsrechterlijk beding van haar 
algemene voorwaarden, de bewij s
kracht van artikel 6, vierde lid, van 
de verzekeringspolis, alsmede de 
bindende kracht van die overeen
komst miskent; 

Dat de onderdelen in zoverre ge
grond zijn; 

Over het derde middel, waarvan het 
eerste onderdeel dezelfde grief bevat als 
een van de grieven welke de naamloze 
vennootschap De Bij-De Vrede in het 
eerste onderdeel van het middel aan
voert: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het mid
del van de naamloze vennootschap 
De Bij-De Vrede blijkt dat dit onder
dee! van het middel, in zoverre het 
aanvoert dat de bewijskracht van de 
conclusie van eiseres is miskend, ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede en derde onderdeel van het 
door de naamloze vennootschap De 
Bij-De Vrede voorgedragen middel, 
van het derde onderdeel van het 
eerste middel, van het tweede mid
del en het overige van het derde 
middel die door de eiseres, de naam
loze vennootschap Assurantie van 
de Belgische Boerenbond, zijn voor
gedragen, voegt de onder de 
nrs. 7679 en 7689 ingeschreven za
ken samen; verwerpt de voorziening 
van de naamloze vennootschap De 
Bij-De Vrede, in zoverre zij gericht 
is tegen de verweerders Assurantie 
van de Belgische Boerenbond, Ver
zekeringen Drouot, Manisse, Lejeu
ne en Guffens; verwerpt de tegen de 
verweerder Guffens ingestelde vor-

dering tot bindendverklaring van 
het arrest; veroordeelt voornoemde 
eiseres in de helft · van de kosten 
van haar voorziening; vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het zegt 
dat het hof van beroep bevoegd is 
om uitspraak te doen over de door 
de verweerder Marler tegen de eise
res, de naamloze vennootschap As
surantie van de Belgische Boeren
bond, ingestelde vordering, en in 
zoverre het ten gronde beslist over 
de door dezelfde verweerder tegen 
de eiseressen ingestelde vorderin
gen; beveelt dat van dit arrest mel
ding wordt gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de helft van de kosten aan 
van de voorziening van de naamloze 
vennootschap De Bij-De Vrede, als
mede die van de voorziening van de 
naamloze vennootschap Assurantie 
van de Belgische Boerenbond, en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

22 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Simont en Draps. 

Nr. 108 

1' KAMER - 22 oktober 1987 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN 
EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE GE
MEENSCHAPPEN - AMBTENAREN EN PERSO
NEELSLEDEN - INSCHRIJVING IN DE BEVOL
KINGSREGISTERS. 

Uit art. 12b van het Protocol betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van 
de Europese Gemeenschappen blijkt 
dat de ambtenaren en personeelsleden 
zijn vrijgesteld van elke verplichting 
tot inschrijving in de bevolkingsregis
ters in de Lid-Staten waar de gemeen-
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schapsinstellingen werkzaam zijn (1). 
(Wet van 13 mei 1966 houdende goed
keuring van het Verdrag tot instelling 
van een Raad en een Commissie en 
van het Protocol betreffende de voor
rechten en immuniteiten van de Euro
pese Gemeenschappen, ondertekend te 
Brussel op 8 april 1965.) 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE T. PATTI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R nr. F 812 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 mei 1986 door 
de bestendige deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant gewezen in
zake gemeentebelasting op tweede 
verblijven; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 van de belastingverordening 
van 25 november 1983 van de gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe, 12b van het Proto
col betreffende de voorrechten en immu
niteiten van de Europese Gemeenschap
pen, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1966, van de hoofdstukken II en III van 
titel I en van hoofdstuk I van titel II van 
de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het ver
blijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, 

doordat, eerste onderdeel, de bestre
den beslissing het bezwaarschrift van 
verweerster tegen de aanslag in de be
lasting op tweede verblijven, die te ha
ren naam door eiseres over het dienst
jaar 1984 was ten kohiere gebracht, 
aanneemt, op grond « dat de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang 
van het grondgebied, het verblijf, de ves
tiging en de verwijdering van vreemde
lingen, in artikel 12, eerste lid, bepaalt 
dat de vreemdeling die toegelaten of ge
machtigd is tot een verblijf van meer 
dan drie maanden in het Rijk, door het 
gemeentebestuur van zijn verblijfplaats 
in het vreemdelingenregister wordt inge
schreven; in artikel 17, eerste lid, dat de 
vreemdeling die gemachtigd is tot vesti
ging in het Rijk wordt ingeschreven in 
het bevolkingsregister van de gemeente 
van zijn verblijfplaats; dat artikel 12 van 

(1) Zie het arrest van 18 maart 1986, zaak 
85/85, Europees Hof van Justitie van de Euro
pese Gemeenschappen. 

het Protocol (betreffende de voorrechten 
en immuniteiten van de Europese Ge
meenschappen, in Belgie goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1966) op beide toe
standen betrekking heeft; de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen dus 
wettig zijn vrijgesteld van inschrijving 
zowel in het vreemdelingenregister als 
in het bevolkingsregister ( ... ); dat de be
lastingverordening van de gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe, door bij de om
schrijving van het begrip « tweede ver
blijf ,, uit te gaan van de niet-inschrij
ving in de bevolkingsregisters, geen 
rekening houdt met de wettelijke 
inschrijvingsvrijstelling van de ambtena
ren van de Europese Gemeenschappen 
en deze dus straft "• 

terwijl artikel 12b van voornoemd Pro
tocol enkel op de eerste van de twee vo
renbedoelde toestanden slaat, zodat de 
beslissing geen rekening houdt met het 
onderscheid tussen het verblijfrecht en 
het vestigingsrecht, zoals deze in voor
melde wet van 15 december 1980 zijn 
vastgesteld; de in artikel 12b van het 
Protocol ingevoerde immuniteit welis
waar de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen van iedere inschrijving 
in het vreemdelingenregister vrijstelt, zo
dat hun recht van vrij verblijf in het 
land van geen enkele formaliteit af
hangt, maar geen betrekking heeft op 
het begrip « vestiging »; de wet van 15 
december 1980 ongetwijfeld aan de amb
tenaren van de Europese Gemeenschap
pen die het willen, de mogelijkheid biedt 
om een vestigingsvergunning aan te vra
gen en te verkrijgen; daaruit volgt dat de 
bestreden beslissing niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de ambtenaren van 
de Europese Gemeenschappen krachtens 
artikel 12 van het Protocol zijn vrijge
steld van inschrijving in het bevolkings
register; de belastingverordening van de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe geen re
kening ermee houdt dat de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen vol
gens de wet zijn vrijgesteld van inschrij
ving in het bevolkingsregister, en de fei
tenrechter, derhalve, dient na te gaan of 
het, ten deze, gaat om een « tweede ver
blijf » dan wel om de voornaamste ver
blijfplaats van de betrokken ambtenaar; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 12b van 

het Protocol betreffende de voor
rechten en immuniteiten van de Eu
ropese Gemeenschappen bepaalt dat 
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« op het grondgebied van elk der 
Lid-Staten en ongeacht hun nationa
liteit de ambtenaren en overige per
soneelsleden van de Gemeenschap
pen : a) ... ; b) te zamen met hun 
echtgenoten en de te hunnen laste 
zijnde verwanten vrijgesteld zijn 
van immigratiebeperkingen en 
vreemdelingenregistratie; 

Overwegende dat blijkens het ar
rest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen d.d. 18 
maart 1986, uit die bepaling voort
vloeit dat de ambtenaren en perso
neelsleden van de Gemeenschap 
zijn vrijgesteld van elke verplichting 
tot inschrijving in de bevolkingsre
gisters in de Lid-Staten waar de Ge
meenschapsinstellingen werkzaam 
zijn; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 

En overwegende dat noch uit de 
vaststellingen van de beslissing, 
noch uit de aan het Hof voorgelegde 
processtukken blijkt dat er ambts
halve een middel van openbare orde 
dient te worden opgeworpen; 

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

22 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Martin. 

Nr. 109 

1' KAMER - 22 oktober 1987 

BETEKENING EN KENNISGEVING -
BETEKENING VAN EEN EXPLOOT AAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS - VEREISTEN. 

De beslissing dat de betekening aan de 
procureur des Konings ongedaan is, is 
conform art. 40 Ger. W. als de rechter 

oordeelt dat de partij, op wier· ver:Zoek 
de betekening werd verricht, de woon
plaats of de verblijfplaats van_ degene 
aan wie betekend wordt, kende of 
moest kennen (1). 

(CEBELOR N.V. T. NAHOULI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7972) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 december 1985 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 40, inzonderheid het laatste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, nadat 
het heeft vastgesteld dat het door de 
Vrederechter van het tweede kanton te 
Luik, op 14 juni 1979 bij verstek uitge
sproken vonnis, bij akte van 22 oktober 
1979 is betekend aan het parket van de 
procureur des Konings te Luik, en dat de 
verweerders op 27 maart 1980 tegen dat 
vonnis verzet hebben gedaan, met beves
tiging van het beroepen vonnis, dat ver
zet ontvankelijk verklaart, onder meer 
op grond : dat zelfs in de onderstelling 
dat men kan begrijpen dat bij (eiseres), 
haar organen, beheerders of gevolmach
tigden, een zekere verwarring kon be
staan, die wezenlijk subjectief was en 
los stond van elke fout van de (verweer
ders), zij die onzekerheid hadden moeten 
uit de weg ruimen door met middelen 
waarover zij beschikken (en met name 
via de diplomatieke en consulaire weg), 
trachten te weten te komen of de laatst 
gekende woonplaats nog altijd dezelfde 
was of niet », 

terwijl, om, overeenkomstig artikel 40, 
laatste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de betekening aan het parket als 

(1) Zie Cass., 22 mei 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 598); A. FETTWEIS, « Elements de Ia proce
dure civile », Presses universitaires de Liege, 
1983, band 1, biz. 149; Rep. prat. dr. b., v' Ex
ploit, nrs. 609, 610; P. RouARD, Traite elemen
taire de droit judiciaire prive, Brussel, Bruy
lant, 1975, 1' dee!, d. II, biz. 314, nr. 383; H. 
SoLus en R. PERROT, « Droit judiciaire prive ,, 
Sirey, 1961, d. I, biz. 357, nr. 389. 
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ongedaan te kunnen beschouwen, de par
tij die de betekening verricht de woon
plaats de verblijfplaats of de gekozen 
woonplaats van de betekende dient te 
kennen; dat laatste lid derhalve aan die 
partij geenszins de verplichting oplegt 
om met aile middelen waarover zij be
schikt, inlichtingen in te winnen over de 
woonplaats of de verblijfplaats; het be
streden vonnis, volgens hetwelk bij eise
res haar organen, beheerders of gevol
ma~htigden, een zekere verwarring kon 
bestaan derhalve ten onrechte, voor de 
toepassfng van het voorschrift van arti
kel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, oordeelt dat zij had moeten 
trachten te weten te komen of de laatst 
gekende woonplaats nog altijd dezelfde 
was of niet; het derhalve artikel 40, in
zonderheid het laatste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat een akte van 
rechtspleging, krachtens artikel 40, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, aan de procureur des Ko
nings niet kan worden betekend, als 
de verzoeker de woonplaats of de 
verblijfplaats van de geadresseerde 
in Belgie of in het buitenland kent; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, onder andere aan de hand 
van door het beroepen vonnis opge
somde feitelijke gegevens waarnaar 
het verwijst, zegt dat eiseres « dien
de te weten dat de woonplaats van 
de verweerders in Beyrouth (Liba
non), Immeuble Union de Paris, rue 
Maamari, was gevestigd »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door aldus te oordelen dat eise
res de woonplaats of de verblijf
plaats van de verweerders diende te 
kennen, hun beslissing dat de bete
kening aan de procureur des Ko
nings als ongedaan moet worden be
schouwd, naar recht verantwoorden; 

Dat het middel, in zoverre, niet 
kan worden aangenomen; 

Dat voor het overige het middel, 
dat kritiek oefent op ten overvloede 
gegeven overwegingen van het be
streden vonnis, niet ontvankelijk is; 

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

22 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Gerard. 

Nr. 110 

2' KAMER - 23 oktober 1987 

1° OVEREENKOMST - ART. 1165 B.W. -
DRAAGWIJDTE. 

2° OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING 
- VOORZIENBARE SCHADE - BEGRIP. 

1" Art. 1165 B.W. verbiedt niet dat, ter 
beoordeling van de gevolgen voort
vloeiend uit de niet-uitvoering van een 
contract, rekening wordt gehouden 
met het bestaan van een overeen
komst tussen een van de contractanten 
en een derde, alsmede met de gevol
gen van die overeenkomst (1). 

2" Art. 1150 B. W., volgens hetwelk de 
schuldenaar, in de regel, slechts ge
houden is tot vergoeding van de scha
de die was voorzien of die men heeft 
kunnen voorzien ten tijde van het aan
gaan van het contract, geldt enkel voor 
de oorzaak van de schade en niet voor 
de omvang ervan (2). 

(1) Zie Cass., 22 april 1977 (A. C., 1977, 868); 
R. KRUITHOF - H. MOONS - C. PAULUS, << Over
zicht van rechtspraak (1965-1973), Verbintenis
sen "• in Tijdschl'. v. Pz-ivaatl'echt, 1975, nr. 97, 
biz. 533 en 534; R. KRUITHOF, « Overzicht van 
rechtspraak (1974-1980), Verbintenissen », 
ibid., 1983, nr. 139, biz. 643 tot 646. 

(2) Zie Cass., 23 feb. 1928 (Bull. en 
Pas., 1928, I, 85); 11 april 1986, A.R. nr. 4908 
(A.C., 1985-86, .nr. 492). H. DE PAGE, Tl'aite, 
dee! III, nr. 112, biz. 144 tot 146. 
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(FROID MONT T. MRS. SCHEEPERS A.-M. EN· 
SCHEEPERS J.- CURATOREN IN HET FAILLISSE

MENT GIVANDI N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5300) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1119, 1150, 1151, 1152 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan de verweerders q.q. te betalen de 
sam van 191.250 frank, op grand : dat ei
ser aansprakelijk is voor de schade die 
de N.V. Givandi geleden heeft als gevolg 
van de vertraging die ingetreden is van
a£ 1 januari 1980 tot eind maart 1980, 
hetzij 51 dagen, volgens de gegevens van 
het deskundigenverslag; dat de schade 
van Givandi ingevolge de ingetreden 
laattijdigheid erin bestaat dat zij een 
forfaitaire schadevergoeding van 7.500 
frank per dag vertraging aan de bouw
heer heeft moeten betalen; dat eiser zich 
ten onrechte beroept op het feit dat 
zulks niet tussen hem en Givandi over
eengekomen werd en dat hij geen partij 
was in de overeenkomst tussen Givandi 
en de bouwheer; dat immers de overeen
komst tussen Givandi en de bouwheer 
een feitelijk gegeven is dat in aanmer
king kan genomen worden om de hoe
grootheid van de schade te bepalen, die 
Givandi geleden heeft als gevolg van de 
wanuitvoering van eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het straf
beding van 7.500 frank schadevergoeding 
per dag vertraging niet in het tussen Gi
vandi en eiser gesloten contract gestipu
leerd was, het arrest, door de door eiser 
aan Givandi te betalen schadevergoeding 
principieel te bepalen op dit bedrag, niet 
de tussen Givandi en haar opdrachtgever 
gesloten overeenkomst, waarin dit scha
debeding wel voorzien was, als een feit 
beschouwt tegen eiser, die ten opzichte 
van deze overeenkomst een derde is, 
maar integendeel eiser veroordeelt tot in 
deze overeenkomst ten laste van Givandi 
voorziene schadevergoeding, zodat de re
gel van de relativiteit der overeenkomst 
miskend wordt (schending van de artike
len 1119, 1152 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser wegens zijn 
contractuele tekortkomingen bij de uit
voering van de overeenkomst van het 
plaatsen der deuren slechts kan veroor
deeld worden tot het vergoeden van de 
schade die kon voorzien worden bij het 
aangaan van de overeenkomst, en die 
het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg 
van de niet-uitvoering van de overeen
komst is; nu in de door eiser met Givan
di gesloten overeenkomst voor het plaat
sen der deuren geen strafbeding van 
7.500 frank per dag vertraging was voor
zien, zulke schade niet voorzienbaar was 
en niet rechtstreeks en onmiddellijk uit 
deze overeenkomst voortspruit, zodat ei
ser ten onrechte tot betaling van deze 
schadevergoeding veroordeeld wordt 
(schending van de artikelen 1150, 1151 
en 1152 van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de N.V. Gi
vandi, hoofdaannemer, krachtens 
het aannemingscontract dat zij met 
haar opdrachtgever sloot, aan deze 
laatste, wegens de laattijdige uitvoe
ring van de deuren, een forfaitair 
overeengekomen schadevergoeding 
van 51 dagen x 7.500 frank heeft 
moeten betalen, op grond van de in 
het middel vermelde redengeving 
beslist dat eiser, die voor de door 
die vertraging veroorzaakte schade 
deels aansprakelijk is, de N.V. Gi
vandi tot beloop van het helft van 
het bedrag van die « forfaitaire 
schadevergoeding » moet vrijwaren; 

Overwegende dat de relativiteit 
van de overeenkomsten, uitgedrukt 
in artikel 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, de rechter niet verbiedt bij 
de begroting van de schade, die de 
onderaannemer wegens de niet-na
koming van zijn verbintenissen aan 
de hoofdaannemer verschuldigd is, 
rekening te houden met de feitelijke 
weerslag die zijn tekortkoming op 
de tussen de hoofdaannemer en 
zijn opdrachtgever gesloten overeen
komst heeft; 

Dat het onderdeel faait naar 
recht; 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet opkomt tegen de beslissing van 
het arrest dat eiser door zijn con
tractuele tekortkomingen aan de 
N.V. Givandi schade heeft veroor
zaakt en dat hij tot vergoeding er
van gehouden is; 

Dat in het onderdeel niet wordt 
aangevoerd dat eiser, ten tijde van 
het aangaan van de overeenkomst 
met de N.V. Givandi, niet heeft kun
nen voorzien dat hij door de laattij
dige plaatsing van de deuren aan 
die hoofdaannemer schade zou ver
oorzaken en dat die schade niet het 
onmiddellijk en rechstreeks gevolg 
is van de foutieve uitvoering door ei
ser van de overeenkomst; 

Dat het onderdeel het arrest ai
leen aanvecht in zoverre het de 
grootte van het door eiser aan de 
N.V. Givandi te vergoeden bedrag 
bepaalt, rekening houdend met de 
feitelijke weerslag die de wanpresta
tie van eiser op de tussen de hoofd
aannemer en zijn opdrachtgever ge
sloten overeenkomst heeft; 

Overwegende dat de artikelen 
1150 en 1151 van het Burgerlijk Wet
hoek alleen betrekking hebben op 
de oorzaak van de schade en niets 
uit te staan hebben met de omvang 
ervan; 

Overwegende dat het arrest, door 
de omvang van de schade te bepa
len op grand van de feitelijke gege
vens die het aangeeft, de in het on
derdeel vermelde wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

23 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 

- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, adv.-gen. - Advocaten : mrs. 
houtekier en Dassesse. 

Nr. 111 

1' KAMER - 23 oldober 1987 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - BUREAU VAN DE PROVIN
CIALE RAAD - OPROEPING VAN EEN 
ARCHITECT - BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHITECTEN
BUREAU VAN DE PROVINCIALE RAAD -
OPROEPING VAN EEN ARCHITECT - BEGRIP. 

1° en 2o Noch art. 23 Architectenwet 26 
juni 1963, noch het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdedi
ging vereisen dat het bureau van de 
provinciale raad, dat een architect met 
het oog op een ondervraging over zijn 
beroepsbezigheden oproept, vooraf aan 
de betrokkene de juiste redenen van 
die oproeping bekendmaakt. 

(ORDE VAN ARCHITECTEN T. C ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5611) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 september 1986 
gewezen door de raad van beroep, 
met het Nederlands als voertaal 
van de Orde van Architecten; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1068, eerste lid, 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 19, 21, § 1, 23 en 
31, eerste lid, van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van Ar
chitecten en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat de raad van beroep de beslis
sing van 3 februari 1986 van de raad van 
de Orde van Architecten voor de provin
cie Brabant tenietdoet en zegt dat er 
geen reden is om tegen verweerder eni-
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ge tuchtmaatregel te nemen, onder meer 
op grand : « dat de kernvraag in casu is 
of het bureau en/of de raad de bevoegd
heid heeft een architect uit te nodigen of 
op te roepen (op zijn aanwezigheid reke
nend) zonder enige aanduiding nopens 
de reden(en) hiervan; ( ... ) dat vooreerst 
een dergelijke ruime en discretionaire 
bevoegdheid niet terug te vinden is in de 
bepalingen van de wetten van 20 februa
ri 1939 ( ... ) en van 26 juni 1963 ( ... ) en in
zonderheid niet in de artikelen 19, 20 en 
23 van deze laatste wet; ( ... ) dat evenmin 
het Reglement van de Beroepsplichten, 
bekrachtigd bij koninklijk besluit van 5 
juli 1967 ( ... ), een dergelijke bevoegdheid 
aan het bureau of aan de raad verleende; 
dat artikel 39 ervan bepaalt dat de archi
tect ertoe gehouden is de overheid van 
de Orde " in te lichten over aile bestand
delen van de zaken die voor haar aan
hangig zijn en haar bij het eerste ver
zoek aile inlichtingen en stukken bezor
gen die nodig zijn voor het vervuilen van 
haar opdracht "; dat hieruit volgt dat de 
architect het recht heeft in kennis ge
steld te worden van de zaak of de zaken 
die bij het bureau of de raad aanhangig 
werd of werden gemaakt en in verband 
waarmee hem inlichtingen en/of stukken 
worden gevraagd; ( ... ) dat ook (het 
nieuw) reglement bepaalt (in artikel 29) 
dat de architect " op de eenvoudige vraag 
van zijn provinciale raad in de zaken die 
hem betreffen aile inlichtingen en docu
menten meedeelt welke nodig zijn bij 
het vervuilen van de opdracht van de 
raad van de Orde "; dat hieruit moet af
geleid worden dat geen discretionaire be
voegdheid wordt verleend aan de raad of 
aan het bureau en dat de architect die 
opgeroepen of uitgenodigd wordt om uit
leg te verstrekken " over zijn beroepsac
tiviteiten " het recht heeft voorafgaande
lijk te weten op welke " zaken die hem 
betreffen " de oproep of de uitnodiging 
slaan en of de gevraagde inlichtingen en 
documenten nodig zijn voor het vervul
len van de opdracht van de raad; ( ... ) dat 
uit al wat voorafgaat blijkt dat de raad 
van de provincie Brabant de rechten van 
de verdediging heeft geschonden door 
(verweerder) op 17 maart 1982 voor een 
verhoor uit te nodigen (op zijn aanwezig
heid rekenend) zonder enige aanduiding 
van het motief en door deze uitnodiging 
voor een verhoor te herhalen - na 
vraag om uitleg van (verwerder) - enkel 
aanhalend dat het verhoor zou slaan op 
II de beroepsactiviteiten 11 van (verweer
der); ( ... ) dat dit rechtsbegmsel van de 
eerbiediging van de rechten van de ver
dediging " een fundamenteel element 1s 

van geheel het procesrecht en het zijn 
merk drukt op aile regels die op dat 
recht betrekking hebben" ( ... ); dat het 
een rechtsbeginsel betreft dat onafschei
delijk verbonden is met elke rechtshan
deling ( ... ); ( ... ) dat deze raad voormelde 
schending van ambtswege moet vaststel
len en er het nodige gevolg uit trekken; 
( ... ) dat de bestreden beslissing derhalve 
dient te worden nietig verklaard ( ... ); dat 
uit de hager aangehaalde feiten geen ge
brek aan eerbied en loyauteit vanwege 
(verweerder) tegenover de raad van de 
provincie Brabant blijkt noch bewezen 
is », 

terwijl, eerste onderdeel, de raad van 
beroep geenszins bevoegd is om van 
ambtswege een schending van het recht 
van verdediging op te werpen die zou 
zijn gepleegd ter gelegenheid van het on
derzoek van een klacht door het bureau 
van een provinciale raad, vooraleer is be
slist over de verwijzing van de zaak naar 
deze raad, overeenkomstig artikel 23 van 
de wet van 26 juni 1963, doch in voorko
mend geval, zo de betrokkene dit op
werpt, slechts kan oordelen over een mo
gelijke schending van het recht van 
verdediging tij dens de behandeling van 
de zaak voor de provinciale raad en met 
toezien op de naleving van dit recht tij
dens de behandeling van de zaak voor 
de raad van beroep zelf; een miskenning 
van het recht van verdediging tijdens 
het onderzoek door het bureau wordt 
goedgemaakt door een regelmatige be
handeling van de zaak, met eerbiediging 
van dit recht, door de raden van de Or
de, zodat de raad van beroep, door van 
ambtswege een schending van het recht 
van verdediging van verweerder af te lei
den uit de uitnodiging van 17 maart 1982 
voor verhoor door het bureau van voor
melde provinciale raad en uit de herha
ling hiervan van 22 april 1982, niet wet
tig beslist de bestreden beslissing teniet 
te doen (schending van de artikelen 23 
en 31, eerste lid, van de wet van 26 juni 
1963, 1068, eerste lid, en 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het bureau van een 
provinciale raad, krachtens artikel 23 
van de wet van 26 juni 1963, de bevoegd
heid bezit om, in het kader van zijn wet
telijke onderzoeksopdracht, een architect 
voor verhoor over zijn beroepsactiviteit 
op een van zijn zittingen uit te nodigen, 
zonder door enige wetsbepaling of alge
meen rechtsbeginsel en evenmin door de 
bepalmgen van het niet verbindend re
glement van beroepsplichten, noch van 
het meuw reglement, ertoe gehouden te 
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zijn vooraf aan de betrokkene de rede
nen voor dit verhoor nader te preciseren, 
en een dergelijke uitnodiging evenmin 
van aard is om tot nietigheid van de be
slissing van de provinciale raad over de 
achteraf aanhangig gemaakte tuchtver
volging aanleiding te geven, zodat de 
raad van beroep, door een miskenning 
van het recht van verdediging die de be
roepen beslissing van de provinciale 
raad met nietigheid aantast, af te leiden 
uit de omstandigheid dat het bureau van 
deze raad verweerder op 17 maart 1982 
voor verhoor heeft uitgenodigd « (op zijn 
aanwezigheid rekenend) zonder enige 
aanduiding van het motief '' en zulks 
heeft herhaald - na vraag om uitleg van 
verweerder - « enkel aanhalend dat het 
verhoor zou slaan op " de beroepsactivi
teiten" van verweerder "• zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van artikel 23 van de wet van 26 juni 
1963 en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging); 

derde onderdeel, het in gebreke blij
ven vanwege verweerder, niettegenstaan
de hij zulks, zoals vastgesteld door de 
raad van beroep (pagina 2), op 7 juni 
1982 uitdrukkelijk had toegezegd, de 
door het bureau opgevraagde dossiers 
van 1979 over te leggen, getuigt van een 
niet te . verantwoorden gebrek aan eer
bied en loyauteit en, bijgevolg, een in
breuk op de deontologische regels uit
maakt die het opleggen van een tucht
straf verantwoordt, ongeacht het al dan 
niet miskennen van verweerders recht 
van verdediging ter gelegenheid van de 
tot hem gerichte uitnodiging tot verhoor 
door het bureau, zodat de raad van be
roep, door te oordelen dat uit de hager 
aangehaalde feiten geen gebrek aan eer
bied en loyauteit vanwege verweerder te
genover de raad van de provincie Bra
bant blijkt noch bewezen is, zijn beslis
sing niet wettig verantwoordt (schending 
van de artikelen 19, 21, § 1, en 31, eerste 
lid, van de wet van 26 juni 1963) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de raad van 
beroep vaststelt dat << op 17 maart 
1982 (verweerder werd) uitgenodigd 
"voor een verhoor" door het bureau 
van de provincie Brabant, met loute
re mededeling dat het bureau re
kent op zijn aanwezigheid "• en aan
streept << dat de kernvraag is of het 
bureau ( ... ) de bevoegdhe1d heeft 

een architect uit te nodigen of op te 
roepen ( ... ) zonder enige aanduiding 
nopens de redenen hiervan »; 

Overwegende dat het bureau een 
architect kan oproepen zonder de 
reden hiervan mede te delen; dat de 
bestreden beslissing het tegendeel 
beslist en mede op grand daarvan 
oordeelt dat de ten laste gelegde fei
ten geen gebrek aan eerbied en 
loyauteit uitmaken; dat de raad van 
beroep aldus het in het onderdeel 
aangehaalde rechtsbeginsel en wets
artikel schendt; 

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; verwijst de zaak 
naar de raad van beroep van de Or
de van Architecten, met het Neder
lands als voertaal, anders samenge
steld. 

23 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Andersluidende conclusie (1) van 
de heer Declercq, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Biitzler. 

(1) Ret O.M. was vim oordeel dat, wanneer 
het bureau van de raad een architect oproept, 
het bureau vooraf de redenen van die oproe
ping niet behoeft bekend te maken en dat de 
beslissing van de raad van beroep dienaan
gaande niet naar recht was verantwoord. De 
raad van beroep had evenwel over de zaak ten 
grande uitspraak gedaan en diende in elk ge
val over de zaak ten grande uitspraak te doen, 
ongeacht zijn beslissing over de regelmatig
heid van de betwiste procesakte. Derhalve had 
het O.M geco:hcludeerd tot verwerping van het 
cassatieberoep, nu de aangegeven onwettig
he!d geen mvloed had op de wettighe1d van de 
bestreden beslissmg zie Cass., 23 mei 1977 
(A.C., 1977, 968); 13 feb 1979 (ib1d., 1979, 691), 
8 sept. 1982, A.R nr 2366 ( ib1d., 1982-83, 
nr 22), en 4 sept 1987, A.R nrs 5383-5399, 
supra, nr 3 
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Nr. 112 

1' KAMER - 23 oktober 1987 

CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN BE
LANG - TUCHTZAKEN - BEGRIP. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het cassatiemiddel ten betoge dat de 
raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren ten onrechte heeft gewei
gerd de bei'oepen beslissing om een 
wei bepaalde reden teniet te doen, als 
de raad van beroep de beroepen beslis
sing om een andere reden teniet heeft 
gedaan, de zaak aan zich heeft getrok
ken en op grand van eigen redenen 
uitspraak heeft gedaan (1). 

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5612) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 september 1986 
gewezen door de raad van beroep, 
met het Nederlands als voertaal, 
van de Orde van Geneesheren; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend op 4 november 1950 te Rome en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
7, §§ 1, 2", en 2, van het koninklijk be
sluit van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren, 4 van het ko
ninklijk besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van de Orde van Genees
heren, en van het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing ten 
laste van eiser de sanctie van drie maan
den schorsing in het recht de geneeskun
de in Belgie uit te oefenen, uitspreekt op 
volgende gronden: artikel 7, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 schrijft voor hoe de provinciale 
raad is samengesteld, meer bepaald uit 
gewone en plaatsvervangende !eden, een 
bijzitter-magistraat en een gewoon lid 
van de nationale raad, be1de laatstge-

(1) Zie Cass, 29 nov 1972 (A C, 1973, 318) 

noemden met raadgevende stem; ander
zijds bepaalt artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 dat, behalve 
wanneer het om een beslissing gaat 
« houdende schrapping op de lijst van de 
Orde of de schorsing voor !anger dan 
een jaar », de beslissingen van de provin
ciale raad getroffen worden bij meerder
heid van stemmen; uit deze wetsbepalin
gen zelf blijkt ontegensprekelijk dat de 
magistraat-assessor en het lid van de na
tionale raad nooit en in geen geval aan 
de stemming kunnen deelnemen, zodat 
hun taak wettelijk beperkt is tot het ge
ven van raad; indien genoemde leden in 
het onderhav!g geval toch met een be
slissende stem aan de beraadslaging zou
den hebben deelgenomen, dan zou dat 
een overschrijding van bevoegdheid zijn, 
die niet mag worden verondersteld; het 
feit dat het verslag van de raadszitting 
van 28 februari 1985 hun specifieke hoe
danigheid vermeldt, volstaat om aan te . 
nemen dat zij in die hoedanigheid en 
binnen het kader van de daaraan ver
bonden bevoegdheid zijn opgetreden, dat 
is met raadgevende stem, 

terwijl, eerste onderdeel, noch uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
28 februari 1985 (stuk 7} van de provin
ciale raad, waarop de zaak van eiser 
werd behandeld, noch uit de beslissing 
van 28 februari 1985 van dezelfde raad 
(stuk 8) blijkt dat de leden van deze 
raad, die geen beslissende stem hadden, 
namelijk de magistraat-bijzitter, de 
plaatsvervangende magistraat-bijzitter . 
en het lid van de nationale raad slechts 
met raadgevende stem aan die vergade
ringen deelgenomen hebben; immers het 
proces-verbaal der terechtzitting van 28 
februari 1985 en de beslissing van 28 fe
bruari 1985 enkel vermelden dat de raad 
met meerderheid beslist heeft; er geen 
vermelding werd gemaakt van de raad
gevende stemmen, zodat de beslissing 
nietig is (schending va.n de artikelen 7, 
§§ 1, 2", en 2 van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 en van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970); 

tweede onderdeel, de vermelding naast 
hun namen van de hoedanigheid van de 
bijzitters-magistraten en van het gewoon 
lid van de nationale raad, die deelgeno
men hebben aan de vergadering van de 
provinciale raad, niet inhoudt dat deze 
!eden met slechts raadgevende stem de
ze vergadering hebben bijgewoond; im
mers de vermelding der hoedanigheid 
niet aandmdt hoe gestemd werd; de ver
vulling dezer voorwaarde uit het proces
verbaal of mt de beshssmg zelf moet blij 
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ken, en het gebrek aan vermelding niet 
verholpen wordt door een zogezegd ver
moeden van regelmatigheid; daardoor af
breuk wordt gedaan aan het recht van 
verdediging (schending van de artikelen 
6.1 van het Verdrag van 4 november 
1950, 7, §§ 1, 2°, 2 van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 en 4 
van het koninklijl{ besluit van 6 februari 
1970, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiediging van •het recht van 
verdediging) : 

Overwegende dat de pestreden be
slissing de beroepen beslissing in 
haar geheel vernietigt, onder meer 
wegens miskenning door de provin
ciale raad van « het algemeen prin
cipe van de onafhankelijkheid en de 
onpartijdigheid van de rechter », de 
zaak aan zich trekt en op grond van 
eigen motieven opnieuw uitspraak 
doet; 

Overwegende dat het middel dat 
de bestreden beslissing aanvecht 
omdat de raad van beroep oordeelt 
dat er geen grand is om de beroe
pen beslissing wegens de in het 
middel vermelde redenen te vernie
tigen, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

23 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 113 

1' KAMER - 26 oktober 1987 

1° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA 
KEN TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP -
VOORWAARDEN 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- TESTAMENT - ONUITVOERBARE HERROE
PING - GEVOLGEN. 

3° GEMEENTE - GEMEENTERAAD - BE
VOEGDHEID - LEGAAT MET LAST - AAN
VAARDING. 

4° GEMEENTE - GEMEENTE, ALGEMEEN 
LEGATARIS - RECHTSVORDERING TOT NIE
TIGVERKLARING VAN EEN BIJZONDER LE
GAAT, INGESTELD V66R DE DOOR DE ARTT. 
910 B.W. EN 76 GEMEENTEWET VOORGESCHRE
VEN MACHTIGING - WETTIGHEID. 

5° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- ALGEMEEN LEGAAT - GEMEENTE -
RECHTSVORDERING TOT NIETIGVERKLARING 
VAN EEN BIJZONDER LEGAAT, INGESTELD 
V66R DE DOOR DE ARTT. 910 B.W. EN 76 GE
MEENTEWET VOORGESCHREVEN MACHTI
GING - WETTIGHEID. 

6° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFr -
BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN - BEGRIP. 

1o In burgerlijke zaken kan een partij 
voor de eerste maal in hager beroep 
tussenkomen als haar tussenkomst 
niet strekt tot het verkrijgen van een 
veroordeling, maar tot bevestiging van 
het beroepen vonnis en zij zich daarbij 
alleen aansluit bij de stellingen van 
andere partijen (1). (Art. 812 Ger.W.) 

2o Wanneer de erflater de gevolgen van 
de herroeping van een testament af
hankelijk heeft willen stellen van de 
voorwaarde dat de in de akte van her
roeping vervatte beschikkingen wor
den uitgevoerd, heeft de niet-uitvoe
ring van die beschikkingen wegens de 
onbekwaamheid van de nieuwe legata
ris tot gevolg dat de herroeping geen 
uitwerking kan krijgen (2). (Art. 1037 
B.W.) 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1982, A.R. nr. 6653 
(A.C., 1982-83, nr. 204). 

(2) Zie Cass., 30 nov 1972 (A.C., 1973, 319), 
DE PAGE, Traite de dmit civil, dl. VIII, vol. II, 
2e uitg., 1973, biz. 1373, nr 1204, DILLEMANS, 
" Testamenten », m Begmselen van Belgisch 
Pnvaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1971, biz. 
459, nr 240, P RAYNAUD, " Les successions et 
les liberalites ••, m Droit civil, Paris, Sirey, 
1983, biz 464, nr 607 
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3" De rechter kan het legaat aan een ge
meente gedaan met last hulp te verle
nen aan haar behoeftige bejaarden 
geldig verklaren (3). (Artt. 31 en lOB 
G.W., art. 75 Gemeentewet.) 

4" en 5" De gemeente die in een testa
ment tot algemeen legataris wordt be
noemd met last hulp te verlenen aan 
haar behoeftige bejaarden, mag de nie
tigverklaring van een bijzonder legaat 
vorderen zonder te moeten wachten op 
de door de artt. 910 B. W: en 76 Ge
meentewet voorgeschreven machtiging 
(4). 

6" De bewijskracht van een testament 
wordt miskend door de rechter die be
slist dat de erflater het bestaan van 
het legaat niet afhankelijk heeft willen 
stellen van de voorwaarde van de on
vervreemdbaarheid ervan, ofschoon 
het testament een andere legataris be
noemt voor het geval dat de verkrijger 
van het legaat niet belooft het ver
maakte gebouw niet te zullen verko
pen en de rechter die voorwaarde als 
een « beding van onvervreemdbaar
heid » aanmerkt (5). (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

(BREEMERSCH T. STAD OOSTENDE, KIWANIS IN
TERNATIONAL OOSTENDE NOORDZEE V.Z.W., LA
HAYE, KIWANIS BRUSSEL - CLUB NR. 1 V.Z.W., 
SACRE; KIWANIS INTERNATIONAL OOSTENDE 
NOORDZEE V.Z.W. T. BREEMERSCH E.A.; STAD 

OOSTENDE T BREEMERSCH E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 7656, 7731 en 8036) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, die onder de nrs. 7656, 7731 en 
8036 van de algemene rol zijn inge-

{3) Cass., 6 april 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 
235). 

{4) Cass., 9 mer 1946 (Bull. en Pas., 1946, I, 
182) en cone!. proc.-gen. Haymt de Termrcourt, 
toen eerste adv -gen 

{5) Cass., 7 nov 1985, A.R. nr 4760 
(A.(', 1983-86, nr 154) 

schreven, tegen hetzelfde arrest ge
richt zijn; dat er grond bestaat tot 
voeging; 

I. Op de voorziening van Bree
mersch: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 812, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de vrijwillige tus
senkomst van de verweerster stad Oo
stende in hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond verklaart en het beroepen von
nis bevestigt, 

terwijl artikel 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat « tus
senkomst tot het verkrijgen van een ver
oordeling niet voor de eerste maal kan 
plaatsvinden in hager beroep >>; de tus
senkomst van genoemde verweerster ten 
deze, in strijd met wat het arrest zegt, 
agressief was en in werkelijkheid een 
veroordeling ten haren voordele na
streefde, aangezien de tussenkomst met 
name strekte tot bevestiging van het be
roepen vonnis en bijgevolg tot erkenning 
van het recht van verweerster op het in 
het testament van 21 oktober 1972 ge
maakte algemeen legaat, met uitsluiting 
van de overige partijen en met name 
van eiser, erfgenaam door bloedverwant
schap, alsook tot uitsluiting van een ge
deelte van de goederen waarop volgens 
eiser het in zijn voordeel gemaakte le
gaat betrekking had; het arrest bijgevolg 
de agressieve tussenkomst van verweer
ster in hager beroep in strijd met de wet 
ontvankelijk verklaart: 

Overwegende dat verweerster, de 
stad Oostende, zoals uit haar ver
zoekschrift tot tussenkomst en uit 
haar conclusie voor het hof van be
roep blijkt, geen enkele veroordeling 
van eiser, die haar ten goede zou 
komen, gevraagd heeft; dat zij ai
leen maar om de bevestiging ver
zocht van het beroepen vonnis waar
bij zij geen partij was, met de 
precisering, zoals uit de bewoordin
gen van haar verzoekschrift blijkt, 
dat die bevestiging een verklaring 
voor recht veronderstelde, enerzijds, 
dat de nalatenschap van wijlen 
Georgette Breemersch in haar ge
heel aan haar toekwam omdat de 
vereniging Kiwanis Internationaal 
Oostende Noordzee onbekwaam was 
om haar te aanvaarden, doch met 
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last om de inkomsten uit de ver
maakte goederen te bestemmen 
voor hulp aan behoeftige bej aarden 
en, anderzijds, dat het ten voordele 
van eiser gemaakte bijzonder legaat 
moest worden ingekort tot de in de 
Joseph II-straat 37, te Oostende, ge
legen gebouwen; 

Overwegende dat het hof van be
roep door die vrijwillige tussen
komst ontvankelijk te verklaren, op 
grand dat zij niet strekte tot het 
verkrijgen van een veroordeling, 
maar bedoeld was om << de verkla
ringen en beweringen van bepaalde 
partijen in het geding te staven », 
de beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 31, 108, eerste en twee
r:le lid, 2°, van de Grondwet, 1036, 1037, 
t043, 1319, 1320, 1322 \an het Burgerlijk 
tVetboek, 75 tot 15?, houdende titel II 
van de Gemeentewet van 30 maart 1836, 
1, 2 en 57 van de organieke wet van 8 ju
li 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, voor recht zegt 
dat de erflaatster de wil te kennen gege
ven heeft haar vermogen te bestemmen 
voor hulp aan de behoeftige bejaarden 
van Oostende en dat de onuitvoerbaar
heid van het ten voordele van de V.Z.W. 
Kiwanis International Noordzee gemaak
te testament van 16 november 1972 het 
testament van 21 oktober 1972, waarbij 
de stad Oostende benoemd wordt tot al
gemene legataris met last, opnieuw van 
kracht doet worden, op grond « dat zowel 
uit het testament van 21 oktober 1972 als 
uit dat van 16 november 1972 en uit het 
codicil van 5 mei 1973 de wil van de erf
laatster blijkt om de behoeftige bejaar
den van Oostende te begunstigen door 
een legaat toe te kennen aan de rechts
persoon die het meest geschikt is om die 
opdracht uit te voeren; dat die wil de im
pulsieve en beslissende oorzaak was van 
het legaat; ( ... ) dat de aanwijzing door de 
erflaatster moet worden verbeterd aan
gezien zij geen gevolg kan hebben; dat 
het legaat moet worden toegekend aan 
de stad Oostende die het meest geschikt 
IS om de hulpverlenmg aan de behoefh
ge bejaarden van de stad te verstrek
ken » 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1036 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, 
enerzijds, dat « latere testamenten die de 
vroegere niet uitdrukkelijk herroepen, in 
deze testamenten alleen de beschikkin
gen vernietigen die met de nieuwe on
verenigbaar of strijdig zijn >>; artikel 1037 
van het Burgerlijk Wetboek anderzijds 
bepaalt dat << de in een later testament 
gedane herroeping al haar kracht be
houdt, al blijft die nieuwe akte onuitge
voerd wegens de onbekwaamheid van de 
benoemde erfgenaam of legataris, of we
gens· hun weigering om te aanvaarden >>; 
uit die twee bepalingen te zamen blijkt 
dat, wanneer een algemeen legaat wordt 
herroepen in .. een nieuw testament waar
in de erflater de wil te kennen geeft een 
andere lagataris aan te wijzen, het ver
val van het nieuwe testament geen af
breuk doet aan die wil en deze onverkort 
laat; uit de bewoordingen van het testa
ment van 16 november 1972 en uit het 
codicil van 5 mei 1973 - welke bewoor
dingen voor een groot deel door het ar
rest worden overgenomen - ten deze 
blijkt dat de erflaatster niet alleen clP 
vroegere beschikking waarin zij de stad 
Oostende, verweerster, aanstelde tot al
gemene legataris, heeft herroepen, maar 
dat zij ook de wil te kennen gegeven 
heeft om de zorg om haar goederen ten 
goede te laten komen aan de behoeftige 
bejaarden van Oostende, in ieder geval 
aan andere personen dan aan verweer
ster toe te vertrouwen; het arrest vast
stelt dat het testament van 16 november 
1972 immers luidt a\s volgt: << Voor alle 
bijzondere legaten verwijs ik naar mijn 
eigenhandig testament van 21 oktober 
1972 ... Nochtans wijzig ik het daarin ge
maakte algemeen legaat als volgt. Daar
om benoem ik de vereniging zonder 
winstoogmerk Les Kiwanis, serviceclub 
te Oostende, tot algemene legataris van 
mijn gehele palatepschap ... >>; het arrest 
de bewoordingen van het codicil van 5 
mei 1973 als volgt weergeeft: << Codicil : 
In het geval dat de serviceclub Kiwanis 
Oostende Noordzee uit Oostende zou ver
dwijnen of zou ontbonden zijn op het 
tijdstip van mijn overlijden, benoem ik 
in haar plaats en met dezelfde rechten 
en verplichtingen de Lyons Service Club 
tot algemene legataris en, bij gebreke 
van die club, de Rotaryclub. Ingeval de 
club, algemene legataris, zou verdwijnen 
of haar acties ten voordele van de be
hoeftige bejaarden van Oostende om de 
een of andere reden zou staken, moeten 
mijn bezittingen worden overgedragen 
aan de hierboven, na de eerste, vermelde 
club (Dat Is een wezenl!jke voorwaarde 
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van mijn testament ... ) »; inzonderheid 
de laatstvermelde beschikkingen onver
enigbaar zijn met de beschikking van 
het testament van 21 oktober 1972 waar
bij de stad Oostende tot algemene lega
taris werd aangewezen, aangezien daar
uit de ondubbelzinnige wil van de erfla
ter blijkt om die vroegere aanstelling 
niet opnieuw van kracht te Iaten worden, 
zelfs niet in het geval dat het nieuwe 
testament onuitgevoerd zou blijven; het 
arrest bijgevolg, niet zonder bepaaldelijk 
artikel 1037 van het Burgerlijk Wetboek 
te schenden, het herroepen testament 
kan doen herleven, op grand dat het aan 
verweerster (Kiwanis) toegekende legaat 
geen uitwerking kan krijgen (schending 
van de artikelen 1036 en 1037 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest daaren
boven, door te beweren dat het de wil 
van de erflaatster, zoals zij uitgedrukt is 
in haar testament van 16 november 1972 
en in het codicil van 5 mei 1973, zou zijn 
geweest om het testament van 21 okto
ber 1972 waarbij de verweerster stad 
Oostende tot algemene legataris werd 
aangewezen, opnieuw van kracht te Ia
ten worden ingeval de nieuwe beschik
kingen van het testament om de een of 
andere reden niet zouden kunnen wor
den uitgevoerd, aan het testament van 
16 november 1972 en aan het codicil van 
5 mei 1973 een met de bewoordingen er
van onverenigbare zin en strekking geeft 
en derhalve de bewijskracht ervan mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, artikel 1043 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat « de 
uiterste wilsbeschikking vervalt wanneer 
de benoemde erfgenaam of de legataris 
... onbekwaam is om deze te verkrijgen »; 
uit het beginsel zelf van het specifieke 
doel van iedere rechtspersoon, welk be
ginsel de openbare orde raakt wanneer 
het, zoals ten deze, gaat om een rechtsc 
persoon naar publiek recht, voortvloeit 
dat de verweerster de stad Oostende on
bekwaam is om een legaat te aanvaar
den van goederen waarvan de inkomsten 
« ten goede moeten komen aan de be
hoeftige bejaarden van de stad Oostende 
(cf. de bewoordingen van het testament 
van 21 oktober 1972), aangezien een der
gelijke hulpverlening geen deel uitmaakt 
van de door de artikelen 31 en 108, eer
ste en tweede lid, 2", van de Grondwet en 
door titel II van de Gemeentewet van 30 
maart 1836 aan de gemeente toegekende 
bevoegdheden; de door de artikelen 31, 
108, tweede lid, 2°, van de Grondwet en 
75, eerste lid, van de Gemeentewet aan 

de gemeenteraden toegekende bevoegd
heid om de gemeentebelangen te regelen 
niet de hulpverlening aan de armen, en 
a fortiori niet de hulp aan de bijzondere 
categorie van armen, die door de behoef
tige bejaarden wordt gevormd, insluit; de 
hulpverlening aan de armen niet een 
taak is van de gemeenten maar van de 
openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 1, 2 
en 57); het arrest dus op onwettige wijze 
uitwerking geeft aan het testament 
waarin de verweerster de stad Oostende 
tot algemene legataris wordt benoemd, 
ondanks haar onbekwaamheid om goede
ren te aanvaarden die alleen bestemd 
zijn voor hulpverlening aan de behoefti
ge bej a arden van de stad ( schending van 
de artikelen 1043 van het Burgerlijk Wet
hoek, 31 en 108, eerste en tweede lid, 2", 
van de Grondwet, van titel II van de Ge
meentewet van 30 maart 1836, inzonder
heid van artikel 75 van die wet, en van 
de artikelen 1, 2 en 57 van de wet van 8 
juli 1976); 

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

stelt dat de overledene achtereenvol
gens twee testamenten en een codi
cil had gemaakt; dat het eerste van 
21 oktober 1972 de stad Oostende 
benoemde tot algemene legataris 
met last de inkomsten uit de ver
maakte eigendommen te gebruiken 
voor bijstand aan de behoeftige be
jaarden van de stad; dat in het twee
de van 16 november 1972 de erflaat
ster verklaard had << het vorige te 
wijzigen en de vereniging zonder 
winstoogmerk Les Kiwanis, service
club te Oostende, te benoemen tot 
algemene legataris van haar gehele 
nalatenschap, ... onder de uitdrukke
lijke voorwaarde dat jaarlijks de 
netto-inkomsten zouden worden ge
bruikt voor hulp aan de behoeftige 
bejaarden van Oostende ... »; dat in 
het codicil van 5 mei 1973 enkel de 
overgang van bet legaat naar << de 
Lyons' serviceclub of, bij gebreke 
van deze, naar de Rotaryclub, met 
dezelfde rechten en verplichtingen » 
werd geregeld voor het geval dat 
<< de serviceclub Kiwanis Oostende 
Noordzee uit Oostende zou verdwij
nen of (ontbonden zou zijn) op het 
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tijdstip van haar overlijden ... of 
haar acties ten voordele van de be
hoeftige bej aarden van Oostende 
(zou) staken »; 

Overwegende dat het arrest bo
vendien, zonder dienaangaande te 
worden bekritiseerd, erop wijst dat 
de vereniging Kiwanis International 
Oostende Noordzee, verweerster, op 
het ogenblik van het overlijden van 
de erflaatster op 17 februari 1974 
niet bekwaam was om dat legaat te 
aanvaarden, aangezien haar statu
ten eerst op 7 maart 1974 werden 
bekendgemaakt, en dat de bij het 
codicil ter vervanging benoemde le
gatarissen evenmin daartoe be
kwaam waren: 

Overwegende dat weliswaar, blij
kens de bewoordingen van artikel 
1037 van het Burgerlijk Wetboek, de 
in een later testament gedane her
roeping al haar kracht behoudt, al 
blijft die nieuwe akte onuitgevoerd 
wegens de onbekwaamheid van de 
legataris; 

Dat evenwel het door die wetsbe
paling ingevoerde vermoeden ver
valt wanneer blijkt dat de erflater 
de gevolgen van de herroeping heeft 
willen afhankelijk stellen van de 
voorwaarde dat de beschikkingen 
van de akten, die op het herroepen 
testament zijn gevolgd, worden uit
gevoerd, zodanig dat de niet-uitvoe
ring van deze, met de herroepings
clausule onverbrekelijk verbonden 
beschikkingen aan die clausule alle 
kracht ontneemt; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing naar recht verantwoordt met de 
vermelding dat zowel uit het testa
ment van 21 oktober 1972 als uit dit 
van 16 november 1972 alsook uit het 
codicil van 5 mei 1973 de wil van de 
erflaatster blijkt om de behoeftige 
bejaarden van Oostende te begunsti
gen door een legaat toe te kennen 
aan de rechtspersoon die het meest 
geschikt is om die opdracht uit te 
voeren, dat die wil de impulsieve en 
beslissende oorzaak was van het le
gaat, dat de vage achtereenvolgende 
benoeming van legatarissen, waar
van sommige verenigingen waren 

die nooit de rechtspersoonlijkheid 
hebben gehad, slechts het uitvloeisel 
is van de volgehouden en duidelijke 
wil om het legaat ten goede te laten 
komen aan de behoeftige bejaarden 
van de stad Oostende en dat, nu het 
tweede testament en het codicil 
geen gevolgen kunnen hebben, het 
legaat moet worden toegekend aan 
de stad, die in het eerste testament 
tot algemene legataris was benoemd 
en die het meest geschikt is om de 
hulpver lening aan haar bej aarde en 
behoeftige inwoners te verstrekken; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de artikelen 31, 
108 van de Grondwet en 75 van de 
Gemeentewet de gemeenteraden be
voegd maken om alles te regelen 
wat van gemeentelijk belang is; 

Overwegende dat, ofschoon de or
ganieke wet van 8 juli 1976 betref
fende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn aan die 
centra de opdracht geeft om aan de 
personen en de gezinnen de dien
sten te verlenen waartoe de ge
meenschap gehouden is, noch die 
noch enige andere wet de gemeen
ten het recht ontneemt om onder 
meer, door middel van de legaten 
die zij kunnen ontvangen, bijkomen
de hulp te verstrekken aan inwo
ners van de gemeente, met name 
aan de behoeftige bejaarden; 

Dat het arrest dus, door te beslis
sen dat de stad Oostende algemene 
legataris, met last, is van de goede
ren van de erflaatster, de in het on
derdeel aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het. onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, voor recht zegt 
dat het bijzonder legaat van eiser be
trekking heeft op het in de Jozef II
straat 37, en in de Kapellestraat 72a, te 
Oostende, gelegen gebouw en niet op het 
pand m de Kapellestraat 72b, op grond 
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« dat de ·erflaatster door het eigendom op 
de hoek van: de Jozef II-straat 37 te ver
maken, klaarblijkelijk enkel het gebouw 
op de hoek en niet het belendend ge
bouw i:n de l{apellestraat 72b heeft wil
len vermaken; dat laatstvermeld gebouw, 
ook al is het door de vader van de erf
laatster oorspronkelijk aangekocht te za
men_ met het gebouw op de hoek, daar
mee geen geheel vormt; dat het een 
andere bouwstijl heeft en apart wordt 
verhuurd », 

terwijl de redengeving geen antwoord 
bevat op de middelen die eiser had afge
leid uit het feit dat de akte van aankoop 
van de drie huizen vermeldde dat zij een 
blok vormden (« Deze drie huizen vor
men samen een blok »), en dat die toe
stand zeker terugging tot een « over
dracht van het gehele blok in 18 juni 
1898, die te Brugge in hoek 2060, nr. 14 
is overgeschreven » en uit het feit dat de 
drie huizen « bezwaard waren met erf
dienstbaarheden en in elkaar liepen 
(aangezien de kelders en de daken el
kaar gedeeltelijk overlapten, terwijl som
mige diensten of installaties gemeen
schappelijk waren) »; het arrest bijge
volg, nu het niet antwoordt op dat 
omstandig verweer in de conclusie van 
eiser, niet regelmatig met redenen is om
kleed: 

Overwegende dat het arrest bij de 
interpretatie van de wil van de erf
laatster erop wijst « dat de samen
stelling van het legaat genoegzaam 
blijkt uit de beschrijving ervan » en 
beslist dat de erflaatster, toen ze 
« het eigendom op de hoek van de 
Jozef II-straat 37 aan eiser vermaak
te, kennelijk aileen het gebouw op 
de hoek en niet het belendend ge
bouw in de Kapellestraat 72b heeft 
willen vermaken »; dat het in dat 
verband vaststelt dat het gebouw in 
de Kapellestraat, « ook al is het 
door de vader van de erflaatster oor
spronkelijk aangekocht te zamen 
met het gebouw op de hoek >>, daar
mee geen geheel vormt, dat het een 
andere bouwstijl heeft en appart 
wordt verhuurd; 

Dat het hof van beroep, nu het al
dus de gronden van de beslissing 
betreffende de samenstelling van 
het bijzonder legaat opgeeft, niet 

verder. hoefde te antwoorden op het 
door eiser voorgedragen en in het 
middel weergegeven verweermiddel; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van de ver
eniging zonder winstoogmerk Kiwa-
nis International Oostende Noord
zee: 

Over het door de verweerder Bree
mersch aangevoerde middel van niet-ont
vankelijkheid: dat de voorziening bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is, op 
grand dat de enige bekritiseerde beschik
king van het bestreden arrest de beslis
sing is waarbij het in het testament van 
oktober 1972 aan de verweerder Bree
mersch gemaakte bijzonder legaat geldig 
verklaard wordt, dat eiseres niet opkomt 
tegen de toekenning van het algemeen 
legaat aan de stad Oostende en dat zij 
derhalve geen enkel belang heeft bij de 
nietigverklaring van het bijzonder le
gaat: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel van de eiser 
Paul Breemersch blijkt dat het hof 
van beroep wettig beslist dat de 
stad Oostende algemene legataris 
met last was van de goederen van 
de erflaatster, wijlen Georgette 
Breemersch; 

Dat bijgevolg de eiseres, vereni
ging zonder winstoogmerk Kiwanis 
International Oostende Noordzee, 
niet tot de nalatenschap geroepen is 
en dus geen belang heeft om op te 
komen tegen de beslissing van het 
arrest, waarbij het aan de verweer
der Paul Breemersch gedane bijzon
der legaat geldig verklaard wordt; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

III. Op de voorziening van de stad 
Oostende: 

Over het door de eerste verweerder te
gen de voorziening aangevoerde middel 
van niet-ontvankelijkheid: dat de voor
ziening van eiseres enkel strekt tot ver
nietiging van de bestreden beslissing, in 
zoverre die beslissing de clausule van 
onvervreemdbaarheid in het aan ver
weerder gemaakte bijzondere legaat 
nietig verklaart zonder het legaat zelf 
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nietig te verklaren, dat, zelfs in de ver
onderstelling dat eiseres algemene lega
taris zou zijn van de goederen van wij
len Georgette Breemersch, zij nog niet 
in het bezit is van de door artikel 76, 
eerste lid, 3°, van de Gemeentewet ver
eiste machtiging om het algemeen legaat 
te ontvangen, dat zij zich dus niet in het 
bezit kan doen stellen van dat legaat, dat 
zij v66r de door voormeld artikel 76, eer
ste lid, 3°, voorgeschreven machtiging 
niet kan zorgen voor de uitvoering van 
het bijzonder legaat aan verweerder en 
dat zij bijgevolg niet kan opkomen tegen 
een beslissing betreffende de geldigheid 
van een bijzonder legaat met de uitvoe
ring waarvan ze op die dag niet is be
last: 

Overwegende dat de eerste ver
weerder zich in dat middel van niet
ontvankelijkheid ertoe beperkt, op 
grond van de artikelen 910 van het 
Burgerlijk Wetboek en 76 van de 
Gemeentewet, te betogen dat eise
res, gesteld dat ze algemene legata
ris was, niet v66r de door die wets
bepalingen vereiste bestuurlijke 
machtiging de uitvoering van haar 
legaat kan vervolgen en zich met 
name niet in het bezit daarvan kan 
doen stellen, en dat zij, nu zij niet 
met de uitvoering van het bijzonder 
legaat is belast, geen vordering tot 
nietigverklaring daarvan kan instel
len; 

Overwegende dat de door artikel 
910 van het Burgerlijk Wetboek 
voorgeschreven machtiging door de 
Koning geen schorsende voorwaarde 
is waaraan ofwel de bekwaamheid 
tot ontvangen door de rechtspersoon 
naar publiek recht ofwel het recht 
op het legaat onderworpen is; dat 
het hier enkel gaat om een bestuur
lijke maatregel van toezicht of con
trole, die los staat van de wil van de 
erflater en daarmee niets te maken 
heeft, waarvan het lot de vrijgevig
heid in laatste instantie wel zal af
hangen, maar die geen ander doel 
heeft dan aan een akte met een wet
tige oorsprong de bekrachtiging te 
geven, zonder welke ze als niet be
staande moet worden beschouwd; 
dat bijgevolg de stad Oostende 
reeds v66r alle machtiging rechtsbe
kwaam is, zodat zij de aan haar le-

gaat verbonden rechten, althans tot 
bewaring ervan, kan uitoefenen en 
de nietigverklaring van een bijzon
der legaat kan vorderen; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het bijzonder le
gaat, dat aan de eerste verweerder is 
vermaakt in het eigenhandig testament 
van 21 oktober 1972, waarnaar verwezen 
wordt in het eigenhandig testament van 
16 november 1972, en dat betrekking 
heeft op het « eigendom op de hoek van 
de Jozef II-straat 37 » geldig verklaart, 
op grond : dat « het legaat een niet uit
voerbare clausule van onvervreemdbaar
heid bevat; dat die clausule het bestaan 
van het legaat zelf niet aantast, aange
zien uit de tekst zelf van de uiterste 
wilsbeschikking blijkt dat de erflater het 
bestaan van het legaat niet heeft willen 
afhankelijk stellen van de voorwaarde 
van de onvervreemdbaarheid ervan; dat 
het, zoals de eerste rechter terecht heeft 
vastgesteld, gaat om een eenvoudige 
voorwaarde die geen gevolg kan heb
ben », 

terwijl eiseres in haar voor het hof 
van beroep regelmatig genomen conclu
sie betoogde « dat, wat het legaat (van 
de eerste verweerder) betreft, (de erflaat
ster) de geldigheid van het legaat als 
voorwaarde stelt voor de beloften om het 
(aan de eerste verweerder) vermaakte 
gebouw niet te verkopen, op straffe zelfs 
van aanwas van het legaat van (eise
res) » en, terwijl de clausule in het bij ei
genhandig testament van 21 oktober 
1972 van Georgette Breemersch (waar
naar het testament van 16 november 
1972 verwijst) aan de eerste verweerder 
gemaakte bijzonder legaat, zoals wordt 
herhaald in de conclusie van de vijfde 
verweerster waarnaar eiseres in haar 
conclusie verwijst, alsook in het beroe
pen vonnis, als volgt luidt : « met belofte 
om het (het eigendom) ter nagedachtenis 
van de heer Georges Breemersch nooit 
te zullen verkopen, (bij gebreke van wel
ke belofte de stad Oostende algemene le
gataris zal worden) » (clausule j van het 
testament van 21 oktober 1972); en ter
wijl de erflaatster, door de afwezigheid 
van de belofte van de legataris om het 
vermaakte goed nooit te verkopen, te be
schouwen als een grond tot herroeping 
van het legaat, duidelijk het bestaan van 
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het legaat afhankelijk heeft willen stel
len van de onvervreemdbaarheid ervan, 
zodanig dat het arrest, door het tegen
deel te beslissen, aan het beding betref
fende het bijzonder legaat (littera j van 
het testament van 21 oktober 1972) een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan en derhalve de 
bewijskracht van dat beding alsook van 
het testament van 21 oktober 1972 van 
Georgette Breemersch (waarnaar het 
testament van 16 november 1972 ver
wijst) waarin dat beding voorkomt, mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Over het door de eerste verweer
der aangevoerde middel van niet
ontvankelijkheid : dat het middel, 
nu het kritiek oefent op een be
schikking van de bestreden beslis
sing waarbij de beslissing van de 
eerste rechter waarin eiseres had 
berust, bevestigd wordt, als een 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
middel moet worden beschouwd : 

Overwegende dat de stilzwijgende 
berusting in een rechterlijke beslis
sing enkel kan worden afgeleid uit 
bepaalde en met elkaar overeen
stemmende handelingen of feiten 
waaruit de duidelijke en niet dub
belzinnige instemming van de partij 
met de gewezen beslissing blijkt; 

Overwegende dat de eerste rech
ter in verband met het bijzonder le
gaat van de verweerder Paul Bree
mersch had beslist, enerzijds, dat 
het legaat betrekking had op het in 
de Jozef II-straat 37 en de Kapelle
straat 72a, te Oostende, gelegen ge
bouw, met uitsluiting van het ge
bouw in de Kapellestraat 72b, ander
zijds, dat de in het testament van 21 
oktober 1972 opgenomen clausule 
van onvervreemdbaarheid van dat 
gebouw nietig was en als niet ge
schreven moest worden beschouwd; 

Overwegende dat eiseres, de stad 
Oostende, in haar verzoekschrift tot 
vrijwillige tussenkomst voor het hof 
van beroep betoogde: dat het bijzon
der legaat een uitdrukkelijke clausu
le van onvervreemdbaarheid bevat
te, dat de nietigheid van die clausu
le moest worden uitgebreid tot het 

legaat zelf, aangezien de erflater 
duidelijk de wil te kennen had gege
ven om het bestaan van het legaat 
afhankelijk te stellen van de onver
vreemdbaarheid ervan, en dat zulks 
ten deze het geval was; 

Dat eiseres in het dispositief van 
het verzoekschrift het hof van be
roep wel vraagt dat voor recht zou 
worden verklaard dat het bijzonder 
legaat enkel sloeg op het gebouw in 
de Jozef Il-straat 37, te Oostende, en 
niet op het gebouw in de Kapelle
straat 72b, en dat zij in haar op 9 
oktober 1985 op de griffie van het 
hof van beroep neergelegde conclu
sie verklaart « de oordeelkundige 
overwegingen » van de eerste rech
ter over te nemen; dat nochtans uit 
die enkele zinsneden niet kan wor
den afgeleid dat eiseres op een on
dubbelzinnige wijze heeft berust in 
de beroepen beslissing; dat zij in die 
appelconclusie in verband met dat 
bijzonder legaat tevens verklaart 
zich aan te sluiten bij « de oordeel
kundige beschouwingen » van de ap
pellante op tussenvordering, de ver
eniging zonder winstoogmerk Kiwa
nis International Oostende Noord
zee, die in haar op 7 oktober 1985 
ter griffie van dat hof neergelegde 
aanvullende conclusie uitdrukkelijk 
had betoogd « dat in het geval van 
de heer Breemersch (thans de eer
ste verweerder) duidelijk blijkt 
(bleek) dat het de wil van de erflaat
ster is (was) van de onvervreemd
baarheid een van de wezenlijke 
voorwaarden te maken van het le
gaat en dat derhalve de nietigheid 
van de clausule de nietigheid van 
het legaat ten gevolge heeft (had) »; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat, zoals uit de ver

meldingen van het beroepen vonnis 
en van de in het middel aangehaal
de conclusie blijkt, de overledene 
het bijzonder legaat aan de verweer
der Breemersch had voorzien van 
een beding, luidend als volgt : « met 
belofte (dat eigendom) nooit te zul-
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len verkopen, bij gebreke waarvan Nr. 114 
de stad Oostende legataris zal wor-
den»; 

Overwegende dat het arrest in 
verband met dat beding, dat het als 
een beding van onvervreemdbaar
heid beschouwt, vermeldt « dat het 
beding het bestaan van het legaat 
zelf niet aantast, aangezien uit de 
tekst zelf van de uiterste wilsbe
schikking blijkt dat de erflater het 
bestaan van het legaat niet afhanke
lijk heeft willen stellen van de on
vervreemdbaarheid ervan »; 

Dat het aldus aan dat beding een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, rechtdoende op 
de voorziening van de stad Oosten
de, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre daarbij het bijzonder le
gaat aan de verweerder Paul Bree
mersch geldig verklaard wordt; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; verwerpt de voorziening van 
Paul Breemersch en van de vereni
ging Kiwanis International Oosten
de Noordzee; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; verwijst de eisers Paul 
Breemersch en de vereniging Kiwa
nis International Oostende Noordzee 
elk in de kosten van hun voorzie
ning; houdt de kosten van de voor
ziening van de stad Oostende aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

26 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn, Delahaye en De Gryse 

3' KAMER - 26 oktober 1987 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHR!IT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - AANWIJZING VAN DE GE
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - AAN
WIJZING VAN EEN BEPALING DIE NIETS TE 
MAKEN HEEIT MET DE AANGEVOERDE GRIEF 
- GEVOLG. 

1 o Naar recht faalt het middel afgeleid 
uit miskenning van de bewijskracht 
van de akten, wanneer het aan de be
slissing niet verwijt te beweren dat de 
akten iets inhouden dat zij niet inhou
den of dat de akten iets niet inhouden 
dat er wei in voorkomt, en zich ertoe 
beperkt aan die beslissing te verwijten 
dat zij aan die akten een interpretatie 
geeft die de eiser in strijd acht met de 
door hem voorgestelde interpretatie 
(1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat is 
afgeleid uit de schending van de artt. 
1382 en 1383 B. W. en dat kritiek oefent 
op de wijze waarop de rechter het be
grip contractuele tout toepast (2). (Art. 
1080 Ger.W.) 

(BATAILLE T. BROUWER!J HAACHT N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7734) 

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

Gelet op de beschikking van 6 ok
tober 1987 van de eerste voorzitter 
van het Hof waarbij de zaak naar 
de derde kamer wordt verwezen; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 16 dec. 1980, 
(A.C., 1980-81, nr. 232). 

(2) Cass., 8 jan. 1981, 
(A.C., 1980-81, nr. 267). 

A.R. nr. 

A.R. nr. 

6116 

6205 
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doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, zegt dat eisers 
aansprakelijkheidsvordering tegen ver
weerster niet gegrond is, op grand dat de 
verbintenissen uit overeenkomst, die val
gens eiser werden miskend, en met na
me de verbintenis dat verweerster zelf 
moest instaan voor de leveringen aan de 
cafehouders, waarvan hij zich als verde
ler het alleenrecht had voorbehouden, 
wat haar betreft niet waren aangetoond, 
zonder te antwoorden op eisers conclu
sie, in zoverre daarin verweerster werd 
verweten dat zij, zelfs bij ontstentenis 
van enige duidelijke verbintenis uit over
eenkomst van harentwege, het beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomsten had miskend, nu het ge
heel van de tegen verweerster geuite 
grieven enkel neerkomt « op het aankla
gen van haar houding die erop is gericht 
de rol van Jean Bataille als natuurlijke 
en noodzakelijke tussenpersoon te on
derschatten, te denigreren, tegen te wer
ken, te ondermijnen en ten slotte op te 
heffen », en doordat in die conclusie in
zonderheid is aangevoerd dat verweer
ster voornoemd beginsel heeft miskend 
omdat zij ten onrechte heeft geweigerd 
de litigieuze leveringen te laten uitvoe
ren door de heer Busiaux, waarmee eiser 
nochtans een overeenkomst had gesloten 
waarbij hij aan laatstgenoemde de be
voorrading van zijn klanten had toever
trouwd tegen betaling van een forfaitaire 
vergoeding, << wat de enige formule was 
die de onvermijdelijke opslorping van 
(eisers) klanten door een leverancier kon 
vergoeden en hem kon vrijstellen van 
zijn aansprakelijkheid voor een levering 
waarover hij geen gezag noch toezicht 
meer kon uitoefenen » (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, enerzijds, eiser 
in zijn conclusie aanvoerde dat ver
weerster contractuele fouten had 
begaan, nu hij betoogde dat zij, met 
name, eenzijdig de heer Audeval 
had aangewezen om drank aan de 
cafehouders te leveren, terwijl in de 
overeenkomst was bepaald dat de 
brouwerij die drank zelf zou leve
ren; 

Dat, anderzijds, eiser ook aan
voerde dat er bedrog was gepleegd 
door verweerster die, hoewel zij nog 
in 1977 had erkend dat eiser het 
recht had vrij zijn cafes te bevoorra
den, zozeer te kwader trouw is ge
weest dat zij haar medecontractant 

verbood die bevoorrading aan de 
heer Leon Busiaux toe te vertrou
wen; 

Overwegende dat eiser het arrest 
verwijt dat het zijn conclusie betref
fende verweersters bedrog niet be
antwoordt; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de middelen aangaande het be
drag van de (brouwerij) en de scha
de van (eiser) doelloos zijn wegens 
de oplossingen die aan onderhavig 
geschil worden gegeven >>; 

Dat het arrest aldus eisers conclu
sie beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat eiser, tot staving van zijn aan
sprakelijkheidsvordering tegen verweer
ster, laatstgenoemde verweet eenzijdig 
en derhalve foutief de modaliteiten voor 
levering aan de cafes te hebben gewij
zigd, waarvan hij zich als verdeler het 
alleenrecht had voorbehouden, en dien
aangaande met name concludeerde « dat 
de overeenkomst tussen de partijen vol
gende specifieke verbintenissen bevatte : 
eerbiediging van (eisers) alleenrecht op 
zijn klantenkring; bevoorrading van die 
klanten door de Brouwerij Haacht, zoals 
hierboven beschreven, uitsluitend door 
bemiddeling van (eiser) 000 », en « dat is 
aangetoond dat die wijze van levering 
een wezenlijk en specifiek bestanddeel 
van de overeenkomst is; dat de Brouwe
rij Haacht die overeenkomst enkel kon 
wijzigen, hetzij met instemming van (ei
ser) (artikel 1134, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek), hetzij door haar 
verbintenis niet na te komen, wat tot 
schadevergoeding leidt; dat de brouwerij, 
door de aan (eiser) voorbehouden leve
ring aan de cafes aan een van zijn con
currenten toe te vertrouwen, haar ver
bintenis uit overeenkomst miskent, 
waardoor (eiser) noodzakelijk schade 
moest lijden, zoals uit de gebeurtenissen 
is gebleken >>; dat het arrest niettemin, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, de op die grief steunende aansprake
lijkheidsvordering van eiser afwijst, op 
grand dat « (verweerster) niettemin uit
drukkelijk betwist dat de practische mo
daliteiten van die leveringen bij overeen
komst waren vastgelegd; dat (eiser) zijn 
desbetreffende beweringen niet staaft; 
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dat hij, integendeel, in zijn eigen versie 
van de feiten erkent dat (verweerster) 
ten minste tweemaa!, om economische 
redenen, de practische modaliteiten van 
de leveringen heeft gewijzigd, zonder dat 
hij ooit daartegen heeft geprotesteerd of 
enige miskenning van de overeenkomst 
tussen de partijen heeft aangevoerd >>; 
dat het arrest aldus impliciet doch zeker 
overweegt dat eiser in zijn conclusie had 
erkend dat verweerster zich bij overeen
komst het recht had voorbehouden de le
veringen aan derden toe te vertrouwen 
en uit die vaststelling afleidt dat ver
weerster, door dienaangaande de modali
teiten van de leveringen eenzijdig te wij
zigen, geen enkele fout had begaan, 

terwijl in eisers conclusie geen feiten 
zijn erkend waaruit een dergelijke ge
volgtrekking kan worden afgeleid; eiser, 
zo hij concludeerde dat « de leveringen 
sedert 1949 tot 1977 met vrachtwagens 
en personeel van de Brouwerij Haacht 
zijn gedaan, eerst uit haar depot te Peru
welz, later uit dat te Marchienne en ten 
slotte rechtstreeks uit Brussel », met die 
verwijzing naar sommige vroegere wijzi
gingen in de leveringsmodaliteiten enkel 
wilde aangeven dat zij enkel betrekking 
hadden op de plaats van de depots van 
verweerster en niet op een wijziging van 
de persoon die met de levering was be
last; daaruit volgt dat het arrest de be
wijskracht van eisers conclusie miskent 
(schending van de in het middel aange
wezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat uit het middel 
blijkt dat eiser het arrest niet ver
wijt dat het heeft beslist dat de con
clusie een bevestiging bevat die 
daarin niet voorkomt of dat zij een 
bevestiging die erin voorkomt niet 
bevat; 

Dat het middel het arrest enkel 
verwijt dat het die conclusie uitlegt 
op een wijze die volgens het middel 
strijdig is met de uitlegging die het 
voorstelt; dat die grief geen misken
ning van de bewijskracht van de ak
ten oplevert; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het . arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, zegt dat eisers 
aansprakelijkheidsvordering tegen ver
weerster niet gegrond is, en doordat het 

met name, in dat opzicht, de fout afwijst 
die aan laatstgenoemde wordt verweten 
wegens het leveren van produkten van 
slechte kwaliteit aan de cafehouders, 
waarvan hij zich als verdeler het alleen
recht had voorbehouden, op grand van 
de reden, die uit de feitelijke vaststellin
gen van de eerste rechter is afgeleid, dat 
« de brouwerij niet systematisch en op
zettelijk voor consumptie ongeschikt bier 
heeft geleverd » en dat, bovendien, de ge
brekkige leveringen slechts weinig be
langrijke hoeveelheden golden, zeker 
minder belangrijke dan eiser betoogt, 

terwijl de fout, in de zin van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, de aansprakelijkheid van de dader 
in het gedrang brengt ongeacht opzet 
van zijnentwege; elke nalatigheid een 
fout in de zin van diezelfde bepalingen 
uitmaakt ongeacht de ernst ervan; daar
uit volgt dat het arrest, door te zeggen 
dat verweerster, op grand van de in het 
middel weergegeven redenen, helemaal 
niet aansprakelijk is voor de haar ten 
laste gelegde gebrekkige leveringen, de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek schendt; 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat de enige 
bepalingen die volgens het middel 
werden geschonden, niets te maken 
hebben met de uiteengezette grief: 

Overwegende dat eiser kritiek oe
fent op de wijze waarop het arrest 
het begrip contractuele fout heeft 
toegepast; dat die grief niets te rna
ken heeft met de regels van de aan
sprakelijkheid bepaald bij de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

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

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

26 oktober 1987 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk-
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Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Van Ommeslaghe en Bayart. 

Nr. 115 

3" KAMER - 26 oktober 1987 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD, GERECHTELIJK 
AKKOORD - GEVOLGEN VOOR PERSO
NEN - TIJDENS HET FAILLISSEMENT -
RECHT VAN DE GEFAILLEERDE OM NIEUWE 
ACTIVITEITEN UIT TE OEFENEN - BEGINSEL. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD, GERECHTELIJK 
AKKOORD - GEVOLGEN VOOR PERSO
NEN- RECHT VAN DE GEFAILLEERDE OM TIJ
DENS HET FAILLISSEMENT NIEUWE ACTIVITEI
TEN UIT TE OEFENEN - DRAAGWIJDTE. 

1 o Het verlies van het beheer als bepaald 
bij art. 444 Kh. is weliswaar absoluut 
en algemeen, doch ontneemt aan de 
gefailleerde niet het recht om zich tij
dens het faillissement met nieuwe za
ken bezig te houden en aldus andere 
goederen te verkrijgen, die als waar
borg voor de schuldeisers van het fail
Jissement dienen, onder aftrek van de 
Jwsten voor hun verwerving en van de 
Jasten die erop rusten (1). (Artt. 444 en 
452 Kh.) 

2o Het recht van de gefailleerde om zich, 
tijdens het faillissement, met nieuwe 
zaken bezig te houden en goederen te 
verwerven, impliceert het recht om 
over die zaken in rechte op te treden 
en zich daarover in rechte te verwe
ren, onder voorbehoud van de maatre
gelen die de curator meent te moeten 
nemen om, in het belang van de geza
menlijke schuldeisers, het aldus door 
de gefailleerde verworven aktief te 
vrijwaren (2). (Artt. 444 en 452 Kh.) 

(1) en (2) Cass., 3 maart 1855 (Pas., 1855, I, 
172); VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de 
droit commercial beige, Bruxelles, 1965, d. IV, 
nr. 2707; FREDERICQ L., Traite de droit commer
cial beige, Bruxelles, 1949, d. VII, nr. 92; CLO
QUET, " Les concordats et Ia faillite », in Novel
les, Droit commercial, d. IV, nr. 1098. 

{RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

T. URFELS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7961) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 444, inzonderheid tweede lid, en 
452 van de wet van 18 april 1851 inzake 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling, dat is boek III van het Wetboek 
van Koophandel, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt dat eisers rechtsvordering te
gen verweerder, strekkende tot betaling 
van de sociale-zekerheidsbijdragen voor 
een activiteit die hij na het vonnis van 
faillietverklaring heeft uitgeoefend, niet 
ontvankelijk heeft verklaard, op grond 
" dat de rechtsvordering tegen de curator 
over het faillissement moest worden in
gesteld, gelet op het dwingend karakter 
van de artikelen 444 en 452 van het Wet
boek van Koophandel; dat (verweerder), 
ingevolge een nieuwe inschrijving na 
een korte schorsing, zijn activiteit als 
restauranthouder-hotelier heeft voortge
zet; dat hij niet aantoont dat hij daartoe 
het akkoord had verkregen van de cura
tor die, overeenkomstig zijn opdracht, in 
dit geval ten voordele van de schuldei
sers toezicht moest houden op het nieu
we inkomen van de gefailleerde », 

terwijl de gefailleerde zich na het von
nis van faillietverklaring met nieuwe za
ken mag bezighouden, waarbij niet is 
vereist dat die zaken verschillend moe
ten zijn van die welke tot het faillisse
ment hebben geleid en zonder dat daar
toe het akkoord van de curator is vereist; 
artikel 452 van het Wetboek van Koop
handel, ongeacht het recht van de cura
tor om maatregelen te nemen in het be
lang van de gezamenlijke schuldeisers, 
niet van toepassing is op de vorderingen 
in rechte die hun oorzaak vinden in de 
uitoefening van die nieuwe activiteit; in 
die onderstelling de gefailleerde voor het 
gerecht moet worden gedaagd voor de 
uitvoering van de door hem aangegane 
verbintenissen; de curator zeker mag 
tussenkomen in het proces, de ontvanke
lijkheid van de rechtsvordering is even
wel niet afhankelijk van die tussen
komst; daaruit volgt dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de rechtsvorde-
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ring strekt tot betaling van de sociale-ze
kerheidsbijdragen voor de uitoefening, 
na het vonnis van faillietverklaring, van 
de activiteit van restauranthouder-hote
lier « ingevolge een nieuwe inschrijving 
na een korte schorsing », welke activiteit 
zonder het akkoord van de curator werd 
uitgeoefend, niet met bevestiging van het 
beroepen vonnis kon zeggen dat die 
rechtsvordering niet ontvankelijk is op 
grand dat zij tegen de curator over het 
faillissement had moeten ingesteld wor
den (schending van de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het verlies van 
beheer als bepaald bij artikel 444 
van het W etboek van Koophandel 
weliswaar absoluut en algemeen is, 
doch aan de gefailleerde niet het 
recht ontneemt om zich tijdens het 
faillissement met nieuwe zaken be
zig te houden en aldus andere goe
deren te verkrijgen, die als waar
borg voor de schuldeisers van het 
faillissement dienen, onder aftrek 
van de kosten voor hun verwerving 
en van de lasten die erop rusten; 

Dat dit recht, dat met name is 
vastgelegd in de wetsbepalingen die 
de rechtbank van koophandel de 
mogelijkheid bieden om aan sommi
ge gefailleerden de uitoefening van 
elke handelsactiviteit te verbieden, 
noodzakelijk het recht impliceert 
om met betrekking tot die activiteit 
in rechte op te treden en rechtsge
dingen te voeren, onder voorbehoud 
van de maatregelen die de curator 
meent te moeten nemen om, in het 
belang van de gezamenlijke schuld
eisers, het aldus door de gefailleerde 
verworven aktief te behouden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vordering betrekking 
heeft op de handelsactiviteit welke 
verweerder, de gefailleerde, na het 
vonnis van faillietverklaring heeft 
uitgeoefend; dat het de artikelen 444 
en 452 van het W etboek van Koop
handel schendt door op grond van 
de in het middel weergegeven mid
delen te beslissen dat die vordering 
niet ontvankelijk is; 

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 Arbeidshof te Bergen. 

26 oktober 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 116 

2' KAMER - 27 oktober 1987 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN - WET 
15 JUNI 1935) - STRAFZAKEN - VERZOEK TOT 
VERWIJZING NAAR EEN RECHTSCOLLEGE MET 
EEN ANDERE VOERTAAL - GEEN VERZOEK IN 
EERSTE AANLEG - VERZOEK IN HOGER BE
ROEP. 

De vraag bedoeld in artikel 23, tweede 
lid, Taalwet Gerechtszaken kan aileen 
worden gericht aan de rechtbank die 
zitting houdt in eerste aanleg (1). 

(DESSART) 

ARREST 

(A.R. nr. 1397) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 februari 1987 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven; 

Over het middel: schending van het al
gemeen rechtsbeginsel verbonden aan de 
rechten van de verdediging, en van arti
kel 23, tweede lid, van de wet van 15 ju
ni 1935, 

doordat artikel 23, tweede lid, van de 
wet van 15 juni 1935 bepaalt: « De ver-

(1) Cass., 21 jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
1152), 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 223). Zie : 
L. _LIJ'o!DEMANS, << Taalgebruik in gerechtsza
ken ''• A.P.~ ... nr. 183, biz. 111. 
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dachte die slechts Frans kent of zich met 
meer gemak in deze taal uitdrukt en die 
terecht staat voor een politierechtbank 
of een correctionele rechtbank met Ne
derlandse voertaal, mag vragen dat de 
rechtspleging in het Frans geschiede »; 
eiser per aangetekend schrijven, ver
stuurd op 14 mei 1986, aan de Rijks
wacht van Oudergem, dit zijn de verbali
santen die het initiaal proces-verbaal 
van 10 mei 1986 opgesteld hadden, in de 
Franse taal schreef : « Ne possedant pas 
la langue neerlandaise, je demande une 
traduction en langue franc;aise du docu
ment dont question sous rubrique » (dit 
is het proces-verbaal nr. 10951 van 10 
mei 1986; vertaling: Daar ik de Neder
landse taal niet machtig ben, vraag ik 
een vertaling in de Franse taal van het 
dokument in kwestie); toen hij op 6 juni 
1986 (proces-verbaal nr. 1160/86 van de 
landelijke politie van Genappe) verhoord 
werd, eiser zich andermaal uitsluitend in 
de Franse taal heeft uitgedrukt; hij aldus 
minstens tweemaal impliciet maar zeker 
gemeld heeft dat hij niet de Nederlandse 
taal kende en wenste in het Frans te 
worden berecht, 

terwijl, met schending van het alge
meen rechtsbeginsel verbonden aan de 
rechten van de verdediging, en van arti
kel 23, tweede lid, van de wet van 15 ju
ni 1935, de Politierechtbank te Leuven 
en de Correctionele Rechtbank te Leu
ven, zitting houdende in hager beroep, 
de zaak ten laste van eiser in het Neder
lands onderzocht hebben en zijn impli
ciete maar zekere vraag tot taalwijziging 
hebben verworpen: 

Overwegende dat de vraag, be
doeld in artikel 23, tweede lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, al
leen kan worden gericht tot de 
rechtbank die zitting houdt in eerste 
aanleg; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser aan de 
Politierechtbank te Leuven heeft ge
vraagd dat de rechtspleging in het 
Frans zou worden gevoerd; 

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. 

27 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklf!i
dende conclusie van de h. du Jardm, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Y. 
De Gratie, Brussel. 

Nr. 117 

2' KAMER - 27 oktober 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -
STRAFZAKEN - VEROORDELING - VAST
STELLING VAN ALLE BESTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing die de beklaagde wegens een mis
drijf veroordeelt zonder het bestaan 
van alle bestanddelen van het misdrijf 
vast te stellen (1). 

(VAN HERREWEGHE T DUYTSCHAEVER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1428) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 februari 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

(1) Cass, 14 okt. 1975 (A.C, 1976, 200), 21 
okt. 1986, A R. nr 652 (A C, 1986-87, nr 109), 
17 maart 1987, A.R nr 932 (A C, 1986-87, 
nr 425), met voetnoot R D 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

A. tegen eiser : 

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

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt << wegens 
inbreuken op de artikelen 8-3, al. 2, 
10-1-1, 10-1-3, 16-4, 5, en 72-2 van het 
K.B. van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer »; dat het nalaat 
alle bestanddelen van de bewezen 
verklaarde misdrijven vast te stellen 
en het Hof in de onmogelijkheid 
stelt de wettelijkheid van de beslis
sing na te gaan; 

Dat mitsdien het vonnis niet met 
redenen is omkleed naar het vereis
te van artikel 97 van de Grondwet; 

B. tegen Duytschaever Roger, me
debeklaagde : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

1. de verweerders, burgerlijke par
tijen, tegen eiser, beklaagde: 

Overwegende dat de vernietiging, 
op het cassatieberoep van eiser, be
klaagde, van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
definitieve en van de niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem ge
richte civielrechtelijke vorderingen, 
die het gevolg zijn van eerstgenoem
de beslissing; 

2. de verweerders sub 2 en sub 3, 
burgerlijke partijen, tegen Roger 
Duytschaever, beklaagde : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, met blijkt dat de voorziening 

van eiser werd betekend aan die 
verweerders; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
middelen die niet tot cassatie zon
der verwijzing kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis in zo
verre het uitspraak doet over de 
strafvordering tegen eiser en over 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de verweerders tegen eiser; 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· veroordeelt eiser in de helft van 
de 'kosten en laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Leuven, zitting 
houdende in hager beroep. 

27 oktober 1987 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Peuter - Gelijkl~~i
dende conclusie van de h. du J ardm, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 118 

2" KAME,R ~ 27 oktober 1987 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
Ol':DERZOEK AAN HET LICHAAl\1! - BEGRIP 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
FOUILLEREN - BEGRIP 

3° GERECHTELIJKE POLITIE - OFF! 

C!EREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - OP 
SPORINGSBEVOEGDHEID - l'OUILLEREN 

1" Het onderzoek aan het hchaam, als 
bedoeld m art. 25 Wet Voorlop1ge 
Hechtems, Is een ter exploratie van de 
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intieme delen van het lichaam bevolen 
deskundigenonderzoek (1). 

2" Het fouilleren bestaat erin iemand te 
onderzoeken om na te gaan of in of 
onder zijn klederen voorwerpen ver
borgen zijn (2). 

3" De officieren van gerechtelijke politie 
handelen binnen de perken van hun 
ambtsbevoegdheid wanneer zij bij het 
opsporen van misdrijven een fouille
ring onder hun controle en verant
woordelijkheid doen uitvoeren door 
een persoon die geen dee] uitmaakt 
van de politiediensten (3). (Art. 8 Sv.) 

(1) Ter zake betrof het verdovende middelen 
die, verpakt in condomen, ten gevolge van de 
kniebuigingen uit de vagina van een vrouwe
lijke beklaagde te voorschijn kwamen. 

{2) en (3) Zie : Cass., 1 april 1968 (A.C., 1968, 
1001); parlementaire voorbereiding wet 20 
april 1874 in Pasinomie, 1874, inzonderheid 
biz. 118, 119 (nr. 24), 135 (nr. 15), 177 en 178; 
TIMMERMANS, Etude sur fa detention preventi
ve, druk 1878, inzonderheid nrs. 534, 536, 538 
en 546; Pand. b., dee! 40, druk 1892, trefw. Ex
ploration corporelle, inzonderheid nrs. 1 en 15 
tot 18; BELTJENS, Encyclopedie du droit crimi
nel beige, dee! I, druk 1903, wet 10 april 1874, 
art. 25, inzonderheid nrs. 1 en 2; Rep. prat. dr. 
b., dee! III, druk 1931, trefw. Detention preven
tive, inzonderheid nrs. 315 tot 317; HAYOIT DE 
TERMICOURT, « De Ia loi sur Ia detention pre
ventive "• in Rev. dr. pen. et criminologie, 
1924, biz. 286 tot 312 en 395 tot 416, inzonder
heid nr. 53, biz. 413 en 414; ScHUIND, Traite 
pratique de droit criminel, dee! II, druk 1942, 
biz. 211-212; SIMON, Strafvordering, dee! I, 
druk 1949, inzonderheid nrs. 434 en 435; 
BRAAs, Precis de proc. penale, dee! I, druk 
1950, nr. 419; VIAENE, Huiszoeking en beslag in 
strafzaken, druk 1962, nrs. 333 tot 339, in Alg. 
Prakt. Rechtsverzameling; BEKAERT, « L'explo
ration corporelle dans le Code de proc. penale 
en projet "• in Journ. Trib., 1974, biz. 326 tot 
333, inzonderheid biz. 326 en 327, VANHOUDT, 
Strafvordering, dee! I, druk 1976, biz. 183 en 
184; D'HAENENS, BelgJsch Strafprocesrecht, 
dee! II, vol. A, druk 1980, biz. 39 en 40, 
DECLERCQ, Strafvordermg, hoek I, druk 1981, 
biz. 122 tot 124; DE NAUW, « Beknopt overzJCht 
van de juridische regeling van het vooronder
zoek m strafzaken >>, m Panoptwon, 1981, biz 
8 tot 39, inzonderhe1d biz. 19 en 20, ARNot, 
« Het fomlleren van een persoon en het door 
zoeken van z1jn bagage en/of z1]n voertu1g "• 
m Panopt1con, 1982, biz 123 tot 140, en 
« Fomlleren en het doorzoeken van bagage en 
voertmgen », m Strafrecht en strafvordermg, 
druk 1985, Kluwer 

(CABALLER-IBANEZ, KRESS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1824) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juli 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van Jose Ca
baller-Ibanez: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 25 van de wet van 20 april 
1874 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt, na 
gezegd te hebben « dat ter zake niet tot 
een onderzoek aan het lichaam in de zin 
van de wet en luidens de medische defi
nitie kan geconcludeerd worden; dat 
slechts tot een fouillering van de kledij 
werd overgegaan waardoor noodzakelij
kerwijze intieme lichaamsdelen zicht
baar werden; dat de eerste rechter der
halve ten onrechte stelde dat het geen 
fouillering betrof "• zonder acht te slaan 
op de conclusie van eiser die stelde, on
der meer, dat « het onderzoek aan het li
chaam moet beschreven worden als zijn
de een onderzoek dat de eerbaarheid zou 
kunnen kwetsen » en dat « alleenlijk de 
raadkamer (artikel 25), ofwel de onder
zoeksrechter, op heterdaad, een dergelijk 
onderzoek kunnen bevelen », 

terwijl het arrest de wet en de medi
sche definitie niet aanduidt die zouden 
toelaten niet tot een onderzoek aan het 
lichaam te concluderen; de wet eigenlijk 
geen definitie geeft van het onderzoek 
aan het lichaam, terwijl het begrip « me
dische definitie ,, vatbaar voor kritiek is, 
bij gebrek aan nauwkeurigheid; het Hof 
van Cassatie het onderzoek aan het 11-
chaam gedefinieerd heeft (Cass., 1 april 
1968, Pas., 939) als zijnde het onderzoek 
dat de eerbaarheid zou kunnen kwetsen; 
tot de kwetsing van de eerbaarheid en 
het bestaan van een onderzoek aan het 
lichaam moet geconcludeerd worden, 
zelfs zonder aanraking van de persoon, 
wanneer de persoon « verzocht wordt, na 
zich volledig te hebben ontkleed, met ge
spreide benen recht te staan en vervol
gens tien kmebmgingen te maken, en dit 
wanneer de fouilleuses op een afstand 
van 0,50 meter Kress onderzoekend ble
ven aankljken , (P V 15 jum 1987); het 
fouilleren - met door de wet voorz1en -
het nagaan 1s of er m of onder de klede-
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ren geen voorwerpen verborgen zijn in 
verband met vermoede misdrijven : 

Overwegende dat het onderzoek 
aan het lichaam als bedoeld in arti
kel 25 van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis een ter 
exploratie van de intieme delen van 
het lichaam bevolen deskundigenon
derzoek is; dat een fouillering aan 
den lijve daarentegen erin bestaat 
iemand te onderzoeken om na te 
gaan of in of onder de klederen 
voorwerpen verborgen zijn; 

Overwegende dat het arrest aan
geeft, zonder in dat opzicht te wor
den aangevochten : dat ten deze de 
aftasting van de twee vrouwelijke 
medebeklaagden van eiser bestond 
in << - het onderzoek van de kledij 
waardoor op een bepaald ogenblik 
de beide vrouwelijke beklaagden 
volledig ontkleed waren; het 
rechtstaan en spreiden van de be
nen gevolgd door het uitvoeren van 
een aantal kniebewegingen »; dat 
het arrest vaststelt dat dit onder
zoek gebeurde door " fouilleuses » 
die de lichamen van de vrouwelijke 
beklaagden niet hebben aangeraakt 
en dat er geen nazicht is geweest 
van de geslachtsdelen van die be
klaagden; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat een grondig onderscheid 
bestaat tussen een fouillering en 
een onderzoek aan het lichaam in 
de zin van artikel 25 van de wet van 
20 april 1874; dat het .arrest daarbij 
overweegt, << enerzijds, dat door een 
onderzoek aan het lichaam alleen 
bedoeld wordt : het nazicht door 
een geneesheer-deskundige van li
chaamsdelen die het sexueel 
schaamtegevoelen kunnen opwek
ken; ( ... ) dat een onderzoek aan het 
lichaam als onderzoeksmaatregel 
een deskundig onderzoek is op me
disch vlak waarbij bepaalde li
chaamsdelen het voorwerp kunnen 
uitmaken van een medisch onder
zoek ten eihde nuttige elementen 
van . sommige misdrijv:en (bijvoor
beeld verkrachtirig) op te sporen; 
dat het om die reden 1s dat het door 
een geneesheer client uitgevoerd te 

worden en de verdachte gerechtigd 
is een beroep te doen op een ge
neesheer van zijn keuze; ( ... ) dat an
derzijds de fouillering een adminis
tratieve maatregel is die uitgevoerd 
wordt bij personen verdacht van het 
plegen van misdrijven, met het oog 
op de algemene veiligheid van der
den en van de verdachten zelf »; 

Dat het arrest aldus, met verwij
zing naar de op het onderzoek aan 
het lichaam toepasselijke wettekst 
en naar het medisch kenmerk van 
een dergelijk onderzoek, de redenen 
aangeeft waarom het ten deze niet 
ging om zodanige onderzoeken 
maar slechts om fouilleringen, ook 
al werden daardoor intieme li
chaamsdelen zichtbaar; dat het ar
rest zodoende eisers conclusie be
antwoordt en de beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 8, 9 van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt na 
gezegd te hebben « dat de verbalisanten, 
geconfronteerd met de mogelijkheid van 
fouillering van vrouwelijke verdachten, 
de nodige discretie in acht namen door 
voor dit doe! vrouwelijk personeel te vor
deren; dat geen enkele wettelijke bepa
ling gerechtelijke officieren of agenten 
van de openbare macht verbiedt derge
lijke fouilleringen of doorzoekingen te 
gelasten onder hun toezicht of onder hun 
verantwoordelijkheid », 

terwijl het hof van beroep aldus 
(« geen enkele bepaling verbiedt ») aan
neemt dat alles wat niet verboden is. toe
gelaten wordt, wat een eigenaardig prin
cipe is (vergelijk met Franchimont, U.L., 
Cours de Procedure Penale, I, blz. 199 en 
200 over La fouille policiere, « nous esti
mons que dans le silence de la loi, il faut 
appliquer a ce genre d'investigations les 
regles restrictives . imposees en matiere 
de perquisition »); als een delegatie ten 
gunste van bepaalde led en van de ·gee 
rechtelijke politie in sommige geva:lleri 
wettelijk voorzien wordt,. een subciefega~ 
he van. de verbalisanten ten gunste .;van 
vrouwelijke bedienden van een prive 
NV geen wettelijke basis heeft; artikel 
40bJs van de wet van 27 juni 1937, ten 
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onrechte ingeroepen door het arrest, van 
toepassing is op reizigers die op het punt 
staan in te schepen, en in de tussen
komst voorziet van inspecteurs van de 
luchtvaartpolitie of de gerechtelijke poli
tie en niet van gewone bedienden van 
een handelsvennootschap : 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt « dat alles wat niet verboden is, 
toegelaten wordt » en evenmin aan
neemt dat een « subdelegatie » van 
de verbalisanten ten gunste van 
vrouwelijke bedienden van een 
prive-bedrijf toegelaten is; 

Overwegende dat de officieren 
van gerechtelijke politie handelen 
binnen de perken van hun ambtsbe
voegdheid wanneer zij bij het opspo
ren van misdrijven een fouillering 
onder hun controle en verantwoor
delijkheid doen uitvoeren door een 
persoon die geen deel uitmaakt van 
de politiediensten; 

Overwegende dat het arrest aan 
de in het middel vermelde redenen 
nag toevoegt : << dat zulks trouwens 
bepaaldelijk toegelaten wordt door 
artikel 40bis van de wet van 27 juni 
1937 op personen die aanstalten rna
ken in een luchtvaartuig in te sche
pen; dat aldus de materiele uitvoe
ring van een fouillering niet noodza
kelijk door personen met politionele 
bevoegdheid moet geschieden »; 

Dat het arrest, dat slechts voor 
een toepassingsgeval verwijst naar 
artikel 40bis van de wet van 27 juni 
1937 houdende herziening van de 
wet van 16 november 1919 betreffen
de de regeling der luchtvaart, met 
deze en de in het middel weergege
ven redengeving zijn beslissing re
gelmatig motiveert en naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Brigitte 
Kress: 

En overwegende, op de beide 

schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen over
eenkomstig de wet zijn gewezen; 

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

27 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Vanderveeren 
en Fran~ois, Brussel. 

Nr. 119 

2" KAMER - 28 oktober 1987 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - BESLISSING DIE OPGAVE 
DOET VAN DE WETSBEPALINGEN WAARBIJ DE 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF EN EEN 
STRAF WORDEN BEPAALD - WETTIGHEID 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DAGVAARDING - NODIGE 
VERMELDINGEN - BEKLAAGDE IN STAAT OM 
ZIJN RECHT VAN VERDEDIG!NG UIT TE OEFE
NEN - BEGRIP. 

3° GENEESKUNDE - ONWETTIGE BEOE
FENING - BESTANDDELEN VAN HET MIS
DRIJF 

1o Om in rechte met redenen omkleed te 
zijn, moet de op de strafvordering ge
wezen veroordelende beslissing met na
me opgave doen van de wetsbepalingen 
waarbij de bestanddelen van bet tegen 
de veroordeelde bewezen verklaarde 
misdrijf en een straf worden bepaald 
(1). 

voorzieningen, dat de substantiele of (l) Cass., 28 me1 1986, A R nr 5020 
op straffe van nietigheid voorge- (A.(', 1985-86, nr 607). 
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2° De beklaagde kan zijn recht van ver
dediging uitoefenen wanneer de dag
vaarding de hem verweten feiten aan
duidt en de kwalificatie ervan aangeeft 
(2). 

3° Het misdrijf « onwettige beoefening 
van de geneeskunde " vereist niet dat 
de dader van het misdrijf het opzet 
heeft te doen geloven dat hij de ge
neeskunde wettig beoefent. (Art. 38 
K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967; art. 31, 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 .) 

(DRESSE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5939) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 163, 
195 van het Wetboek van Strafvordering' 
en 780 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest « de in het bestre
den vonnis vermelde wetsbepalingen 
aanwijst behalve de artikele11 193, 196, 
197, 213 en 214 van het Strafwetboek », 

terwijl het arrest niet precies aangeeft 
of het bestreden vonnis dat van 30 ja
nuari 1985 dan we! dat van 18 december 
1985 is en dat die twee vonnissen ver
schillende wetsbepalingen opgeven; het 
arrest bijgevolg de grondwettelijke moti
veringsplicht miskent en indruist tegen 
de openbare orde : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens het feit dat hij 
een of meer geneeskundige hande
lingen heeft verricht, ofschoon hij 
met overtreding van artikel 38, § 1, 
1o en 2°, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 en van 
artikel 31 van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 niet in
geschreven was op de lijst van de 
Orde van Geneesheren of van die 
lijst was weggelaten of geschrapt; 

(2) Cass, 17 sept 1986, A R 
(A(', 1986 87, nr 31) 

nr 5045 

Dat aldus het arrest, nu het de 
wetsbepalingen aanwijst waarin de 
bestanddelen van het misdrijf wor" 
den omschreven en waarin een straf 
wordt bepaald voor het ten laste van 
eiser bewezen verklaarde misdrijf, 
de in het middel vermelde bepalin
gen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
c;tangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 183 van het Wetboek van 
Strafvordering en miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens onwettige beoefening van de ge
neeskunde, op grond dat hij een genees
ktindig attest heeft afgegeven waarin ie" 
mandi wegens ziekte ·ongeschikt ver
klaard wordt om ·de lessen bij te wonen, · 

terwijl noch in de dagvaarding, noch 
in het verstekvonnis van 30 januari 1985, 
noch in het vonnis d.d. 18 december 1985 
dat op verzet op tegenspraak is gewezen, 
van dat feit gewag wordt gemaakt; daar
uit volgt dat het recht van verdediging is 
miskend aangezien eiser niet is aange
zocht om over dat feit verweer te voe
ren ·: 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waarom artikel 183 van het 
Wetboek van Strafvordering zou zijn 
geschonden; dat het in zoverre, we
gens onnauwkeurigheid, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser met name werd vervolgd we
gens het feit dat hij een of meer ge
neeskundige handelingen heeft ver
richt zonder op de lijst van de Orde 
van Geneesheren ingeschreven te 
zijn of na van die lijst weggelaten of 
geschrapt te zijn, alsook wegens het 
feit dat hij met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk om te schaden een 
vals stuk heeft opgemaakt, ten deze 
een attest waaruit moest blijken dat 
hij geneesheer was ofschoon hij van 
de lijst van de Orde van Geneeshe
ren was geschrapt; dat eiser aldus 
door de dagvaarding wist welke fei
ten hem ten laste waren gelegd en 
welke kwalificatie hieraan was ge
geven; dat het recht van verdediging 
niet is miskend; 
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Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 163, 
185 van het Wetboek van Strafvordering, 
780 van het Gerechtelijk Wetboek, en 2, 
§ 1, tweede lid, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de geneeskunst, 

doordat het arrest vaststelt, enerzijds, 
« dat het door beklaagde ten deze nage
streefde doel niet erin bestond te doen 
geloven dat hij wettig de geneeskunde 
beoefende, maar een afwezigheid van 
school te rechtvaardigen; dat de valse 
vermelding van zijn hoedanigheid van 
geneesheer enkel het middel was daar
toe », anderzijds, « dat het afgeven van 
een geneeskundig attest waarin iemand 
ongeschikt verklaard wordt om de lessen 
bij te wonen een diagnose inhoudt en als 
een geneeskundige handeling moet wor
den aangemerkt », 

terwijl, eerste onderdeel, die twee vast
stellingen duidelijk met elkaar in strijd 
zijn, aangezien beklaagde onmogelijk op 
onwettige wijze een geneeskundige han
deling kan hebben verricht als hij niet 
tot doel had te doen geloven dat hij de 
geneeskunde beoefende; 

tweede onderdeel, hij onmogelijk een 
handeling in verband met het onderzoek 
van de gezondheidstoestand kan hebben 
verricht, als hij niet tot doel had te doen 
geloven dat hij op onwettige wijze de ge
neeskunde beoefende, waaruit volgt dat 
het arrest niet regelmatig met redenen 
is omkleed (eerste onderdeel) en artikel 
2, § 1, tweede lid, van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967 
schendt (tweede onderdeel) : 

Overwegende dat het misdrijf on
wettige beoefening van de genees
kunde niet vereist dat de dader het 
opzet heeft te doen geloven aan zijn 
wettelijke hoedanigheid om de ge
neeskunde te beoefenen; 

Dat derhalve het arrest niet te
genstrijdig is zoals in het eerste on
derdeel van het middel wordt be
tobgd en de in het tweede onderdeel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tHHe of op strafft~ van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormem · in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

28 oktober 1987 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal- Advocaat: mr. J. Goe
maere, Brussel. 

Nr. 120 

2' KAMER - 28 oktober 1987 

ONTVOERING VAN EEN KIND - KIET
AFGEVEN VAN EEN KIND - STRAFWETBOEK, 
ART. 369BIS - BEGRIP. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind » kan hierin bestaan dat de ouder 
aan wie de bewaring van het kind bij 
rechterlijke beslissing is toevertrouwd, 
zijn opvoedingsplicht niet vervult die 
erin bestaat het kind te overtuigen 
zich naar het omgangsrecht van de an
dere ouder te schikken (1). (Art. 369bis 
Sw.) 

(CLAUX T. SALDEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5953) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe" 
zen; 

A. In zoverre. de voor:z;,i~ning' g~~ 
richt is tegen de beslissing · op de 
strafvordering : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 369bis van het Strafwetboek, 

(1) Cass., 21 okt; · 1986, · A.R nr . 60~ 
(A.C', 1986-87, nr 107) 
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doordat het arrest, na te hebben ver
klaard dat « artikel 369 bis van het Straf
wetboek met name als een misdrijf aan
merkt het feit dat de vader of de moeder 
van wie krachtens een rechterlijke be
slissing de bewaring van een kind is toe
vertrouwd, metterdaad of door niet op te 
treden tekortgekomen is aan zijn ver
plichting om het kind af te geven aan de 
andere ouder aan wie een bezoekrecht is 
toegekend, wat het geval is wanneer 
eerstgenoemde ouder niets onderneemt 
om de rechterlijke beslissing die het 
recht van bewaring en bezoek regelt, te 
doen naleven door het kind ••, en na er
aan te hebben herinnerd dat « het vol
doende is na te gaan of de dader door 
zijn marrier van handelen bewust af
breuk poogt te doen aan de in het belang 
van het kind bevolen rechterlijke maat
regel >>, en dat « de invloed op het kind 
niet alleen door gezag en dwang, maar 
ook door redenering, overreding en het 
bijbrengen van gevoelswaarden moet 
worden uitgeoefend >>, nochtans beslist 
dat aan eiseres « wordt verweten dat zij 
haar kind heeft laten volharden in een 
dergelijke houding >>, namelijk in de wei
gering om zijn vader (verweerder) terug 
te zien en dat zij niets gedaan heeft om 
de beslissing van haar zoon, die de uitoe
fening van het bezoekrecht weigerde, te 
bei:nvloeden, dat zij hem niet heeft over
reed om de banden van genegenheid met 
verweerder opnieuw aan te knopen en 
dat zij aldus gehandeld heeft in strijd zo
wel met de behoeften en belangen van 
het kind als met haar plicht om de rech
terlijke beslissing tot regeling van het 
bezoekrecht te eerbiedigen, met als ge
volg dat de overtreding van artikel 
369bis moet worden bewezen verklaard, 

terwijl, eerste onderdeel, de overtre
ding van artikel 369bis van het Strafwet
boek vereist dat beklaagde geweigerd 
heeft het kind af te geven en alle uitleg 
dienaangaande schuldig blijft, zodat er 
aan de zijde van de beklaagde die zich 
tegen de nakoming van de beslissing in 
verband met het bezoekrecht verzet, 
sprake moet zijn van een koppige weige
ring, waarbij de dader blijk moet geven 
van de volgehouden, vaststaande en on
dubbelzinnige wil om afbreuk te doen 
aan de rechterlijke beslissing; dat mis
drijf tmmers het bestaan van bijzorider 
of op ztjn mmst algemeen opzet veron
derstelt, meer bepaald _de wil om de uit
oefenmg van het bezoekrecht te verhin
deren of althans bewust te doen wat de 
wet verbtedt, 

tweede onderdeel, enerzijds, alleen be
paalde, zich ten deze niet voordoende ge
vallen van tekortkoming aan de plicht 
het kind af te geven, kunnen beschouwd 
worden als het misdrijf bedoeld in de in 
het middel vermelde wetsbepaling; an
derzijds, niet als· schuldige tekortkoming 
kan worden aangemerkt het feit dat bij 
het kind niet het verlangen wordt inge
prent om banden van genegenheid met 
de andere ouder te onderhouden; de 
overtreding van artikel 369 bis van het 
Strafwetboek ten slotte niet bestaat als 
bijzondere, doch geen ongewone omstan
digheid, een feit kunnen opleveren dat 
het misdrijf uitsluit : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het feit dat de 

vader of de moeder, aan wie de be
waring van het gemeenschappelijk 
kind bij rechterlijke beslissing is 
toevertrouwd, tekortgekomen is aan 
zijn opvoedingsplicht door geen 
moeite te doen om het kind te over
tuigen van de noodzaak zich te on
derwerpen aan het bezoekrecht van 
de andere ouder, behalve in bijzon
dere omstandigheden die door de 
feitenrechter moeten worden vastge
steld, een overtreding van artikel 
369 bis van het Strafwetboek kan 
opleveren;. 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst << dat het de plicht van ouders 
is ( ... ) de gevolgen van (de) schei~ 
ding (van het echtpaar) voor hun 
kinderen zoveel mogelijk te beper~ 
ken >>, dat het kind, hetwelk ten tij
de van de eerste weigering bijna ne
gen jaar oud was, << gevoelsargumen
ten aanvoerde die klaarblijkelijk 
ingegeven waren door de recente 
scheiding van zijn ouders; dat het 
immers kort voordien een zeer die
pe genegenheid koesterde voor (ver
weerder) en met hem zeer goede be
trekkingen had onderhouden; ( ... ) 
dat het kind geleidelijkaan over die 
verwarring had kunnen heen gehol
pen worden »; dat verweerder « dat 
trouwens begreep, aangezien hij 
voorstelde van dat ogenblik af de ui
toefening van het bezoekrecht tijde
lijk te verminderen ten einde het 
kind gerust te stellen (..:); dat dit 
voorste! · zonder gevolg bleef _ »; _ ciat 
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het kind met wie in het geheim ont
moetingen plaatsvonden, angstig 
was bij de gedachte dat eiseres het 
te weten zou komen; dat het door 
verweerder voor de onderzoeksrech
ter gedane voorstel het kind mee op 
vakantie te nemen buiten de tegen
woordigheid van zijn nieuwe gezel
lin, ten einde het vertrouwen beetje 
bij beetje en zonder het kind te 
overhaasten, terug te winnen « geen 
enkel initiatief wekte en geen enkel 
gehoor vond bij (eiseres) die aileen 
maar haar grieven tegen (verweer
der), haar gewezen echtgenoot, her
haalde en zich verschool achter de 
weigering van het kind, zelf zeggen
de (dat zij) nooit gepoogd had de be
slissing van (haar) zoon te bei:nvloe
den »; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
aan eiseres wordt verweten « dat zij 
haar zoon heeft laten volharden in 
een dergelijke houding », wijst op de 
feitelijke omstandigheden waaruit 
het de voor het misdrijf vereiste 
aanwezigheid van algemeen opzet 
afleidt; 

Dat het hof van beroep de beslis
sing aldus naar recht verantwoordt; 

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; verwijst eiseres in de 
kosten. 

28 oktober 1987 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. R. An
dre, Charleroi. 

Nr. 121 

2' KAMER - 28 oktober 1987 

GERECHTELIJKE POLITIE - GE::I!EEN

TEPOLITIE - OPSPORING IN EEN ANDERE GE
MEENTE- WETTIGHEID- VOORWAARDEN 

Geldig is het proces-verbaal dat door een 
officier van gerechtelijke politie in zijn 
gemeente wordt opgemaakt betreffen
de op het grondgebied van die gemeen
te gepleegde feiten, zelfs als dat ge
schiedt op grand van vaststellingen die 
in enige andere gemeente door agen
ten van zijn politie zijn verricht, mits 
het vaststellingen betreft die krach
tens de artt. 30, 31, 48 en 50 Sv. door 
iedereen kunnen worden gedaan (1). 

(MODEST, DE DINGER, DISSENBERGEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6040) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 mei 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorzieningen van Mat
tieu Modest en Madelena Dissen
bergen: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing dat de tegen de eisers ingestelde 
vervolgingen wettig zijn, grondt op een 
in rechte onjuiste interpretatie van het 
begrip ontdekking op heterdaad en van 
de toepasselijkheid ervan ten deze : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis het middel, hieruit afgeleid 
dat de vervolgingen onwettig waren 
omdat de politie van Vorst territo
riaal niet bevoegd was om de identi
teit van het achtervolgde voertuig 
en van de eisers Matthieu Modest 
en Madelena Dissenbergen te Ruis
broek vast te stellen, verwerpt op 

(1) J. HoEFFLER, Traite de l'instructwn pre
paratoire, Kortrijk, UGA, 1956, blz. 47, nr 43. 
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grond dat de misdri,jven A, B, C en 
E door de genoemde politie zijn 
vastgesteld op het grondgebied van 
de gemeente Verst en dat de identi
ficaties en vaststellingen, dienstig 
voor het bewijs van de gepleegde 
misdrijven, gebeurd zijn in het ka
der van een vaststelling op heter
daad, zodat die politiemannen wel 
degelijk bevoegd waren om hun op
dracht verder te zetten op het 
grondgebied van de gemeente Ruis
broek; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
voldoet aan het vormvoorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 31, 48 en volgende van het 
Wetboek van Strafvordering een ie
der inlichtingen kan inwinnen, vra
gen kan stellen aan personen die 
bereid zijn hem te antwoorden, ver
klaringen kan opnemen zonder een 
beroep te doen op dwangmaatrege
len en misdrijven kan aangeven aan 
een bevoegde officier van de gerech
telijke politie; 

Dat het bestreden vonnis vaststelt 
dat uit het oorspronkelijk proces
verbaal blijkt « dat de noodzaak 
voor de politie om haar achtervol
ging en opsporingen voort te zetten 
op het grondgebied van de naburige 
gemeente Ruisbroek zich voordeed 
in het kader van de achtervolging 
die ze op het grondgebied van Vorst 
had ingesteld tot vaststelling van de 
identiteit van de dader van de op 
heterdaad ontdekte en van gebeur
lijk andere misdrijven waarvan hij, 
gezien zijn voornemen om aan de 
politie te ontkomen, terecht kon 
worden verdacht »; 

Dat niet wordt betwist dat zowel 
de verslagen van de agenten-briga
diers van de politie van Verst als de 
verklaringen van de eisers Matthieu 
Modest en Madelena Dissenbergen 
zijn opgetekend in het oorspronke
lijk proces-verbaal dat op het com
missariaat van de gemeente Verst is 
opgemaakt door een daartoe bevoeg
de officier van gerechtelijke politie; 

Dat, zelfs al was het middel ge
grond, de beslissing dan nog naar 
recht verantwoord blijft, aangezien 
het aan de vervolgingen ten grand
slag liggende proces-verbaal niet 
nietig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorzieningen van Jules 
Modest en Antonia De Dinger, bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij
en: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
de eisers hun voorziening hebben 
doen betekenen aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die in naam 
van de burgerrechtelijk aansprake
lijke eisers ter griffie van het Hof is 
neergelegd zonder de ambtelijke 
tussenkomst van een advocaat bij 
het Hof van Cassatie, verwerpt de 
voorzieningen; verwijst de eisers, ie
der van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

28 oktober 1987 - z• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. P.J. 
Gillet, Brussel. 

Nr. 122 

3• KAMER - 28 oktober 1987 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

VAN DE OVEREENKOMST - ONTSLAG OM 
DRINGENDE REDEN - AANGEVOF.RD FElT -
BEG RIP 
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

VAN DE OVEREENKOMST - ONTSLAG OM 
DRINGENDE REDEN - AANGEVOERD FElT -
BEOORDELING - AAN HET ONTSLAG VOOR
AFGAANDE FElTEN. 

1° Het feit dat het ontslag zonder opzeg
ging noch vergoeding rechtvaardigt, is 
het feit met inachtneming van alle om
standigheden welke in de brief tot 
kennisgeving van die reden zijn aange
voerd en die tot een dringende reden 
kunnen maken (1). (Art. 35 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

2o De rechter kan, bij de beoordeling van 
de dringende reden die wordt aange
voerd ter verantwoording van het ant
slag zonder opzegging noch vergoe
ding, rekening houden met feiten die 
niet in de ontslagbrief zijn vermeld, 
wanneer zij het dringend karakter van 
de aangevoerde reden lwnnen belich
ten (2). (Art. 35, Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

(BROUWERIJ PlEDBCEUF N.V. T. BEERNAERT) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7901) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322. van het Burger
lijk Wetboek, 35, inzonderheid lid 1, 3 en 
4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de Arbeidsovereenkomsten en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben ge
zegd dat « (verweerder) op 3 november 
1977 een bedrag van 3.548 frank, dat is 
de prijs van een levering bij de klant, 
ontvangt en dit bedrag achterhoudt. De 
werkgever na een controle op 16 f_ebruari 
1978. (verweerder) ondervraagt, waarop 

-deze erkent dat hij het litigieuze bedrag 
heeft ontvangen en. het per cheque oyer
maakt. Hij bij brief van 17 februari zon
der vergoeding wordt ontslagen op grond 
van artikel 6 van de arbeidsoirereen
komst voor bedienden volgens hetWelk 

elke vertraging bij de overhandiging van 
de ontvangen bedragen een dringende 
reden is >>, de beslissing van de eerste 
rechter teniet doet en eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een opzeggingsver
goeding te betalen, op grond : de opzeg
gingsbrief beroept zich op de tekst van 
arbeidsovereenkomst, waarin vertraging 
in de afgifte aan de werkgever van de 
door een bediende bij klanten ontvangen 
bedragen als een dringende reden wordt 
aangemerkt; dat de hoven en rechtban
ken het volle recht behouden om de 
ernst van de redenen tot ontslag te be
oordelen, ongeacht de tekst van de tus
sen partijen ondertekende overeenkom
sten; dat ten deze de feiten geenszins 
worden ontkend, vermits verweerder v66r 
getuigen toegeeft dat hij het litigieuze 
bedrag inderdaad heeft ontvangen en dat 
hij vergeten heeft het aan de werkgever 
te overhandigen (verklaring van 14 fe
bruari 1978 in de opzeggingsbrief); dat 
enkel met dat onderzoek van 14 februari 
rekening kan worden gehouden; dat in
dien vroegere controles in aanmerking 
werden genomen, wel zou moeten wor
den. beschouwd dat de drihgende rede
nen te laat zijn aangevoerd; dat verweer
der tijdens het onderzoek waarvan spra~ 
ke is in de opzeggingsbrief, dadelijk de 
feiten heeft toegegeven en het betWiste 
geringe bedrag heeft teruggegeven; dat 
de levering regelmatig in de orderboeken 
was ingeschreven; dat de betaling door 
de werkgever dus gemakkelijk kon wor
den gecontroleerd; dat de niet-overhandi
ging van dat bedrag door de bediende 
enkel het gevolg kan zijn van verstrooid
heid of vergetelheid; dat de door de 
werkgever aangevoerde redenen tot op
zegging niet voldoende dringend zijn om 
ontslag op staande voet te verantWoor
den, 

vierde onderdeel, eiseres in haar con
clusie nog de volgende feiten aanvoert : 
verweerder had deelgenomen aan verga
deringen tijdens welke de eind novem
ber 1977 tot januari 1978 afgesloten klan
tenrekeningen zijn nagezien, maar niet 
heeft gereageerd of ontWijkend heeft ge
antWoord toen hem vragen werden ge
steld over het debet van de klant, die 
hem het bedrag van zijn bestelling begin 
november 1977 had betaald; hij op de 

--------------------1 eind november afgesloten rekeningen 
(1) Cass., 18 dec. 1982, A.R. nr. 6700 

(A.~.. 1982-83, nr. 223); Cass., 18 feb. 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 377). -

(2) Cass., 27 feb. 1978 (A.C., 1978, 757). 

een vermelding heeft aangebracht waar
door hij liet uitschijnen dat de klant we
gens een reclamatie niet betaalde; hij op 
de eind december 1977 afgesloten reke
ningen heeft vermeld welke maatregelen 
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waren genomen om het bedrag van de 
onbetaalde facturen te innen, zonder dat 
hij iets schreef over de schuld van de 
klant die hem had betaald; de klant val
gens de eind januari 1978 afgesloten en 
op 14 februari nageziene rekeningen nag 
altijd geld verschuldigd bleek te zijn, en 
een diensthoofd, toen hij zich met de 
klant in betrekking had gesteld, had ver
nomen dat verweerder sinds 3 november 
was betaald; die verschillende omstan
digheden niet los te maken zijn van het 
aan verweerder verweten feit dat hij die 
betaling heeft achtergehouden, en mede 
daaraan het karakter van een dringende 
reden toekennen; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen « dat dit onder
zoek van 14 februari het enige is waar
mee rekening kan worden gehouden; dat 
indien vroegere controles in aanmerking 
werden genomen, wel zou moeten wor
den aangenomen dat de dringende rede
nen te laat werden aangevoerd », het 
wettelijk begrip « dringende reden ter 
rechtvaardiging van het ontslag zonder 
opzegging •, te weten het feit samen met 
alle omstandigheden waardoor mede 
daaraan het karakter van een dringende 
reden wordt toegekend, miskent (schen
ding van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, inzonderheid lid 1, 3 en 4); 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat onder feit waar

door het ontslag zonder opzegging 
of vergoeding wordt gerechtvaar-· 
digd, moet worden verstaan het feit 
met alle omstandigheden van de 
zaak, waarvan melding wordt ge
maakt in de brief waarin die reden 
ter kennis wordt gebracht en die 
daarvan een dringende reden kun
nen maken; 

Dat de rechter, om de ernst van 
de ter rechtvaardiging van het ant
slag zonder opzegging of vergoeding 
aangevoerde reden te beoordelen, 
rekening kan houden met feiten 
waarvan geen sprake is in de opzeg
gingsbrief, wanneer hem daardoor 
de ernst van de aangevoerde reden 
duidelijker kan worden gemaakt; 

Overwegende dat het arrest, dat 
beslist dat het onderzoek van 14 fe
bruari 1978 alleen in aanmerking 
kan worden genomen om de enkele 
reden ~ dat indien de vroegere con-

troles in aanmerking werden gena
men, wel zou moeten worden aange
nomen dat de dringende redenen te 
laat werden aangevoerd », artikel 35 
van de wet van 3 juli 1978 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; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

28 oktober 1987 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Bayart. 

Nr. 123 

VERENIGDE KAMERS - 29 oktober 1987 

1° CASSATIEMIDDELEN ONDUIDE-
L!JKE MIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE RAAD VAN STATE ZICH BE
VOEGD VERKLAART- MIDDEL WAARIN NIET 
WORDT GEZEGD IN WELK OPZICHT DIE BE
SLISSING DE VERMELDE WE'ITELIJKE BEPA
LINGEN SCHENDT. 

2° CASSATIEMIDDELEN - GEBREK AAN 
BELANG - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ DE 
RAAD VAN STATE ZICH BEVOEGD VER
KLAART - MIDDEL WAARIN NIET WORDT GE
ZEGD WELKE WEERSLAG DE BEWEERDE ON
WE'ITIGHEID OP DIE BESLISSING HEEFI'. 

3° CASSATIEMIDDELEN - GEBREK AAN 
BELANG - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ DE 
RAAD VAN STATE ZICH BEVOEGD VER
KLAART- MIDDEL WAARIN WORDT AANGE
VOERD DAT NIET IS GEANTWOORD OP EEN 
CONCLUSIE DIE GEEN VERBAND HOUDT MET 
DIE BEVOEGDHEID. 
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4° RAAD VAN STATE - VOORZIENING 
TEGEN EEN ARREST VAN DE RAAD VAN STA
TE- TAAK VAN RET HOF. 

1", 2" en 3" Het middel dat opkomt tegen 
de beslissing van de Raad van State, 
waarbij deze zich bevoegd verklaart 
om uitspraak te doen over het beroep 
van een personeelslid van een admi
nistratie tegen de bevordering van een 
ander personeelslid, is niet ontvanke
l~ik, b~i gebrek aan belang en duide
lijkheid, als het niet zegt in welk op
zicht die beslissing de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen schendt 
noch verduidelijkt welke weerslag de 
beweerde onwettigheid op die beslis
sing heeft, dan wei aanvoert dat niet is 
geantwoord op een conclusie die geen 
verband houdt met de bevoegdheid van 
de Raad van State (1). 

4" Wanneer bij het Hof, overeenkomstig 
de artt. 33 Wet Raad van State en 609, 
:!', Ger. W., tegen een arrest van de 
Raad van State een voorziening is in
gesteld, behoeft het Hoi de grieven 
niet te onderzoeken die geen verband 
houden met de bevoegdheid van de 
Raad van State (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. DESPONTIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7641) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1986 door 
de Raad van State gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 14, eerste lid, van de bij het ko
ninklijk besluit van 12 januari 1973 ge
coordineerde wetten op de Raad van 
State, 4 van de wet van 6 juli 1964 be
treffende de Nationale Loterij, 13, 32 van 
het koninklijk besluit van 3 februari 1965 
genomen ter uitvoering van de wet van 6 
juli 1964, 15 van het ministerieel besluit 
van 20 september 1963 betreffende de ad
ministratie van de Nationale Loterij, 51, 
§ 2, van de wet van 28 december 1973 be
treffende de budgettaire voorstellen 
1973-1974, 15, 16, 45 tot 48, 116 van het 
koninklijk besluit van 2 oktober 1937 

. (1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. 
m Bull. en Pas., 1988, I, nr. 123. 

houdend het statuut van het rijksperso
neel, 7 van het koninkliik besluit van 20 
juni 1955 houdende syndicaal statuut van 
het personeel der openbare diensten, 
1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 578, 1", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 66, tweede lid, 67, 
78, 92 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat moet uitspraak 
doen over een exceptie van onbevoegd
heid volgens welke de vordering onder 
de bevoegdheid valt van de rechterlijke 
overheden, ten deze de arbeidsrecht
bank, na te hebben vastgesteld dat ver
weerder en het bij de betwiste handeling 
betrokken personeelslid, heiden met de 
Nationale Loterij een contract hebben 
gesloten waarin de gebruikelijke bedin
gen van een arbeidsovereenkomst voor
komen en volgens welke partijen onder 
meer de overeenkomst kunnen beeindi
gen op de wijze en met inachtneming 
van de opzeggingstermijn, die van toe
passing is op de beeindiging van een ar
beidsovereenkomst voor bedienden, be
slist dat het geschil betrekking heeft op 
een administratieve handeling tot bevor
dering van een statutair personeelslid, 
zodat de exceptie van onbevoegdheid 
niet kan worden aangenomen, op grond 
dat uit de gezamenlijke toepasselijke 
wets- en verordeningsbepalingen valt af 
te leiden dat « het personeel van de Na
tionale Loterij, zolang het niet het in ar
tikel 13 van voormeld koninklijk besluit 
van 3 februari 1965 aangekondigd sta
tuut heeft verkregen, zich in een ge
mengde, namelijk een contractuele en 
een statutaire toestand zou bevinden; dat 
zodanige toestand ondenkbaar is ten 
aanzien van personeelsleden met een 
vaste betrekking in een dienst van het 
Ministerie van Financien; dat die toe
stand in strijd is met de regel die door 
de Vi'etgever na het koninklijk besluit van 3 
februari 1965, maar voordat de litigieuze 
arbeidsovereenkomsten werden afgeslo
ten, is neergelegd in artikel 51, § 2, van 
de wet van 28 december 1973, betreffen
de de budgettaire voorstellen 1973-1974, 
volgens hetwelk in het openbare ambt 
" niettegenstaande elke andere bepaling, 
de aanwervingen uitsluitend geschieden 
volgens de regelen bepaald in de statu
ten van het personeel "; om voor het per
soneel van de Nationale Loterij in een 
van het statuut van het rijkspersoneel 
afwijkend regime te voorzien, de Koning, 
krachtens § 3 van artikel 51 van voormel
de wet van 28 december 1973, een besluit 
had moeten nemen op de voordracht of 
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met het akkoord van de minister die het 
Openbaar Ambt in zijn bevoegdheid 
heeft; dat zodanig koninklijk besluit niet 
is genomen; dat niet kan worden gezegd 
dat voormeld koninklijk besluit van 3 
februari 1965 aan die vereisten voldoet; 
dat overigens dit besluit, met toepassing 
van artikel 116 van het koninklijk besluit 
van 2 oktober 1937 houdende het statuut 
van het rijkspersoneel, had moeten gene
men zijn na overleg in ministerraad, en 
overeenkomstig artikel 7 van het konink
lijk besluit van 20 juni 1955 houdende 
syndicaal statuut van het personeel der 
openbare diensten voor advies had moe
ten worden voorgelegd aan de algemene 
syndicale raad van advies; dat, nu niet is 
voldaan aan die beide substantii:He for
maliteiten, artikel 32 van het koninklijk 
besluit van 3 februari 1965, gesteld dat 
dit voormeld artikel 15 van het ministe
rieel besluit van 20 september 1963 heeft 
willen handhaven en dat het van kracht 
was gebleven na de wet van 28 december 
1973, niet kan worden toegepast; dat (ei
ser) tevergeefs opwerpt dat de Koning 
zijn macht om de rechtstoestand van het 
personeel van de Nationale Loterij vast 
te stellen, niet ontleent aan artikel · 66, 
tweede lid, van de Grondwet, maar wel 
aan artikel 4 van de wet van 25 juli 1964 
betreffende de Nationale Loterij, volgens 
hetwelk " de Koning de organisatie van 
de Nationale Loterij bepaalt "; dat die be
paling, in plaats van de " bij wet gestelde 
uitzonderingen" te zijn, als bedoeld in 
artikel 66, tweede lid, in fine, van de 
Grondwet, slechts een bevestiging is van 
het bij de aanvang van hetzelfde lid ge
stelde beginsel, volgens hetwelk de Ko
ning de ambtenaren bij het algemeen be
stuur benoemt; dat de Koning, op grond 
van die macht, voormeld besluit van 2 
oktober 1937 heeft genomen, waarvan hij 
niet kan afwijken dan met inachtneming 
van de regel die hij zich in artikel 116 
van dat besluit heeft opgelegd "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van 
de wet van 6 (en niet 25) juli 1964 betref
fende de Nationale Loterij bepaalt dat de 
Koning de organisatie van de Nationale 
Loterij bepaalt, artikel 13 van het ko
ninklijk besluit van 3 februari 1965 be
paalt dat het kader en het statuut van 
het leidend personeel en van het uitvoe
rend personeel van de Nationale Loterij 
door de Koning worden vastgesteld, arti
kel 32 van hetzelfde besluit bepaalt dat 
het personeel, zolang het statuut en het 
kader waarvan sprake is in artikel 13 
niet zijn vastgesteld, onderworpen blijft 
aan het regime dat op hen van toepas-

sing was onder de vroegere bepalingen, 
en onder meer artikel 15 van het minis
terieel besluit van 20 september 1963 be
treffende de administratie van de Natio
nale Loterij, volgens hetwelk het perso
neel van de Nationale Loterij onderwor
pen is aan het regime van het arbeids
contract en bovendien onderworpen is 
aan de statutaire bepalingen betreffende 
het personeel van Financien, die, op ad
vies van het comite van de Loterij, door 
de minister van Financien zal worden 
vastgesteld; artikel 51, § 2, van de wet 
van 28 december 1973 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1973-1974, welis
waar bepaalt dat in het Openbaar Ambt 
niettegenstaande elke andere bepaling: 
de aanwervingen uitsluitend geschieden 
volgens de regelen bepaald in de statu
ten van het personeel, maar die wet en
kel voor het toekomende beschikt en de 
voorwaarden stelt die de Koning in de 
toekomst dient te nemen bij de vaststel
ling van andere aanwijzingsprocedures 
dan die waarin het statuut voorziet; die 
wet geenszins de wet van 6 juli 1964 en 
de daarop gebaseerde verordeningsbepa
lingen opheft en artikel 1 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
komsten bepaalt dat die wet van toepas
sing is op de door het Rijk tewerkgestel
de werknemers, de openbare instellingen 
en de instellingen van openbaar nut, 
wier toestand niet statutair geregeld is, 
zodat op de regel van artikel 51, § 2, van 
de wet van 28 december 1973 uitzonde
ring kan worden gemaakt en dat zulks 
onder meer het geval is voor het bij de 
wet van 6 juli 1964 ingevoerde regime; de 
regel van artikel 4 van de wet van 6 juli 
1~64 derhalve kan worden toegepast, nu 
dre regel aan de Koning de organisitie 
van de Nationale Loterij toevertrouwt en 
daardoor het personeel van de Nationale 
Loterij kan onderwerpen aan het regime 
van de arbeidsovereenkomsten voor be
dienden, en artikel 32 van het koninklijk 
besluit van 3 februari 1965 derhalve kan 
worden toegepast, en onder meer in zo
verre dit artikel het regime waarop de 
vroegere bepalingen toepasselijk waren, 
handhaaft, namelijk het ministerieel be
sluit van 20 september 1963, ingevolge 
hetwelk het personeel van de Nationale 
Loterij daadwerkelijk aan het regime 
van de arbeidsovereenkomsten voor be
dienden is onderworpen; daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat de 
toepassing van artikel 32 van het ko
ninklijk besluit van 3 februari 1965 en 
bijgevolg van artikel 15 van het ministe
rieel besluit van 20 september 1963 in 
strijd is met de .door de wetgever in arti-
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kel 51, § 2, van de wet van 28 december 
1973 neergelegde regel en zulks zonder 
rekening te houden met artikel 1 van de 
wet van 3 juli 1978, deze wetsbepaling en 
bovendien artikel 4 van de wet van 6 juli 
1964, de verordeningsbepalingen van het 
koninklijk besluit van 3 februari 1965 en 
van het ministerieel besluit van 20 sep
tember 1963 schendt; 

tweede onderdeel, het koninklijk be
sluit van 3 februari 1965 genomen is ter 
uitvoering van artikel 4 van de wet van 6 
juli 1964 en het aan de vereisten van die 
wet voldoet, onder meer omdat deze wet 
geenszins bepaalt dat zodanig koninklijk 
besluit moet worden genomen op de 
voordracht of met het akkoord van de 
minister die het Openbaar Ambt in zijn 
bevoegdheid heeft; de omstandigheid dat 
zodanige voordracht of zodanig akkoord 
vereist zijn bij artikel 51, § 3, van de wet 
van 28 december 1973 voor de goedkeu
ring van een regime dat afwijkt van het 
statuut van de rijksambtenaren, geen in
vloed kan hebben op de geldigheid van 
het koninklijk besluit van 3 februari 
1965, dat is goedgekeurd voordat de wet 
van 28 december 1973 werd afgekondigd; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat het koninklijk besluit van 3 
februari 1965 niet aan de vereisten van 
de wet van 28 december 1973 voldoet, 
aan die wet een terugwerkende kracht 
toekent die zij niet heeft en ze dus 
schendt, en het arrest, door geen toepas
sing te willen maken van het regelmatig 
ter uitvoering van artikel 4 van de wet 
van 6 juli 1964 genomen koninklijk be
sluit van 3 februari 1965, zowel die wets
bepaling als artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 3 februari 1965 schendt; 

derde onderdeel, het koninklijk besluit 
van 2 oktober 1937 houdende het statuut 
van het rijkspersoneel en het koninklijk 
besluit van 20 juni 1955 houdende syndi
caal statuut van het personeel der open
bare diensten, ter uitvoering van artikel 
66, tweede lid, van de Grondwet, geen 
betrekking hebben op de bij een bijzon
dere wet aan de Koning verleende bij
zondere bevoegdheid; artikel 4 van de 
wet van 6 juli 1964 een bijzondere wet is, 
waarbij aan de Koning inzonderheid de 
macht wordt verleend om de diensten 
van de Nationale Loterij te organiseren; 
de geldigheid van het koninklijk besluit 
van 3 februari 1965, ter uitvoering van 
die wettelijke bepaling, derhalve enkel 
afhangt van de overeenstemming met de 
wet waarvan het de uitvoeringsmaatre
gel is en bovendien met de artikelen 67 
en 78 van de Grondwet; dientengevolge 

de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 2 oktober 1937 en onder meer artikel 
116 van dat koninklijk besluit, dat be
paalt dat iedere, zelfs gedeeltelijke wijzi
ging in het statuut van het rijksperson
eel aangebracht, het voorwerp zal zijn 
van een in ministerraad overlegd gemoti
veerd besluit en van het koninklijk be
sluit van 20 juni 1955, en onder meer van 
artikel 7 van dat koninklijk besluit, val
gens hetwelk het advies van de algeme
ne syndicale raad van advies moet wor
den gevraagd, geen betrekking hebben 
op de koninklijke besluiten die, zoals het 
koninklijk besluit van 3 februari 1965, 
ter uitvoering van bijzondere wetten zijn 
genomen, en zelfs, al moet worden aan
genomen dat zulks de draagwijdte is van 
artikel 116 van het koninklijk besluit van 
2 oktober 1937 en van artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 20 juni 1955, die 
bepalingen geen toepassing kunnen vin
den in zoverre zij in strijd zijn met de 
wettelijke regel van artikel 4 van de wet 
van 6 juli 1964; daaruit volgt dat het ar
rest, door te beslissen dat het koninklijk 
besluit van 3 februari 1965, ter uitvoe
ring van artikel 4 van de wet van 6 juli 
1964, niet kon worden toegepast op 
grand dat het niet voldoet aan de vereis
ten van artikel 116 van het koninklijk 
besluit van 2 oktober 1937 en van arti
kel 7 van het koninklijk besluit van 3 fe
bruari 1965, die beide koninklijke beslui
ten verkeerd beoordeelt en ze derhalve 
schendt, en het arrest, door geen toepas
sing te maken van het overeenkomstig 
de artikelen 67 en 78 van de Grondwet 
regelmatig ter uitvoering van artikel 4 
van de wet van 6 juli 1964 genomen ko
ninklijk besluit van 3 februari 1965, en 
bijgevolg het krachtens artikel 32 van 
het koninklijk besluit van 3 februari 1965 
gehandhaafd artikel 15 van het ministe
rieel besluit van 20 september 1963 bui
ten toepassing te laten, die gezamenlijke 
grondwets-, wets- en verordeningsbepa
lingen schendt; 

vierde onderdeel, uit de artikelen 15, 
16 en 45 tot 48 van het koninklijk besluit 
van 2 oktober 1937 volgt dat het statuut 
van rijksambtenaar onderworpen is aan 
de grand- en vormvoorwaarden en met 
name voor de benoeming, welke in die 
bepalingen zijn gesteld, zodat niemand 
als rijksambtenaar kan worden be
schouwd, indien hij niet aan die voor
waarden voldoet en met name als hij 
niet regelmatig is benoemd en al moet 
worden geoordeeld dat artikel 51 van de 
wet van 28 december 1973 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1973-1974 de toe
stand van eiser (lees : verweerder) alsme-
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de die van de in de betwiste handeling 
bedoelde personeelslid regelt, die bepa
ling niet tot gevolg zou hebben dat de 
betrokkenen als statutaire ambtenaren 
zouden moeten worden beschouwd, maar 
wei dat hun indienstneming onwettig en 
dus van rechtswege nietig zou zijn; daar
uit volgt dat het arrest, door te beslissen 
dat, ingevolge artikel 51 van de wet van 
28 december 1973, eiser (lees : verweer
der) en de bevorderde ambtenaar niet 
onder de toepassing vallen van de door 
hen gesloten arbeidsovereenkomst en 
door althans impliciet te beslissen dat 
die overeenkomst nietig zou zijn we
gens strijdigheid met de dwingende wet 
van 28 december 1973, en bovendien te 
beslissen dat eiser (lees : verweerder) en 
de bij de bestreden handeling betrokken 
ambtenaar onder het statuut van het 
rijkspersoneel vallen, zodat de bestreden 
bevordering een administratieve hande
ling zou zijn betreffende een statutair 
personeelslid, de artikelen 15, 16 en 45 
tot 48 van het koninklijk besluit van 2 
oktober 1937, alsmede artikel 51 van de 
wet van 28 december 1978 schendt; 

vijfde onderdeel, eiser, in zijn laatste 
memorie, aan de Raad van State het 
middel heeft voorgelegd volgens hetwelk, 
in de onderstelling dat de betwiste con
tractuele indienstnemingen als onregel
matig dienden te worden beschouwd, het 
enige gevolg ervan niet zou zijn dat de 
betrokkenen als statutaire personeelsle
den zouden moeten worden aangemerkt, 
maar wel dat hun indienstneming van 
rechtswege nietig zou zijn, overeenkom
stig artikel 51 van de wet van 28 decem
ber 1973; daaruit volgt dat het arrest, dat 
op dit middel geen antwoord verstrekt, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
in zijn beslissing over de door eiser op
geworpen exceptie van onbevoegdheid 
en derhalve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

zesde onderdeel, luidens de artikelen 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
de overeenkomsten die wettig zijn aan
gegaan, degenen die deze hebben aange
gaan tot wet strekken en te goeder 
trouw moeten ten uitvoer worden ge
bracht; het arrest vaststelt dat eiser met 
het personeelslid wiens bevordering is 
betwist een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten; krachtens artikel 1 van de wet 
van 3 juli 1978 deze van toepassing is op 
de door het Rijk tewerkgestelde werkne
mers wier toestand niet statutair is gere
geld; luidens artikel 92 van de Grondwet, 
de geschillen over de burgerlijke rechten 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de 

rechtbanken behoren en krachtens arti
kel 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
de arbeidsrechtbank kennis neemt van 
geschillen inzake arbeidsovereenkom
sten; daaruit volgt dat het arrest, door 
om de in de overige onderdelen van het 
middel gekritiseerde redenen aan de ar
beidsovereenkomst die naar zijn vaststel
lingen is gesloten tussen eiser en het 
personeelslid wiens bevordering is be
twist, haar verbindende gevolgen niet te 
willen toekennen, en met name dat de 
rechten en verplichtingen van de con
tracterende partijen onder de toepassing 
vallen van de dwingende bepalingen van 
de wetgeving inzake de arbeidsover
eenkomst en bovendien van de overeen
komst zelve, enerzijds, artikel 1 van de 
wet van 3 ju!i 1978 schendt en ander
zijds, de verbindende kracht ~an die 
overeenkomst miskent en derhalve de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt en het arrest, door te 
beslissen dat het geschil geen betrekking 
heeft op de rechten en verplichtingen die 
kunnen voortvloeien uit de arbeidsover
eenkomst tussen de Nationale Loterij en 
haar personeel, en dus niet tot de be
voegdheid van de arbeidsgerechten be
hoort, de artikelen 92 van de Grondwet 
en 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

zevende onderdeel, de afdeling admi
nistratie van de Raad van State luidens 
artikel 14, eerste lid, van de wetten op 
de Raad van State, gecoordineerd bij het 
koninklijk besluit van 12 januari 1973, 
bevoegd is om bij wijze van arresten uit
spraak te doen over beroepen tot nietig
verklaring tegen de akten en reglemen
ten van de onderscheidene administratie
ve overheden; en om de tot staving van 
de eerste vijf onderdelen van het middel 
opgegeven redenen, de betwiste bevorde
ring geen administratieve handeling is 
tot bevordering van een statutaire amb
tenaar, maar integendeel een handeling 
van contractuele aard is, waarvan de 
grondslag te vinden is in de tussen eiser 
en het betrokken personeelslid gesloten 
arbeidsovereenkomst voor bedienden; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat dit geschil betrekking heeft 
op een administratieve handeling en dat 
om die reden de exceptie van onbevoegd
heid niet kan worden aangenomen, arti
kel 14, eerste lid, van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State schendt : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, zonder dienaangaande te 
worden bekritiseerd, vaststelt dat 
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verweerders beroep ertoe strekt de 
bevordering van een ander perso
neelslid van de Nationale Loterij te 
doen nietig verklaren en dat het 
gaat om « personeelsleden met een 
vaste betrekking in een dienst van 
het Ministerie van Financien »; 

Overwegende dat eiser in de eer
ste vier onderdelen van het mid
del niet betwist dat zodanige 
personeelsleden, in de rege!, aan 
een statuut zijn onderworpen; dat 
hij in de eerste drie onderdelen op
werpt dat een « bijzondere » wet, zo
als die van 6 juli 1964 betreffende 
de Nationale Loterij, « een uitzonde
ring » kan zijn op de regel en perso
neelsleden aan de regeling van het 
« arbe1dscontract » onderwerpen, zo
dat ten deze toepassing moet wor
den gemaakt van het ministerieel 
besluit van 20 september 1963 be
treffende de administratie van de 
Nationale Loterij (gehandhaafd bij 
het koninklijk besluit van 3 februari 
1965), volgens hetwelk « het perso
neel van de Nationale Loterij onder
worpen is aan het regime van het 
arbeidscontract en bovendien aan de 
statutaire bepalingen die het rijks
personeel beheersen ( ... ) »; dat het 
vierde onderdeel van het middel aan 
het arrest verwijt dat het dit minis
terieel besluit ter zijde laat en toe
passing maakt van artikel 51 van de 
wet van 28 december 1973; 

Overwegende dat het arrest de ar
tikelen 15 en 16 van het ministerieel 
besluit van 20 september 1963 aan
haalt, volgens welke " het personeel 
van de Nationale Loterij onderwor
pen is aan het regime van het ar
beidscontract; het bovendien onder
worpen is aan de statutaire bepalin
gen die het rijkspersoneel beheer
sen ( ... ). De aanwervingen en bevor
deringen slechts binnen de perken 
van het organieke kader mogen 
plaatsgrijpen ( ... ) >>, en Q.aaruit af
leidt dat, indien dat. besluit . werd 
toegepast, het betrokken personeel 
<< zich ( ... ) in een gemengde, een con
tractuele en statutaire toestand zou 
bevinden >>; 

Overwegende dat daaruit voort
vloeit dat, indien het middel ge
grond was, en indien, zoals in het 
middel wordt beweerd, zou dienen 
te worden beslist dat het ministe
rieel besluit van 20 september 1963 
moet worden toegepast, daaruit 
geenszins zou volgen dat de litigieu
ze bevordering is geschied ter uit
voering van een arbeidsovereen
komst voor bedienden, veeleer dan 
krachtens een statutaire regel; 

Dat het middel niet zegt in welk 
opzicht het arrest, wanneer het be
slist dat de bevordering van statutai
re en niet van contractuele aard is, 
het ministerieel besluit van 20 sep
tember 1963 schendt; 

Overwegende dat het vierde on
derdeel van het middel enkel de 
wettigheid van de indienstnemingen 
van de betrokken personeelsleden 
betwist; dat de onwettigheid van die 
indienstneming niet tot gevolg zou 
hebben dat de betwiste bevordering 
van contractuele aard zou zijn; 

Overwegende dat het zesde en het 
zevende onderdeel van het middel 
zich ertoe beperken uit de eerste 
vier onderdelen de gevolgen af te 
leiden in verband met de toepassing 
van de wet van 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten en 
met de bevoegdheid van de Raad 
van State; 

Overwegende dat het Hof niet be
hoeft na te gaan of het arrest al dan 
niet, zoals in het vijfde onderdeel 
wordt gezegd, antwoordt op de con
clusie die geenszins betrekking 
heeft op de bevoegdheid van de 
Raad van State, maar uitsluitend op 
de geldigheid van de indienstne
ming van de betrokken personeels
leden; 

Dat het middel, bij gebrek aan be
lang en wegens vaagheid, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorz1ening; veroordeelt eiser in de 
kosten 
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Nr. 124 

1' KAMER - 29 olttober 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID - GEEN 
GEDING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN 
ElSER EN VERWEERDER 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD - CASSAT!EBEROEP N!ET ONT
VANKELIJK TEGEN EEN VERWEERDER -
OPROEPING VAN DIE VERWEERDER IN DE 
ZAAK GEVOLG. 

3° TUSSENKOMST - BURGERLIJKK. ZA
KEN - CASSATIEGEDING - CASSATIEBEROE;P 
NIET ONTVANKELIJK TEGEN EEN VERWEER
DER- OPROEPING VAN DIE VERWEERDER IN 
DE ZAAK - GEVOLG. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARD_ER 
VERSCHEIDENE BEWAARDERS. 

5° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZAKEN -
AANSPRAKELIJKHEID BU!TEN OVEREEN
KOMST- GEBREK VAN DE ZAAK- VOORZIE
NING VAN EEN TOT VOLLEDIGE VERGOEDING 
VAN DE SCHADE VEROORDEELDE BEWAAR
DER - VOORZIEN!NG TEGEN DE SCHADELIJ
DER - ~1IDDEL ENKEL BETREFFENDE-.DE BE
SL!SSING DAT EEN DERDE NIET DE HOEDA 
NIGHE!D VAN MEDEBEWAARDER BEZIT 

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ZAKEN BEWARING VAN DE ZAAK - BEWA 
RING BEGRIP 

7° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ZAKEN- BEWARING VAN DE ZAAK- BEWA
RING - BEGRIP. 

8° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHE!DENE SCHADEVEROORZAKERS -
VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID -
BEOORDEL!NG DOOR DE FEITENRECHTER. 

9° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - BUR
GERLIJKE ZAKEN - AANSPRAKEL!JKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT 
- VERSCHEIDENE SCHADEVEROORZAKERS -
VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 

1 o Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een partij tegen een andere partij 
met wie. zij voor de feitenrechter geen 
geding had aangespannen en ten voor
dele van wie de bestreden beslissing 
geen veroordeling van eiser uitspreekt 
(1}. 

2o en 3° Wanneer een voorziening niet 
ontvankelijk is tegen een verweerder 
omdat eiser voor de feitenrechter geen 
geding tegen die verweerder had aan~ 
gespannen en de bestreden beslissing 
geen veroordeling van de eiser ten 
voordele van die verweerder uit
spreekt, kan diens oproeping in de 
zaak als een vordering tot bindendver
klaring van het arrest gelden 

4o Wanneer schade is veroorzaakt door 
het gebrek van een zaak, is elke mede
bewaarder jegens de schadelijder tot 
algehele vergoeding van die schade ge
houden (2). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

5o Niet ontvankelijk is het middel dat tot 
staving van de voorziening tegen dege
ne die nadeel heeft geleden ten gevol
ge van een gebrek van de zaak, is aan
gevoerd door de bewaarder van die 
zaak, veroordeeld tot volledige vergoe
ding van de schade, en dat enkel kri-

. (1) Cass., 20 · juni 1985, A.R. nr. 7264 
(A. C., _1984-85, nr. 638); zie Cass., 6 feb. 1986, 
A.R. nr 4823, 3 maart 1986, A.R. nrs. 7333-7340 
(ib1d., 1985-86, nrs. 364 en 420), en 23 dec. 1986, 
A.R. nr 444 (ibid., 1986-87, nr 253). 

(2) Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr 5141 
(A.C., 1986-87, nr 88), z1e ook Cass., 15 sept. 
1983, A.R nr 6838 (1b1d., 1983-84, nr 28), en de 
cone! van het 0 M m Bull. en Pas, , 1984, I, 
nr 28 
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tiek oef'ent op de beslissing dat een 
derde niet samen met eiser bewaarder 
van die zaak was (3). 

6" Bewaarder van de zaak, in de zin van 
art. 1384, eerste lid, B. W., is hij die 
voor eigen rekening ervan gebruik 
maakt, het genot ervan heeft of ze on
der zich houdt, met recht van leiding 
en toezicht (4). 

7o De beslissing van de rechter dat de 
huurder niet de bewaring van het ge
huurde goed heeft, ten deze een studio 
waarvan de verwarmingsinstallatie 
een gebrek vertoonde, is naar recht 
verantwoord als hij erop wijst dat de 
huurovereenkomst de bewaring van de 
studio niet aan de huurder had overge
dragen, dat de huurovereenkomst 
s]echts VOOI' een jaar was gesloten, dat 
de huurder · het onderhoudscontract 
voor de verwarming door de verhuur~ 
der had laten sluiten en dat hij geen 
opening in de muur mocht maken voor 
de noodzakelijke luchtinlaten (Art. 
1384, eerste lid, BW.) 

8" en go De rechter die uit"praak moet 
doen over de bijdrage van de daders 
van samenlopende fouten, in hun ge
meenschappelijke verplichting om de 
schadelijder volledig te vergoeden voor 
de door die fouten veroorzaakte scha
de, beoordeelt op onaantastbare wijze 
de ernst van de samenlopende fouten 
en op grand daarvan de aansprakelijk
heid van iedere dader (5). 

(DESCHAMPS T. DEROY E.A.; DEROY E.A. T. BER
WETTE E.A., UNERG - VOORHEEN ELECTROGAZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7721-7818) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1985 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

(3) Zie Cass., 21 mer 1985, A.R. nr. 8746 
(A.C., 1984-85, nr 567); zre ook Cass., 21 okt. 
1986, A.R. nr. 9549 (ib1d., 1986-87, nr 111). 

(4) Zie Cass., 4 aprrl 1986, A.R. nr 4902 
(A.C., 1985-86, nr 478), en de verwrjzmgen m 
noten 1 en 2 

(5) Zre Cass , 4 sept. 1985, A.R nr 4108 
(A.C', Hl85-86, nr 1) 

Overwegende dat beide voorzie
ningen tegen hetzelfde arrest zijn 
gericht; dat zij dienen te worden sa
mengevoegd; 

I. Wat betreft de voorziening van 
de eiser Deschamps : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door de verwerende vennootschap 
Unerg, vroeger Electrogaz, tegen de 
voorziening opgeworpen en hieruit afge
leid dat eiser voor de feitenrechter geen 
conclusie tegen haar had genomen en 
dat geen enkele veroordeling ten voorde
le van verweerster en ten laste van eiser 
was uitgesproken : 

Overwegende dat er voor de fei
tenrechter tussen eiser en verweer
ster, Unerg N.V., vroeger Electrogaz, 
geen geding was aangespannen, en 
dat het arrest geen enkele veroorde
ling van eiser ten voordele van die 
verweerster uitspreekt; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Overwegende dat evenwel het 
oproepen van die verweerster in de 
zaak kan gelden als een vordering 
tot bindendverklaring van het ar
rest; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest uitsluit dat er een 
gezamenlijke bewaring is geweest van 
de studio en van de litigieuze installatie 
door, enerzijds, de eigenaars en, ander
zijds, de door het ongeval getroffen 
huurder, op grand " dat er ten deze geen 
sprake kan zijn van gezamenlijke bewa
ring aangezien er tussen de echtgenoten 
Boucquey-Deroy en Jean-Louis Berwette 
geen medeeigendom was "• 

terwijl de bewaarder van een zaak, in 
de zin van artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, degene is die er 
gebruik van maakt voor zijn eigen reke
ning of die er het genot van heeft of ze 
bewaart met recht van toezicht,- Ieiding 
en controle zonder dat hij bovendien ei
genaar van de zaak moet zijn; daaruit 
volgt dat het arrest, door het bestaan 
van een gezamenlijke bewaring tussen 
de echtgenoten Boucquey-Deroy en de 
heer Jean-Loms Berwette uit te sluiten, 
op grond dat laatstgenoemde geen me-
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deeigenaar van de studio en de litigieuze 
installatie was, het begrip bewaring van 
de zaak in de zin van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek miskent 
(schending van dat artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek) en, der
halve, zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van de in het mid
del aangewezen bepalingen en inzonder
heid van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Over de door de litiskonsoorten Deroy
Boucquey, verweerders sub I, tegen het 
middel opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkheid, afgeleid uit het gebrek 
aan belang in zoverre het tegen de litis
konsoorten Faite, verweerders sub II, en 
tegen de Landsbond der Kristelijke Mu
tualiteiten, verweerders sub III, is ge
richt: 

Overwegende dat het middel het 
arrest verwijt het bestaan van een 
gezamenlijke bewaring tussen de 
echtgenoten Boucquey-Deroi en de 
heer Jean-Louis Berwette uit te slui-

mers slechts voor een jaar was 
gesloten; dat de huurder het onder
houdscontract (voor de verwarming) 
door de verhuurder had laten slui
ten ( ... ); dat de huurder geen ope
ning in de muur mocht maken voor 
de noodzakelijke luchtinlaten »; 

Dat het arrest, op grond van die 
overwegingen, naar recht beslist dat 
Jean-Louis Berwette niet de hoeda
nigheid van bewaarder van het ge
huurde goed bezat; 

Dat het middel, in dat opzicht, 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de beschouwing 
luidens welke « er ten deze geen 
sprake kan zijn van gezamenlijke 
bewaring aangezien er tussen de 
echtgenoten Deroy-Boucquey en 
Jean-Louis Berwette geen medeei
gendom was », ten overvloede is ge
daan en dat het middel dat daarop 
kritiek oefent, in die mate bij ge-

ten; brek aan belang niet ontvankelijk 
Overwegende dat die grief geen is; 

invloed heeft op de beslissing ten 
aanzien van de getroffene, want 
zelfs indien hij was aangetoond, 
zouden de echtgenoten Boucquey
Deroy, die onbetwist bewaarders 
van de zaak zijn die de schade heeft 
veroorzaakt, ten aanzien van de li
litisconsorten Faite en de Lands
bond der Kristelijke Mutualiteiten 
tot het geheel gehouden blijven; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de aansprake

lijkheid voor een gebrekkige schade
verwekkende zaak ingevolge artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
W etboek ten laste is van de persoon 
die de zaak bewaart, dat wil zeggen 
van degene die ervan gebruik maakt 
voor zijn rekening en het genot er
van heeft of ze bewaart met recht 
van toezicht en leiding; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat « Jean-Louis Berwette, ten deze, 
door de huurovereenkomst geen be
waarder van de (studio) is gewor
den, dat de huurovereenkomst 1m-

Over het derde mid del: schending van 
de artikelen 1134, 1146, 1147, 1148, 1149, 
1150, 1151, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat de litiskonsoorten Deroy
Boucquey in hoofdzaak hadden gevraagd 
<< dat de aansprakelijkheid naar recht 
zou worden verdeeld onder de in vrijwa
ring opgeroepen partijen », beslist « dat 
de fouten van Deschamps (thans eiser) 
en Olivier in dezelfde mate de schade 
hebben veroorzaakt; dat zij derhalve elk 
voor drie zesde aansprakelijk moeten 
worden gesteld ( ... ); dat de (verweerders 
sub I) zich niet hebben beklaagd over 
het feit dat de eerste rechter geen ver
oordeling in solidum heeft uitgesproken; 
dat Deschamps derhalve slechts kan ge
houden zijn tot betaling van de helft van 
de schadevergoeding ten aanzien van de 
litiskonsoorten Deroy-Boucquey », 

tweede onderdeel, zowel in quasi-de
lictuele (artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) als in contractuele 
aangelegenheden (artikelen 1146 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek), de 
verdeling van de aansprakelijkheid on
der medeverantwoordelijken voor dezelf 
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de schade, niet gebeurt in functie van de 
invloed van de respectieve fouten op de 
schade, maar in functie van de zwaarte 
van de door elke mede-aansprakelijke 
begane fout; daaruit volgt dat het arrest, 
door de architect Olivier en eiser elk 
voor de helft aansprakelijk te stellen 
voor het ongeval, op grond dat hun res
pectieve fouten in gelijke mate de scha
de hebben veroorzaakt, zonder na te 
gaan wie van beide, de architect Olivier 
of eiser, gelet op hun respectieve op
drachten, de zwaarste fout had begaan : 
1° de aansprakelijkheid van de architect 
Olivier en van eiser ten onrechte ver
deelt in functie van de invloed van hun 
fout op de schade en niet van de zwaarte 
ervan (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 1146 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek); 2° zijn beslis
sing derhalve niet naar recht verant
woordt (schending van aile in het middel 
aangewezen bepalingen) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest 
« vaststelt dat de veroordeling van 
de heer Olivier om in te staan voor 
drie zesde van de veroordeling van 
de litiskonsoorten Deroy-Boucquey 
een eindbeslissing is »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat eiser moet instaan 
voor de overige drie zesde van de 
aansprakelijkheid voor het ongeval, 
op grond dat zijn fout en die van de 
architect Olivier in gelijke mate de 
schade hebben veroorzaakt, op on
aantastbare wijze in feite de zwaar
te beoordeelt van de fout die het ten 
laste van eiser legt en ook de mate 
waarin hij deswege aansprakelijk is; 

Overwegende dat dit onderdeel, in 
zoverre daarin het hof van beroep 
het recht wordt ontzegd dat aandeel 
in de aansprakelijkheid te beoorde
[en, naar recht faalt; 

Dat het, in zoverre het die feite
•lijke beoordeling bekritiseert, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
samen die onder de nrs. 7721 en 
7818 op de algemene rol zijn inge
schreven; verwerpt de voorzieningen 
en de vorderingen tot bindendver
klaring van het arrest; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

29 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Simont, Dassesse en Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 125 

1' KAMER - 29 oktober 1987 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIET ONT
VANKELIJKE MIDDELEN BIJ GEBREKE VAN 
VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETTE
LIJKE BEPALING - BURGERLIJKE ZAKEN -
VERMELDING VAN ART. 97 GW. - MIDDEL 
DAT DE WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING KRITISEERT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BEGRIP EN AARD VAN EEN 
REDEN - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGEN
STRIJDIGHEID IN DE MOTIVERING - BEGRIP 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - VER
PLICHTING VAN DE BEWAARDER- NIET BE
KEND GEBREK- GEVOLG. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - AAN 
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER -
VRIJSTELLING - VREEMDE OORZAAK - BE 
GRIP 

lo Niet ontvankelijk, in burgerlijk Zf!ken, 
is het middel da.t de wettelijke grand
slag van de bestreden .beslissing ·be
twist, terwijl het enkel schending van 
art. 97 Gw. aanvoert (1). 

(1) Cass., 25 jum 1982, A.R . nr -- 3409 
(A.C', 1981-82, -nr 645) · v --~ ·"·'·-· -~ 
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2° De tegenstrijdigheid die afhangt van 
de uitlegging, door de feitenrechter, 
van een wettelijk begrip, staat niet ge
lijk met een gebrek aan redenen en is 
dus geen schending van art. 97 Gw. 
(2). 

3° Degene die een zaak onder zijn bewa
ring heeft, is aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door het gebrek 
van die zaak (3), oak al kon hij dat ge
brek onmogelijk kennen (4). (Art. 1384, 
eerste lid, B.W.) 

4° Het rechtsbegrip « vreemde oorzaak » 
wordt miskend door de rechter die, om 
te beslissen dat de bewaarder van een 
gebrekkige zaak niet aansprakelijk is, 
enkel steunt op de omstandigheid dat 
de bewaarder dat gebrek niet kende 
(5). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. AEBISSCHER, ZURICH N.V., WINTERTHUR 

N.V.) 

ARREST ( vertalinf{) 

(A.R. nr. 7705) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1985 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1147, 1148, 1382, 1383, 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om alle schade van de eerste verweerder 
te vergoeden door, met bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, aan 
de eerste verweerder een provisioneel 
bedrag van 50.000 frank toe te kennen, 
aan de tweede verweerster, die in de 
rechten van de eerste verweerder is ge-

(2) Zie Cass., 14 sept. 1984, A.R. nr. 4259 
(A.C., 1984-85, nr. 44). 

(3) Zie Cass., 18 sept. 1980, A.R. nr. 6131, 7 
nov. 1980, A.R. nr. 2877 (A.C., 1980-81, nrs. 33 
en 157), en 19 sept. 1985, A.R. nr. 7278 
(ibid., 1985-86, nr. 37). 

(4) Zie Cass., 6 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 152); 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683) en 9 nov. 
1979 (ibid., 1979-80, nr. 164). 

(5) Zie Cass., 6 okt. 1961, vermeld in de vorise noot, en 5 feb. 1976 (A.C., 1976, 666). 

treden, een bedrag van 175.305 frank 
(schade aan het voertuig van de eerste 
verweerder) en aan de derde verweer
ster, die eveneens in de rechten van de 
eerste verweerder is getreden, een be
drag van 416.540 frank (lichamelijke 
schade en arbeidsongeschiktheid), ver
meerderd met de compensatoire en ge
rechtelijke rente, en doordat het aldus 
beslist, op grond « dat het weinig belang 
heeft dat de fout (van eiser) niet de eni
ge oorzaak (van de) schade is, maar dat 
noodzakelijk en voldoende is dat het ver
band tussen fout en schade een oorzake
lijk verband is, dat wiL zeggen dat zon
der de fout, te weten de nalatigheid om 
de ijzel te verhelpen, de schade, ten deze 
de kwetsuren (van de eerste verweerder 
en zijn echtgenote en het overlijden van 
hun dochter door het slippen van het 
voertuig, niet tot stand zou zijn geko
men; dat het feit dat er tussen de foutie
ve handeling, die een van de oorzaken 
van de schade is, en de veroorzaakte 
schade een vreemde omstandigheid is, 
zoals het voor de (eerste verweerder) 
niet foutieve feit eigenaar te zijn van 
een voertuig met een mechanisch man
kement dat hij niet kon kennen, de da
der van een foutieve handeling niet vrij
stelt van zijn aansprakelijkheid jegens 
de getroffene >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door vast te stellen dat het mankement 
aan het voertuig van de eerste verweer
der « een van de oorzaken >> van zijn 
schade was, impliciet aanneemt dat de 
schade van de eerste verweerder niet in 
haar geheel aan eisers fout alleen te wij
ten was; hoe dan ook, noch uit de vast
stelling dat het gebrek aan het voertuig 
van de eerste verweerder slechts een 
van de oorzaken van het ongeval is, 
noch uit de vaststelling dat het ongeval 
zonder de fout van eiser niet zou zijn ge
beurd, blijkt dat het zich op dezelfde wij
ze zou hebben voorgedaan zonder het ge
brek aan het voertuig van de eerste 
verweerder; de regel dat een ieder die 
door zijn fout mede schade heeft veroor
zaakt, de getroffene volledig moet ver
goeden, niet van toepassing is wanneer 
de schade, z;oals ten deze, ook te wijten 
is aan het gebrek van de zaak van de ge
troffene; de samenlopende fout van een 
derde immers, in zoverre de schade van 
de getroffene aan zijn eigen zaak te wij
ten is, niet meer kan worden beschouwd 
als een fout die zijn gehele schade heeft 
veroorzaakt; daaruit volgt dat de beslis
sing die, nu zij aanneemt dat de schade 
van de eerste verweerder ook te wijten 
is aan het gebrek van zijn voertuig, niet-
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temin eiser veroordeelt tot volledige ver
goeding, zonder vast te stellen dat ze 
zich ook op dezelfde wijze zou hebben 
voorgedaan zonder het gebrek aan het 
voertuig van de eerste verweerder, niet 
naar recht is verantwoord inzonderheid 
gelet op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek (schending van de artikelen 
1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
aan te nemen, enerzijds, dat het gebrek 
aan het voertuig van de eerste verweer
der een van de oorzaken van de schade 
is geweest en te zeggen, anderzijds, dat 
het feit dat de eerste verweerder eige
naar is van een voertuig met een gebrek, 
een omstandigheid is die met de schade 
niets te maken heeft; die tegenstrijdig
heid gelijkstaat met een gebrek aan mo
tivering; daaruit volgt dat het arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, het arrest, zo het met 
« vreemde omstandigheid » bedoelt dat 
voor de eerste verweerder het gebrek 
aan zijn voertuig een vreemde oorzaak 
was, in die onderstelling dat wettelijk be
grip miskent, nu de vreemde oorzaak het 
bestaan van een feit of een gebeurtenis 
onderstelt die volledig vreemd is aan de 
schuldenaar, wat zeker niet geldt voor de 
eigenaar wiens voertuig buiten zijn we
ten een gebrek vertoont; daaruit volgt 
dat de beslissing, die eiser veroordeelt 
tot volledige vergoeding van de schade 
van de eerste verweerder op grond dat 
het gebrek aan diens voertuig, dat mede 
de oorzaak van de schade was, voor hem 
een vreemde oorzaak is, niet naar recht 
is verantwoord in zoverre zij op een mis
kenning van het wettelijk begrip bevrij
dende vreemde oorzaak is gegrond 
(schending van de artikelen 1147, 1148 
en 1362 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het middel en
kel kritiek oefent op het arrest in 
zoverre het eiser veroordeelt tot ver
goeding van alle door de verweer
ders geleden . schade, en niet in zo
verre het beslist dat eiser een fout 
heeft begaan die een oorzakelijk 
verband met de schade vertoont; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat het feit dat er tussen de foutie
ve handeling (van eiser), die een 

van de oorzaken van de schade is, 
en de (aan verweerder) toegebrachte 
schade een vreemde omstandigheid 
is, zoals het voor (de verweerder) 
niet foutieve feit eigenaar te zijn 
van een voertuig met een mecha
nisch mankement dat hij niet kon 
kennen, de dader van de foutieve 
handeling niet vrijstelt van zijn aan
sprakelijkheid jegens de getroffe
ne »; 

Overwegende dat het arrest, door 
aan te nemen dat het mechanisch 
mankement aan verweerders voer
tuig mede de schade kan . hebben 
veroorzaakt, doch door te zeggen 
dat zulks een vreemde omstandig
heid is, geen tegenstrijdige motie~ 
ven vermeldt maar een beslissing in 
rechte geeft aangaande het wette
lijke begrip vreemde oorzaak; 

Dat de tegen een dergelijke beslis
sing gerichte grief geen schending 
van artikel 97 van de Grondwet uit
maakt; 

Dat het onderdeel, dat enkel de 
schending van die grondwettelijke 
bepaling aanvoert, derhalve niet ont
vankelijk is; 

W at het derde onderdeel be
treft: 

Overwegende dat uit het arrest, 
inzonderheid uit de in het antwoord 
op het tweede onderdeel weergege
ven vermelding, blijkt dat het hof 
van beroep oordeelt dat verweerders 
voertuig, dat hij onder zijn bewaring 
had, een gebrek vertoonde dat mede 
de schade heeft veroorzaakt; dat het 
arrest niettemin verweerder impli
ciet doch zeker vrijstelt van elke 
aansprakelijkheid voor het ongeval, 
nu het overweegt dat het feit eige
naar te zijn van een voertuig met 
een mechanisch mankement dat hij 
niet kon kennen, voor verweerder 
een « vreemde » omstandigheid 
heeft uitgemaakt; 

Overwegende dat degene die een 
zaak onder zijn bewaring heeft, aan
sprakelijk is voor de schade veroor
zaakt door het gebrek van die zaak, 
zonder dat rekening wordt gehou
den met het feit dat de bewaarder 
dat gebrek onmogelljk kon ~ennen; 
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Dat het arrest derhalve, door te 
steunen op het feit dat verweerder 
het gebrek niet kende, om daaruit 
af te leiden dat er een vreemde 
« omstandigheid » bestond, het wet
telijk begrip vreemde oorzaak mis
kent en zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
onderdeel te hoeven onderzoeken 
dat tot geen ruimere vernietiging 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre het eisers 
hoger beroep ontvankelijk verklaart, 
beslist dat eiser een fout heeft be
gaan die een oorzakelijk verband 
met de schade vertoont en hem vol
ledig aansprakelijk stelt voor de 
door mevrouw Schiesser geleden 
schade; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel; 

29 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, voorzittend raads
heer - Verslaggever : de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 126 

1 • KAMER - 29 oktober 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM - ONT 
V ANKELIJKHEID CASSATIEVERZOEK 
SCHRIFT NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN 
RET HvF VAN BEROEP GEEN VuLMACHT 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - VORM - ONTVANKELIJK
HEID - INKOMSTENBELASTINGEN - CASSA
TIEVERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP- GEEN 
VOLMACHT. 

1o en 2o Niet ontvankelijk is de voorzie
ning, inzake inkomstenbelastingen, 
wanneer het door eiser ondertekende 
cassatieverzoekschrift ter griffie van 
het hof van beroep is neergelegd door 
een andere persoon, die geen advocaat 
is en die van geen volmacht doet blij
ken. (Art. 289 W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 

T. " WILMETAL » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 809 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid: dat het cassatiever
zoek ter griffie van het Hof van Beroep 
te Luik is neergelegd door de heer Lam
bert, zonder dat uit de processtukken 
blijkt dat die persoon bevoegd was om 
de Belgische Staat deswege · te vertegen
woordigen, nu de machtiging van de ge
westelijke directeur van de belastingen 
aan de heer Leonard en niet aan de heer 
Lambert was verleend : 

Overwegende dat het cassatiever
zoekschrift dat in eisers naam ter 
griffie van het Hof van Beroep te 
Luik is neergelegd, vermeldt dat de 
Belgische Staat wordt vertegen
woordigd door Mr. Antoine De 
Bruyn, advocaat bij het Hof; dat dit 
verzoekschrift evenwel door die . ad
vocaat niet is ondertekend noch 
neergelegd; 

Dat het werd ondertekend door de 
gewestelijke directeur ad interim 
van de belastingen en op de griffie 
werd neergelegd door de heer Lam
bert, zonder dat uit de processtuk
ken blijkt dat die persoon dienaan
gaande van een volmacht doet blij
ken; dat de gewestelijke directeur 
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ad interim van de belastingen te Na
men voor die neerlegging niet de 
heer Lambert maar de heer Andre 
Leonard, verificateur-expert-boek
houder bij de gewestelijke directie 
van de directe belastingen te Na
men, had gemachtigd; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

29 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Baltus, Brussel. 

Nr. 127 

1' KAMER - 29 oktober 1987 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - INKOHIERING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
ROERENDE VOORHEFFING - AARD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFF!NGEN EN BELASTINGKREDIET -
ROERENDE VOORHEFFING - TERUGBETA
LING - MORATOIRE INTERESTEN. 

4° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
- INKOMSTENBELASTINGEN - ROERENDE 
VOORHEFFING- TERUGBETALING. 

1 o De belastingen, ingevoerd bij art. 1 
W.I.B., onder meer de vennoot
schapsbelasting, worden niet vastge
steld door de heffing van de roerende 
voorheffing, bedoeld in art. 2 en in ti
tel VI van dat wetboek, maar door de 
inkohiering voorgeschreven bij art. 286 
van hetzelfde wetboek en door de des
betreffende kwfjting door verrekening 
van het bedrag van de verrichte voor-

heffingen, overeenkomstig artt. 186, 
191 en 203 (1). 

2° De roerende voorheffing is geen belas
ting, maar slechts een wijze van hef
ting van de over alle inkomsten ver
schuldigde gezamenlijke belasting, 
waarmee die voorheffing verrekend 
dient te worden (2). (Artt. 2, 153, 164 
en 186 W.I.B.) 

3° en 4o Wanneer de roerende voorheffin
gen aan de belastingplichtige worden 
terugbetaald, hetzij bij de vaststelling 
van de belasting, hetzij na bezwaar, 
kan die terugbetaling, ingevolge art. 
308, eerste lid, W.I.B., niet leiden tot 
toekenning van moratoire interesten 
(3). 

(« BANK NAGELMACKERS 1747 ' N.V. T. BELGI
SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 810 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1986 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 113 van de Grondwet, 153, 164, 
266, 303, inzonderheid eerste lid, 308 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en, voor zover nodig, 309 van dat 
wetboek, 

doordat het arrest, nude belasting van 
eiseres voor het belastingjaar 1980 niet 
binnen de wettelijke termijn was ingeko
hierd, en nu de directeur van de belas
tingen, waarbij eiseres bezwaar had in
gediend, derhalve bij beslissing van 23 
december 1983 de ontlasting en de terug
betaling heeft bevolen van de roerende 
voorheffingen die regelmatig van de in
komsten van eiseres zijn afgehouden en 
in de Schatkist zijn gestort, beslist dat 
de administratie terecht heeft geweigerd 
aan eiseres een moratoriuminterest we
gens die terugbetaling toe te kennen, op 
grond « dat de terugbetaling van de liti
gieuze roerende voorheffing, aangezien 
de vennootschapsbelasting niet was inge-

(1) en (2) Zie Cass., 20 dec. 1985, A.R. 
nrs. F 1210 N-F 1221 N (A.C., 1985-86, nr. 274), 
en de verwijzingen in de noten 2 en 3 op 
biz. 595. 

(3) Zie Cass., 7 dec. 1972 (A.C., 1973, 344). 
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kohierd, ten deze geen overschot kan 
zijn als vermeld in artikel 205, § 2, van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen, dat derhalve de uitsluiting bepaald 
bij artikel 309, 2°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen in dit geval 
niet van toepassing is, dat artikel 308 de 
moratoriuminterest regelt en met name 
bepaalt dat bij terugbetaling van de be
lastingen moratoriuminterest wordt toe
gekend tegen een rentevoet van 1 pet. 
per kalendermaand, dat moet worden na
gegaan of de terugbetaling van de roe
rende voorheffing ten deze een terugbe
taling van belastingen uitmaakt ( ... ), dat 
niet elke verplichte heffing een belasting 
is, dat, ten deze, de roerende voorheffing 
geen belasting is maar een wijze van 
heffing ervan, dat daaruit volgt dat de 
voorziening niet gegrond is, vermits de 
administratie noch een "belasting " (arti
kel 308van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen) noch een overschot als 
bepaald bij artikel 309, 2•, heeft terugbe
taald •, 

terwijl de roerende voorheffing, nu zij 
noodzakelijk moet worden ingehouden 
en in de Schatkist gestort, namelijk inge
volge de artikelen 153, 164 en 303 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, en, zo niet, moet worden ingeko
hierd krachtens artikel 266 van hetzelfde 
wetboek, ingevolge artikel 113 van de 
Grondwet, en in tegenstelling tot het
geen het arrest, met schending van die 
bepalingen, beslist, een belasting ten 
voordele van de Staat is, zodat bij terug
betaling van die belasting moratoriumin
terest moet worden toegekend ingevolge 
artikel 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, daaruit volgt dat 
het arrest door het tegendeel te beslis
sen die bepaling schendt : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de voorziening van 
eiseres tegen een beslissing van de 
directeur van de belastingen waarbij 
haar moratoriuminterest wordt ont
zegd op een toegekende hoofdsom 
van 64.765.659 frank; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat die « ontlasting » de terug
betaling uitmaakt van de aan de 
bron ingehciuden roerende voorhef
fing tussen 1 oktober 1979 en 30 sep
tember 1980, op de roerende waar
den die eiseres als financiiHe instel
ling bezit, en dat die voorheffing is 

gei:nd op grond van artikel 303, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen; 

Overwegende dat artikel 308, eer
ste lid, van dat wetboek bepaalt dat 
bij terugbetaling van belastingen 
moratoriuminteresten worden toege
kend tegen een rentevoet van 1% 
per kalendermaand; 

Overwegende dat de belastingen, 
ingevoerd bij artikel 1 van dat wet
hoek, onder meer de vennoot
schapsbelasting, niet worden vastge
steld door de heffing van de roeren
de voorheffing bedoeld in artikel 2 
en in titel VI van dat wetboek, maar 
door de inkohiering voorgeschreven 
bij artikel 266 van dat wetboek en 
door de kwijting door verrekening 
van het bedrag van de voorheffin
gen geheven overeenkomstig de ar
tikelen 186, 191 en 203; dat daaruit 
volgt dat de roerende voorheffing 
geen belasting is, maar slechts een 
wijze van heffing van de over alle 
inkomsten verschuldigde gezamen
lijke belasting waarmee die voorhef
fing dient te worden verrekend; 

Overwegende dat derhalve, wan
neer de roerende voorheffingen aan 
de belastingplichtige worden terug
betaald, hetzij bij de vaststelling 
van de belasting, hetzij na bezwaar, 
die terugbetaling, ingevolge artikel 
308, eerste lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, niet kan 
leiden tot toekenning van morato
riuminterest; 

Dat het hof van beroep, door te 
beslissen dat de roerende voorhef
fing geen belasting is maar een wij
ze van heffing ervan en dat de voor
ziening van eiseres derhalve niet 
gegrond is, de in het middel aange
wezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

29 oktober 1987 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
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Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat~generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, Baltus en Paquot, 
Brussel. 

Nr. 128 

1 • KAMER - 29 oktober 1987 

BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
TEKENING VAN EEN VONNIS MET BEVEL EN 
ZONDER VOORBEHOUD '- STILZWIJGENDE 
BERUSTING. 

De betekening vail een vonnis met bevel 
tot betaling, voorafgaand aan een uit
voerend beslag, geldt als berusting als 
zij zonder protest noch voorbehoud is 
gedaan (1). 

(SCHOULEUR E.A. T. SOUGNEZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7918) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 september 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen : dat de eisers in het 
bestreden vonnis hebben berust : 

derheid met betrekkirig tot een 
voorziening in cassatie tegen die be
slissing; 

Dat dit exploot weliswaar zegt dat 
het gedaan is « onverminderd alle 
andere verschuldigde bedragen », 
maar vermeldt dat geen interest is 
verleend; dat het zonder belang is 
dat de eisers, in hun dagvaarding 
van 14 oktober 1986 « tot verbete
ring » van het bestreden vonnis, 
erop hebben gewezen dat dit vonnis 
had vastgesteld dat zij noch gerech
telijke interest, noch kosten vorder
den, daar zij « de verbetering » van 
die beslissing enkel hebben gevor
derd voor zover zij ten gevolge van 
een verschrijving betrekking had op 
de kosten; 

Dat de eisers derhalve in het be
streden vonnis hebben berust; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door de eisers voorge
dragen middel, dat geen verband 
houdt met de ontvankelijkheid van 
de voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

29 oktober 1987 - 1" kamer - Voorzit
ter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Gerard. 

Nr. 129 

ALGEMENE VERGADERING - 29 oktober 1987 

Overwegende dat de eisers, bij ge
rechtsdeurwaardersexploot van 27 
oktober 1986, het bestreden vonnis 
aan verweerder hebben betekend en 
hem bevel hebben gedaan om dade
lijk het in die beslissing toegekende 
bedrag te betalen onder bedreiging 
met dwangsom en uitvoerend beslag 
op roerende goederen; dat dit ex
ploot geen voorbehoud maakt, inzon-

RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER ------------------1 GEDRAG - BEGRIP. 

(1) Cass., 14 juni 1956 Bull. en Pas., 1956, I, 
1111) met de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch, toen adv.-gen.; 16 nov. 1957 
(ibid., 1958, I, 264); 11 dec. 1969 (A.C., 1970, 
358); 3 feb. 1971 (ibid., 1971, 540). 

De rechter die bij een in kracht van ge
wijsde gegaan arrest is veroordeeld 
omdat hij, sedert zijn benoeming tot 
magistraat, bedrieglijk geldsommen 
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heeft verduisterd ten nadele van de 
schuldeisers van faillissementen waar
in hij voordien curator is geweest, 
heeft ernstig afbreuk gedaan aan de 
waardigheid van zijn rechterambt en 
is derhalve niet meer waardig deel te 
nemen aan de uitoefening van de rech
terlijke macht (eerste zaak); de plaats
vervangend rechter die bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest is 
veroordeeld wegens ontrouw in de uit
oefening van zijn ambt als faillisse
mentscurator, omdat hij voorschotten 
op honoraria heeft voorafgenomen 
zonder eerst de begroting daarvan te 
hebben gevraagd en een bedrieglijk en 
onjuist verzoek heeft ingediend, heeft 
ernstig afbreuk gedaan aan de waar
digheid van zijn ambt als plaatsver
vangend rechter; hij is derhalve niet 
meer waardig deel te nemen aan de 
uitoefening van de rechterlijke macht 
(tweede zaak}. 

(Eerste zaak) 

(B ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8139) 

HET HOF VAN CAS SA TIE, in al
gemene vergadering samengesteld 
overeenkomstig artikel 348, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer B ... 0 ... , V ... , 

C ... , A ... , G ... , geboren te Brussel op 
15 juni 1929, wonende te Tubeke, 
rue de la Croisette 34, tot rechter in 
de Politierechtbank te Nijvel werd 
benoemd bij koninklijk besluit van 
13 oktober 1976 en dat hij op 26 ok
tober 1976 ter terechtzitting van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel de bij artikel 2 van het de
creet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd; 

Aangezien het Hof van Beroep te 
Brussel hem bij een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest van 17 april 
1987 heeft veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van drie maanden, 
met uitstel van vijf jaar, en tot een 
geldboete van honderd frank of een 
vervangende gevangenisstraf van 
vijftien dagen, uit hoofde van be
drieglijke verduistering van geld
sommen ten bedrage van 499.817 
frank ten nadele van de schuldei
sers van faillissementen waarin hij 
curator is geweest, terwijl hij dat 
ambt niet meer uitoefende sinds hij 
tot magistraat was benoemd; 

Aangezien het arrest zegt dat de 
telastlegging bewezen is doordat hij 
de onrechtmatige handelingen sinds 
die benoeming stelselmatig opnieuw 
heeft verricht, dat de heer B ... zowel 
uit nalatigheid als door bedrog heeft 
gehandeld en dat hij de verduister
de bedragen pas in de loop van het 
onderzoek van de zaak, dit is na 
4 oktober 1984, heeft terugbetaald; 

Aangezien de heer B ... zijn ambts
plichten heeft verzuimd en door zijn 
gedrag aan de waardigheid van zijn 
ambt afbreuk heeft gedaan; dat hij 
niet meer waardig is deel uit te ne
men aan de uitoefening van de rech
terlijke macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering uitspraak doende in 
openbare zitting, na onderzoek in 
raadkamer, de heer 0 ... B ... uit zijn 
ambt van rechter in de Politierecht
bank te Nijvel ontzet en hem in de 
kosten veroordeelt. 

Brussel, 31 augustus 1987. 
De procureur-generaal, 

(get.) E. Krings. » 

Gehoord het verslag van afde
lingsvoorzitter Stranard; 

Gehoord de heer procureur-gene
raal in zijn conclusie, waarhij hij 
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verzoekt recht te doen op de hierbo
ven overgenomen vordering van 31 
augustus 1987, strekkende tot ont
zetting van de heer 0 ... B ... uit zijn 
ambt van rechter in de Politierecht
bank te Nijvel; 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mrs. M. Beauduin en M. Lardi
nois, advocaten bij de balie te Nij
vel, en E. Vergauwen, advocaat te 
Brussel; 

Gezien het dossier van het straf
rechtelijk onderzoek en het arrest 
op 17 april 1987 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de door compa
rant opgelopen veroordeling en die 
betrekking heeft op de bedrieglijke 
handelingen verricht tussen 27 okto
ber 1976 en 4 juni 1984 in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat zowel uit het 
voormelde arrest van het hof van 
beroep als uit het onderzoek door 
het Hof blijkt dat de heer B. .. door 
zijn gedrag ernstig afbreuk heeft ge
daan aan de waardigheid van zijn 
ambt van politierechter en dat hij 
derhalve niet meer waardig is deel 
te nemen aan de uitoefening van de 
rechterlijke macht; 

Om die redenen, rechtdoende op 
tegenspraak na behandeling van de 
zaak in raadkamer, gelet op de arti
kelen 404, 405, 409, 417 en 420, 422 
tot 424, 426 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 100 van de Grondwet, 
ontzet de heer 0 ... B ... uit zijn ambt 
van rechter in de Politierechtbank 
te Nijvel; veroordeelt hem in de kos
ten, tot op heden op nul frank be
groat. 

29 oktober 1987 - Algemene vergade
ring - Voorzitter: de h. Screvens, voor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal - Advocaten: mrs. Beauduin en 
Lardinois. NijvPl; Vergauwen, Brussel. 

( Tweede zaak) 

(B ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8140) 

HET HOF VAN CASSATIE, in al
gemene vergadering samengesteld 
overeenkomstig artikel 348, tweede 
lid, van het Gerechtelijk W etboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 
Aangezien de heer B ... P ... , A. .. , 

0 ... , G ... , geboren te Eigenbrakel op 
17 april 1929, wonende te Kasteel
brakel, rue de Hal 14, tot plaatsver
vangend rechter in het Vredegerecht 
van het kanton Tubeke werd be
noemd bij koninklijk besluit van 20 
januari 1971, en dat hij op 17 fe
bruari 1971 ter terechtzitting van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel de bij artikel 2 van het de
creet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd; 

Aangezien het Hof van Beroep te 
Brussel hem bij een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest van 17 april 
1987 heeft veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van drie maanden, 
met uitstel van vijf jaar, en tot een 
geldboete van honderd frank of een 
vervangende gevangenisstraf v~n 
vijftien dagen, wegens ontrouw m 
de uitoefening van zijn ambt als 
faillissementscurator, om voorschot
ten op honoraria te hebben vooraf
genomen zonder eerst daarvan de 
begroting te hebben gevraagd en 
een bedrieglijk en onaangepast ver
zoek om begroting te hebben inge
diend; 

Dat het hof van beroep de be
kendmaking van zijn arrest, bij uit
treksels, in het Belgisch Staatsblad 
en in twee andere dagbladen heeft 
bevolen; 

Aangezien de heer B... door zijn 
gedrag aan de waardigheid van zijn 
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ambt afbreuk heeft gedaan; dat hij 
niet meer waardig is deel te nemen 
aan de uitoefening van de rechter
lijke macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, in openbare zitting uit
spraak doende, na behandeling in 
de raadkamer, de heer B ... P ... uit 
zijn ambt van plaatsvervangend 
rechter in het Vredegerecht van het 
kanton Tubeke ontzet en hem in de 
kosten veroordeelt. 

Brussel, 31 augustus 1987. 
De procureur-generaal, 

(get.) E. Krings. » 

Gehoord het verslag van afde
lingsvoorzitter Stranard; 

Gehoord de heer procureur-gene
raal in zijn conclusie, waarbij hij 
verzoekt recht te doen op de hierbo
ven overgenomen vordering van 31 
augustus 1987, strekkende tot ont
zetting van P ... B ... uit zijn ambt van 
plaatsvervangend vrederechter in 
het Vredegerecht van het kanton 
Tubeke; 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. Ph. Gerard, advocaat bij 
het Hof; 

Gezien het dossier van het straf
rechtelijk onderzoek en het arrest 
op 17 april 1987 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de door compa
rant opgelopen veroordeling in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat, zowel uit het 
voormelde arrest van het hof van 
beroep als uit het onderzoek door 
het Hof blijkt dat de heer P ... B ... 
door zijn gedrag ernstig afbreuk 
heeft gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt van plaatsvervangend 
vrederechter en dat hij derhalve 
niet meer waardig is deel te nemen 
aan de uitoefening van de rechter
lijke macht; 

Om die redenen, . rechtdoende op 
tegenspraak, na behandeling van de 
zaak in raadkamer, gelet op de arti
kelen 404, 405, 409, 413, 417 tot 420, 
422 tot 424, 426 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 100 van de Grondwet, 
ontzet de heer P ... B ... uit zijn ambt 
van plaatsvervangend vrederechter 
in het Vredegerecht van het kanton 
Tubeke; veroordeelt hem in de kos
ten, tot op heden op nul frank be
groat. 

29 oktober 1987 - Algemene vergade
ring - Voorzitter: de h. Screvens, voor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal - Advocaat: mr. Gerard. 

Nr. 130 

1' KAMER - 29 oktober 1987 

RECHTBANKEN - ZAAK GEDURENDE 
MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GE
HOUDEN - ON'ITREKKING VAN DE ZAAK AAN 
DE RECHTER- VERWIJZING NAAR HETZELF
DE GERECHT, ANDERS SAMENGSTELD. 

Wanener een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berech
ten die hij in beraad had genomen, 
kan het Hof, zonder de in art. 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 RET HOF VAN BE

ROEP TE BERGEN IN ZAKE GOSSELIN T. BAL
NEOR P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8147) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Ber
gen, dat op 11 september 1987 ter 
griffie van het Hof is ingediend en 

{1) Zie Cass., 9 okt. 1987, supra, nr. 89. 
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strekt tot onttrekking van de zaak, 
die op de algemene rol van het Vre
degerecht van het kanton Boussu is 
ingeschreven onder het nummer 
972/1984, aan de heer Jacques Naze, 
plaatsvervangend rechter in het Vre
degerecht van het kanton Boussu; 

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 hij 
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 voormelde rech
'ter gedurende meer dan zes maan
den heeft verzuimd de voornoemde 
zaak te berechten, hoewel hij deze 
in beraad had genomen; dat de dag 
van de uitspraak zelfs niet is vastge
steld; dat de beslissing over het ge
schil, in het belang van een goede 
rechtsbedeling, niet langer mag uit
blijven; 

Om die redenen, onttrekt de zaak, 
ingeschreven op de algemene rol 
van het Vredegerecht van het kan
ton Boussu onder het nr. 972/1984, 
aan de heer Jacques Naze, plaats
vervangend rechter in het Vredege
recht te Boussu; verwijst de zaak 
naar het anders samengestelde Vre
degerecht van het kanton Boussu; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

29 oktober 1987 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Mahillon, 
voorzittend raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal. 

Op dezelfde dag zijn 66 arresten in dezelfde 
zin gewezen tot onttrekking van zaken aan de
zelfde magistraat. . 

Nr. 131 

1' KAMER - 30 oktober 1987 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN -
ARTT. 67, 7°, EN 69BIS, § 1, W.I.B. - MEER
WAARDEN OP ONBEBOUWDE ONROERENDE 
GOEDEREN OF OP ZAKELIJKE RECHTEN -
WAARDEBEPALING - TOEPASSING VAN DE 
REGELS INZAKE REGISTRATIERECHTEN -
BEPERKING. 

Indien al art. 69bis, § 1, W.I.B., wat be
treft de meerwaarden op onbebouwde 
onroerende goederen of op zakelijke 
rechten die, volgens artikel 67, 7', van 
voormeld wetboek, als diverse inkom
sten belastbaar zijn in de inkomsten
belastingen, naar de waardebepaling 
van het goed in het stelsel van de re
gistratierechten verwijst, tach blijkt 
daaruit niet dat aan de belastingschul
dige in de inkomstenbelasting tegen
werpelijk is een waardebepaling die 
ten aanzien van de hefting van het re
gistratierecht ]outer bij akkoord tussen 
de verkrijger van het goed en de ont
vanger der registratie tot stand is ge
komen, terwijl er aanwijzingen van 
willekeur aanwezig zijn (1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1370 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 67, 7°, 69bis en 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat uit de gegevens van het dos
sier duidelijk blijkt dat de administratie 

(1) De procedure van de controleschatting 
bestaat zowel wat de successierechten als wat 
de registratierechten betreft (zie VAN HomE, 
Beginselen van het Belgisch belastingrecht, 
nr. 560, blz. 456). Luidens de bepalingen die de 
regeling ervan inhouden, moeten de deskundi-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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wel degelijk is uitgegaan van de maat
staf der registratie en de meerwaarde 
ter zake van twee door verweerder ver
kochte bouwgronden mathematisch juist 
raamde nadat zij op correcte wijze reke
ning had gehouden met de verkrijgings
kosten, beslist : dat het hof van beroep, 
zitting houdende in fiscale zaken, op 
grand van het algemeen rechtsbeginsel 
dat aan de belastingplichtige toelaat een 
taxatie door de overheid beslist, in rech
te en in feite te laten toetsen, mag on
derzoeken of de ontvanger der registra
tie op wettelijke wijze is tewerkgegaan, 
hetgeen niet het geval zou zijn indien 
zijn raming volstrekt onredelijk ware; 
het hof van beroep bijgevolg bevoegd is 
nader te onderzoeken of de maatstaf van 
heffing van het registratierecht binnen 
de grenzen bleef van de redelijkheid en 
hiertoe een onderzoeksmaatregel mag 
bevelen - inzonderheid de aanstelling 
van een deskundige met als opdracht 
zijn advies te geven nopens de verkoop
waarde van voormelde gronden - voor 
zover er indicien zijn dat de belasting
plichtige op een abnormale wijze is be
last, 

terwijl het hof van beroep, zitting hou
dende in fiscale zaken, niet bevoegd is 
om, in het kader van artikel 278 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

kennis te nemen van een betwisting no
pens de verkoopwaarde van ongebouwde 
onroerende goederen die op regelmatige 
wijze werd vastgesteld overeenkomstig 
de procedures daartoe ingesteld door het 
Wetboek van de Registratie-, Hypotheek
en Griffierechten met het oog op de hef
fing van het registratierecht, noch om 
deze waarde desgevallend te wijzigen, 
vermits, voor de berekening van de in 
artikel 67, 7°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bedoelde meerwaar
den, voormelde verkoopwaarde, wanneer 
zij meer bedraagt dan de bedongen prijs, 
krachtens artikel 69bis van hetzelfde 
wetboek moet in aanmerking genomen 
worden en zich opdringt, zowel aan de 
administratie der directe belastingen bij 
het vestigen van de aanslag, als aan de 
gewestelijke directeur der directe belas
tingen bij de beoordeling van een be
zwaarschrift, als aan het hof van beroep 
dat geadieerd is door een voorziening 
van de belastingplichtige; zodat het ar
rest het algemeen rechtsbeginsel dat de 
belastingplichtige het recht geeft de 
taxatie in rechte en in feite te laten be
oordelen, ten onrechte laat prevaleren op 
de duidelijke, imperatieve en derhalve 
niet voor interpretatie vatbare voor
schriften van de artikelen 67, 7°, en 69bis 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen (schending van deze wetsbepalin

------------------1. ·gen) en zijn bevoegdheid in fiscale zaken 
(Vervolg nota van vorige biz.) 

gen de partijen, dit zijn, wat de registratie-_ 
rechten betreft, o.m. de koper en de adminis
tratie van de registratie, verwittigen dat ze ter 
plaatse gaan en hun gebeurlijke opmerkingen 
zullen aanhoren. Wanneer de deskundigen aan 
die verplichtingen tekortkomen, dan kan hun 
verslag nietig worden verklaard. De rechten 
van de verdediging werden immers miskend. 
De verkoper wordt evenwel in dat geval niet 
ingelicht, omdat in de regel de registratierech
ten door de koper worden betaald en gedra
gen. Doch, wat de inkomstenbelastingen be
treft, die op de meerwaarden, op de verkochte 
goederen worden verwezenlijkt, van toepas
sing zijn, spreekt het vanzelf dat de belangen 
van de verkoper ook bij de waardebepaling be
trokken zijn. Hij zou derhalve, zowel hij de 
onderhandelingen tussen de administratie en 
de koper als bij de kontroleschatting moeten 
betrokken worden. Zo niet worden zijn verde
digingsrechten ook miskend (vgl., wat de suc
cessie- en registratierechten betreft, de recht
spraak vermeld in Rec. G{meral Enreg. et 
Domaines, 1945, nr. 18484). Klaarblijkelijk 
werd de aandacht van de wetgever op dit 
aspekt van het vraagstuk niet gevestigd toen 
werd beslist de waardebepaling, met het oog 
op de toepassing van de inkomstenbelasting 
op de diverse inkomsten, te regelen overeen
komstig de bepalingen op de registratierech
ten toepasselijk. 

overschrijdt (schending van artikel 178 
van hetzelfde wetboek) : 

Overwegende dat artikel 67, 7°, a, 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen bepaalt : « Diverse in
komsten als bedoeld in artikel 6, 4°, 
zijn: ( ... ) de meerwaarden die ter ge
legenheid van een overdracht onder 
bezwarende titel zijn verwezenlijkt 
op in Belgie gelegen onbebouwde 
onroerende goederen of op zakelijke 
rechten andere dan een recht van 
erfpacht of van opstal met betrek
king tot die onroerende goederen, 
voor zover het gaat : a) om goederen 
die onder bezwarende titel werden 
verkregen -en die zijn vervreemd 
binnen acht jaar na de datum van 
de authentieke akte waarbij hun 
verkrijging is vastgesteld of, bij ge
breke van een authentieke akte, na 
de datum van registratie van eniger
lei andere akte of geschrift waarbij 
hun verkrijging is vastgesteld >>; 
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Overwegende dat artikel 69 bis, 
§ 1, als gewijzigd bij de wet van 22 
december 1977, voor zover van be
lang, bepaalt: « De in artikel 67, 7°, 
bedoelde meerwaarden zijn gelijk 
aan het verschil tussen de volgende 
twee termen:: 1° de prijs waartegen 
het goed werd overgedragen of, in
dien zij meer bedraagt, de verkoop
waarde die tot maatstaf van heffing 
heeft gediend van het registratie
recht ( ... ); 2° de aankoopprijs van het 
goed, dat wil zeggen: a) de prijs 
waartegen het goed onder bezwa
rende titel werd verkregen door de 
belastingplichtige ( ... ) of, indien ze 
meer bedraagt, de verkoopwaarde 
die tot maatstaf van heffing van het 
registratierecht heeft gediend »; 

Overwegende dat artikel 69bis, 
§ 1, aldus weliswaar, wat betreft de 
grondslag van de inkomstenbelas
ting van de overdrager van het on
roerend goed, verwijst naar de 
waardebepaling van het goed in het 
stelsel van de registratierechten; 

Dat daaruit evenwel niet blijkt 
dat aan de belastingplichtige in de 
inkomstenbelasting tegenwerpelijk 
is een waardebepaling die, zoals ten 
deze, ten aanzien van de heffing 
van het registratierecht louter bij 
akkoord tussen de verkrijger van 
het goed en de ontvanger der regis
tratie tot stand is gekomen, terwijl 
er aanwijzingen van willekeur aan
wezig zijn, vastgesteld door het ar
rest met de overweging « dat (ver
weerder) wijst op de onwaarschijn
lijke waardeaangroei op amper vijf
tien maanden met bijna 300 % en op 
de weinig accurate vergelijkingspun
ten die voor de heffing werden aan
gewend, vooral gelet op <ie opper
vlakte van de percelen die verkocht 
werden vergeleken met de kleinere 
percelen als vergelijkingspunten 
verkozen; D.at de ontvanger van As
se (stuk 1 11} .. zelL meende dat .. D.e 
·schattingen "vrij- hoo-g '! waren »;-

Dat het arrest derhalve, zonder de 
genoemde wetsbepalingen te scherr
den, een nadere onderzoeksmaatre
gel heeft kunnen bevelen; - _ _ 
----- ~ ------· ---·--- - ··-·· __ ...; • _____ ._.,_.~-· ·-·--·.._;;·-·~·-- > 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 oktober 1987 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afde!ingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Tournicourt, Brussel. 

Nr. 132 

1 • KAMER - 30 oktober 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 
VEREISTEN. 

Wanneer een rechter meer dan zes 
maanden verzuimt de zaak te berech
ten die hij in beraad had genomen, 
kan het Hof, 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 DIRIX, " CENTRAAL 
BEHEER », VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT T 

NELISSEN S., NELISSEN F.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6032) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van de procureur-gene
raal bij het Hof van 13eroep te Brus
sel, .daLop 20 augustus 1987. ter 
grif£ie van het Hof is ingediend eri 
strekt tot onttrekking van de zaak 
die op de algemene rol van de 

·(1)--Vgl·eass·; 9 o_kt. 1987, supra nr 89 
··-··' ... ._.-····- -·--------· ..... --~--·' .. 
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Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven is ingechreven onder 
nr. 29.011, aan mevrouw De Kempe
neer, 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. 29.011, aan 
mevrouw De Kempeneer, rechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven, verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; laat 
de kosten ten laste van de Staat. 

30 oktober 1987 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene-
raal. · · 

Op dezelfde dag zijn drie andere arresten in 
dezelfde zin gewezen, tot onttrekking van za
ken aan dezelfde magistraat. 

Nr. 133 

3• KAMER - 2 november 1987 

ERFDIENSTBAARHEID - RECHT VAN 
UITWEG - ARTT. 1345 EN 1371BJS GER.W. -
TOEPASSINGSGEBIED. 

Artt. 1345 en 1371 his Ger. W. geven re
gels voor vorderingen, niet bet1·effende 
het recht van overgang, maar wei be
treffende het recht van uitweg van een 
ingesloten erf, als bedoeld in de wet 
van 1 maart 1978. 

(BAMPS, VANHEMEL T. BORTELS E.A.) 

(A.R. nr. 5470) 

2 november 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdeJingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 134 

3• KAMER - 2 november 1987 

1° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN 
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN GERECHTIGDE 
- ONDERBREKING VAN DE UITKERINGEN -
VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID ALVORENS 
OP HET BEHOUD AANSPRAAK WORDT GE
MAAKT. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEIDS
BESLUIT - GERECHTIGDEN OP WERKLOOS
HEIDSUITKERING- BEHOUD VAN DE HOEDA
NIGHEID VAN GERECHTIGDE - ONDERBRE
KING VAN DE UITKERINGEN- VERLIES VAN 
DE HOEDANIGHEID ALVORENS OP HET BE
HOUD AANSPRAAK WORDT GEMAAKT. 

1" en 2° De uitkeringsgerechtigde werklo
ze wiens uitkeringen werden onderbro
ken en die met toepassing van een 
vroegere regeling de hoedanigheid .van 



Nr. 134 HOF VAN CASSATIE 281 

gerechtigde heeft vel'loren, kan bij een 
nieuwe aanvraag onder de gelding van 
een nieuwe regeling geen aanspraalc 
maken op bet behoud van die hoeda
nigheid (1). (Artt. 2 B.W. en 123, § 1, 1•, 
Werkloosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. FREIJSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5732) 

HET HOF; -' Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1986 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
123, § 1, 1•, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, als ge
wijzigd door de koninklijke besluiten 
van 5 november 1965 en 12 april 1983, 2 
van het wijzigend koninklijk besluit van 
12 april 1983 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat ver
weerster werkloosheidsuitkeringen ge
noot tot 30 augustus 1980, haar uitkerin
gen dan onderbrak om te werken als 
opvoedster en daarna lessen te volgen, 
dat zij een nieuwe uitkeringsaanvraag 
deed op 4 augustus 1983, zijnde na een 
onderbreking van haar gerechtigd zijn 
gedurende meer dan vijftien maanden, 
doch minder dan drie jaar; beslist dat 
verweerster ten tijde van haar aanvraag 
op 4 augustus 1983 haar hoedanigheid 
van uitkeringsgerechtigde behouden had, 
dienvolgens, bij bevestiging van het be
roepen vonnis, besluit tot vernietiging 
van de administratieve beslissing van 
de gewestelijke werkloosheidsinspecteur 
van 28 november 1983; daartoe steunt op 
de volgende gronden : dat het behoud 
van de hoedanigheid (van uitkeringsge
rechtigde) en van het recht (op werkloos
heidsuitkeringen) beoordeeld wordt op 
het ogenblik dat men, na een onderbre
king van een immuniteitsperiode, terug 
de aanvraag ervan doet; dat verweerster 
haar aanvraag deed op 4 augustus 1983, 
dus na 8 mei 1983, zijnde de datum van 
het i~ werking treden van het koninklijk 
beslmt van 12 april 1983, waarbij de 

(1) Zie Cass., 10 feb. 1986, A.R. nr. 4979 
(A.C., 1985-86, nr. 370). 

duur van de onderbreking, waarvan 
sprake in artikel 123, § 1, 1•, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 in
zake arbeidsvoorziening en werkloos
heid, van vijftien maanden · vervangen 
werd, en niet verlengd werd, door drie 
jaar; dat derhalve de nieuwe tekst zou 
moeten worden toegepast om te beoorde
len of de werkloze de hoedanigheid van 
gerechtigde heeft behouden; dat slechts 
in de eventualiteit dat de betrokkene 
haar aanvraag tot uitkeringen zou heb
ben gedaan meer dan vijftien maanden 
na haar laatste uitkering van 30 augus
tus 1980 en voordat de termijn op drie 
jaar was gebracht vanaf 8 mei 1983, zij 
haar gerechtigdheid zou verloren heb
ben; dat de beoordeling van het gerecht
igd zijn verbonden is aan een referentie
periode, die normaal steeds in het verle
den ligt, en geen probleem stelt van 
retroactiviteit, maar van het actueel be
palen van een recht dat gekoppeld is aan 
een voorbije referentieperiode, waarvan 
de wetgever de omvang kan wijzigen; 

terwijl artikel 123, § 1, 1•, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 de 
voorwaarden bepaalt waaronder de 
werkloos geworden werknemer zijn hoe
danigheid van gerechtigde behoudt, wan
neer hij zijn uitkeringen onderbreekt ge
durende een periode die een bepaalde 
tijdsduur niet overschrijdt; deze tijds
duur, die sedert het wijzigend koninklijk 
besluit van 5 november 1965 op vijftien 
maanden was vastgesteld, door het wijzi
gend koninklijk besluit van 12 april 1983 
(dat op 8 mei 1983 in werking is getre· 
den) tot drie jaar werd uitgebreid; de 
hoedanigheid van gerechtigde niet kan 
worden behouden wanneer zij verloren 
is gegaan alvorens op het behoud ervan 
aanspraak wordt gemaakt; hieruit volgt 
dat verweerster, die blijkens de vaststel
lingen van het arrest haar uitkeringen 
vanaf 30 augustus 1980 had onderbroken, 
met toepassing van het alsdan toepasse
lijke artikel 123, § 1, 1•, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 haar 
hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde 
slechts gedurende vijftien maanden se
dert 30 augustus 1980 had behouden, der
halve op deze hoedanigheid geen beroep 
meer kon doen toen zij op 4 augustus 
1983 opnieuw werkloosheidsuitkeringen 
aanvroeg; hieraan geen afbreuk wordt 
gedaan door het feit dat de maximaal 
toegelaten periode van onderbreking van 
de uitkeringen bij koninklijk besluit van 
12 april 1983 van vijftien maanden tot 
drie jaar werd uitgebreid, aangezien, ten 
tijde van het in werking treden van dit 
besluit, verweerster haar hoedanigheid 
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van uitkeringsgerechtigde reeds had ver
loren; het arrest derhalve niet wettig kon 
beslissen dat verweerster, die haar hoe
danigheid van gerechtigde niet opnam 
binnen de in het oude artikel 123, § 1, 1°, 
bepaalde termijn van vijftien maanden, 
haar hoedanigheid niet zag verloren 
gaan bij het verstrijken van die termijn 
en integendeel kon vaststellen dat haar 
hoedanigheid van gerechtigde over een 
uitgebreide termijn van drie jaar be
paald was (schending van de artikelen 
123, § 1, 1°, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 en 2 van het ko
ninklijk besluit van 12 april 1983); het ar
rest, door aldus te redeneren en te be
slissen, aan de wijzigingsbepalingen van 
het koninklijk besluit van 12 april 1983 
in feite terugwerkende kracht toekent en 
deze beslissing niet wettig verantwoordt, 
daar de hoedanigheid van gerechtigde 
niet kan worden behouden wanneer zij 
verloren is gegaan alvorens op het be
houd ervan aanspraak wordt gemaakt 
(schending van artikel 2 van het Burger
lijk Wetboek en van alle overige in het 
middel vermelde wetsbepalingen), noch 
regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 123, § 1, 1°, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, zoals 
het luidde alvorens het bij konink
lijk besluit van 12 april 1983 werd 
gewijzigd, de werkloos geworden 
werknemer die niet onder toepas
sing van § 2 valt, de hoedanigheid 
van gerechtigde behoudt wanneer 
zijn uitkeringen slechts gedurende 
een periode van minder dan vijftien 
maanden onderbroken werden; 

Dat de hoedanigheid van gerech
tigde niet kan worden behouden 
wanneer zij is verloren gegaan alvo
rens op het behoud ervan aanspraak 
wordt gemaakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de uitkeringen van ver
weerster meer dan vijftien maanden 
onderbroken werden vanaf 1 sep
tember 1980, doch beslist dat ver
weerster aanspraak kon maken op 
het behoud van de hoedanigheid 
van gerechtigde toen zij op 4 augus
tus 1983 werkloosheidsuitkering 
aanvroeg, nu ingevolge het in wer
king treden van het koninklijk be-

sluit van 12 april 1983 de bij voor
noemde bepaling gestelde tijdsruim
te toen op drie jaar was gebracht; 

Dat het arrest, door aldus aan de 
nieuwe regeling terugwerkende 
kracht te verlenen, de voormelde be
palingen alsmede artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek 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 het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

2 november 1987 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Gerard. 

Nr. 135 

3• KAMER - 2 november 1987 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VER
KIESBAARHEID - ONDERNEMINGSRAAD -
DIENSTHOOFD VEILIGHEID. 

Het diensthoofd veiligheid dat aan de 
verkiesbaarheidsvereisten van art. 19 
Bedrijfsorganisatiewet voldoet, is ver
kiesbaar als werknemersafgevaardigde 
in de ondernemingsraad. 

(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOKD T. INTER
PROVINCIALE STOOMBOOTDIENSTEN FLANDRIA 

NV., CLEliTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 5802) 

HET HOE'; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 maart ±987- in -laat-
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ste aanleg door de Arbeidsrecht
bank te Antwerpen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 78, 107 van de Grondwet, 19 van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij de wetten van 17 februari 1971 
en 23 januari 1975 en bij het koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 833.1.3 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit van 27 september 1947, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
20 juni 1975, 32, 35 en 38 van het konink
lijk besluit van 31 juli 1986 betreffende 
de ondernemingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en verfraai
ing van de werkplaatsen, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
eiser niet gerechtigd is de kandidatuur 
van verweerder voor te dragen als kandi
daat op de bediendenlijst voor de onder
nemingsraad, op grond : « dat uit de ge
gevens van het dossier blijkt dat (ver
weerder) de functie waarneemt van 
diensthoofd veiligheid; dat de rechtbank 
stelt dat de functies die door een chef 
veiligheid worden uitgeoefend, onver
enigbaar zijn met een zekere afhanke
lijkheid ten overstaan van de werkgever 
of ten overstaan van de werknemers; dat 
de aard van de functie uitgeoefend door 
het hoofd veiligheid verhindert dat hij 
zou worden gerangschikt onder het per
soneel dat leidinggevende functies uitoe
fent en dat hij zou worden voorgedragen 
door een representatieve werknemersor
ganisatie; dat het diensthoofd veiligheid 
dan ook geen kandidaat kan zijn ( ... ); dat 
immers, wanneer zij als specialist in een 
bepaalde materie best bepaalde vergade
ringen van de ondernemingsraad zouden 
bijwonen, zij nog altijd door de voorzit
ter als deskundige naar die bewuste ver
gaderingen kunnen uitgenodigd wor
den "• 

terwijl, eerste. onderdeel, om als afge
vaardigde van het personeel verkozen te 
worden, verweerder die door eiseres op 
de bediendenlijst werd voorgesteld, en
kel diende te voldoen aan de volgende 
bij artikel 19 van de wet van 20 septem
ber 1948 gestelde voorwaarden: 1" ten 
minste achttien jaar oud zijn; 2" geen 
deel uitmaken van het leidinggevend 
personeel noch huisarbeider zijn; 3" se
dert ten minste zes jaar tewerkgesteld 
zijn; 4" de pensioengerechtigde leeftijd 
niet bereikt hebben; deze verkiezings
voorwaarden, die van beperkende inter
pretatie zijn daar zij de vrijheid van 

voordracht beperken, geenszins inhou
den dat de werknemer, die aan deze 
voorwaarden voldoet maar de functie uit
oefent van hoofd van de veiligheids
dienst van de onderneming, dientenge
volge niet als kandidaat op de bedien
denlijst zou kunnen worden voorgesteld; 
immers de wettelijke voorwaarden des
aangaande geen onderscheid maken en 
het vonnis ten onrechte een verkiezings
voorwaarde schept waarin wettelijk niet 
voorzien is (schending van de artikelen 
19 van de wet van 20 september 1948, 32, 
35 en 38 van het koninklijk besluit van 
31 juli 1986); evenmin de onafhankelijk 
van verweerder, als hoofd van de dienst 
veiligheid tegenover zijn werkgever en 
de werknemers, hem onverkiesbaar 
maakt; het vonnis de voorwaarde van 
verkiesbaarheid verwart met een gebeur
lijke onverenigbaarheid, die echter aan 
de verkiezing zelf niet in de weg staat 
(schending van de artikelen 19 van de 
wet van 20 september 1948, 833.1.3 van 
het Algemeen Reglement voor de Ar
beidsbescherming, 32, 35 en 38 van het 
koninklijk besluit van 31 juli 1986); 

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

stelt dat de verweerder Cleuter vol
doet aan alle vereisten van verkies
baarheid als lid van de onderne
mingsraad, maar beslist dat hij 
geen kandidaat kan zijn omdat zijn 
functie van diensthoofd veiligheid 
onverenigbaar is met die van afge
vaardigde van de werknemers of 
van de werkgever in de onderne
mingsraad; 

Overwegende dat de verkiesbaar
heidsvereisten voor de onderne
mingsraad bepaald zijn in artikel 19 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organistia van het be
drijfsleven; dat het vonnis door zijn 
beslissing een verkiesbaarheidsver
eiste toevoegt dat in de wet niet 
wordt gesteld; 

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 
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beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Arbeidsrechtbank te Meche
len. 

2 november 1987 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 136 

2• KAMER - 3 november 1987 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
_ STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 

RECHTSCOLLEGE. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE VERNIETIGING 
VAN AMBTSWEGE VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - VERNIETIGING DIE DE 
VERNIETIGING TEN GEVOLGE HEEFT VAN DE 
DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE BESLIS
SINGEN OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. 

1o Het Hof van Cassatie vernietigt het 
arrest van het hof van beroep wanneer 
het wegens tegenstrijdige vermeldin
gen in de processen-verbaal van de te
rechtzittingen en in de uitgifte van het 
arrest onmogelijk kan nagaan of het 
arrest gewezen is door rechters die 
aile terechtzittingen over de zaak heb
ben bijgewoond (1). (Art. 779 Ger.W.) 

2° Vernietiging, op het niet beperkte cas
satieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
vernietiging mede van de definitieve 
en niet definitieve beslissingen op de 
tegen hem . ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, welke beslissingen 
het gevolg van eerstgenoemde zijn, 
oak al wordt de vernietiging van de be
slissing op de strafvordering van 

(1) Cass., 4 okt 1983, A.R. nr. 8260 
(A.C., 1983-84, nr 69); 11 dec. 1984, A.R. 
nr 8866 (Ibid., 1984-85, nr 225), en 15 jan 
1987 A R. nr 7710 (ibid., 1986-87, nr 286). 

ambtswege uitgesproken (2) en oak al 
heeft eiser afstand gedaan van zijn 
voorziening tegen de niet definitieve 
beslissingen, zonder erin te berusten 
(3). 

(DE CUYPER T. ROYALE BELGE N.V., ASSURAN
CES LE MANS N.V., MATHIEU, VANDENBORNE) 

ARREST 

(A.R. nr. 707) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van het 
hof van beroep van 6 maart 1986, 
waar raadsheer Winnen verslag 
deed, eiseres werd ondervraagd en 
het openbaar ministerie vorderde, 
alsmede het proces-verbaal van de 
terechtzitting van· 18 april 1986, 
waar in voortzetting der zaak de 
burgerlijke partijen en eiseres wer
den gehoord, als samenstelling van 
de zetel vermelden voorzitter Anne 
de Molina en de raadsheren Belle
mans en Winnen; dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 16 
mei 1~86, dat vaststelt dat het hof 
van beroep na beraadslaging arrest 
verleent, dezelfde samenstelling van 
de zetel vermeldt, doch het arrest 
zelf als zetel vermeldt voorzitter An
ne de Molina en de raadsheren Win
nen en Londers; 

Overwegende dat het Hof wegens 
die tegenstrijdige vermeldingen niet 
kan nagaan of het arrest, zoals voor-

(2) Zie Cass., 20 nov 1984, A.R. nr. 8639 
(A.C., 1984-85, nr. 176). 

(3) Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr 5377 
(A. C., 1986-87, nr 272). 
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geschreven in de genoemde wetsbe- Nr. 137 
paling, gewezen werd door de rech-
ters die alle zittingen over de zaak 2• KAMER _ 3 november 1987 
hebben bijgewoond; dat het arrest 
derhalve door nietigheid is aange-
tast; 1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vorderingen: 

Overwegende dat eiseres ver
klaart afstand zonder berusting te 
doen van haar voorziening, in zover
re deze tegen de N.V. Royale Belge, 
Joseph Mathieu en Myriam Vanden
borne is gericht wegens het niet de
finitief karakter van de desbetref
fende beslissingen; 

Overwegende evenwel dat, op de 
onbeperkte voorziening van eiseres, 
de vernietiging van de beslissing op 
de tegen haar ingestelde strafvorde
ring de vernietiging medebrengt van 
de definitieve en de niet definitieve 
beslissingen op de tegen haar inge
stelde civielrechtelijke vorderingen 
die het gevolg ervan zijn, en zulks 
niettegenstaande de afstand, die 
geen berusting inhoudt; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiseres aangevoerde middelen die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

3 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Boon, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CON
CLUSIE WAARIN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
HET BEDRAG VAN DE VORDERING BEPERKT 
- TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG 
DOOR DE RECHTER. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE SCHADEVEROORZAKERS -
IEDERE VEROORZAKER JEGENS DE GETROF
FENE GEHOUDEN TOT ALGEHELE VERGOE
DING VAN DE SCHADE. 

1 o Wanneer de burgerlijke partij het be
drag dat ze vordert ter vergoedin,:; van 
een bestanddeel van haar schade be
perkt, kan de rechter de beklaagde 
niet wettig veroordelen om aan die 
partij ter vergoeding van dat schadebe
standdeel een hager dan het door haar 
gevorderde bedrag te betalen (1). (Art. 
1138, 2°, Ger.W.) 

2° Wanneer schade is veroorzaak door de 
samenlopende fouten van verscheidene 
personen is ieder van hen jegens de 
getroffene die geen fout heeft begaan, 
gehouden tot algehele vergoeding van 
de schade (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(MAINGOT, MARCOTTE T. DHONT R., DHONDT C., 
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN; DHONT R., DHONDT C. T. MA!NGOT, MAR-

COTTE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1109) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 mei 1984 en op 
19 november 1986 op verwijzing 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het l;Iof 
van 12 april 1983 (3}; 

{1) Zie Cass., 25 maart 1980 {A.C., 1979-80, 
nr. 469). 

{2) Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr 5141 
(A. C., 1986-87, nr 88). 

(3) Niet gepubliceerd. 
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I. Op de voorziening van Roger 
Dhondt als beklaagde : 

A. tegen het arrest van 16 mei 
1984: 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat die vordering ingevolge ver
jaring geen voortgang kan vinden; 

Dat de voorziening mitsdien, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders Maurice Main
got en Claudine Marcotte tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

B. tegen het arrest van 19 novem
ber 1986, dat enkel beslist over ci
vielrechtelijke belangen : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

II. Op de voorzieningen van Roger 
Dhondt en Carine Dhondt, als bur
gerlijke partijen, tegen de arresten 
van 16 mei 1984 en 19 november 
1986: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen van de eisers werden betekend 
aan de verweerder Maurice Main
got; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

III. Op de voorziening van Mauri
ce Maingot als beklaagde : 

A. tegen het arrest van 16 mei 
1984: 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat die vordering ingevolge ver
jaring geen voortgang kan vinden; 

Dat de voorziening mitsdien, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders Roger Dhondt, 
Carine Dhondt en Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
deringen: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

B. tegen het arrest van 19 novem
ber 1986, dat enkel beslist over ci
vielrechtelijke belangen : 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerster Carine Dhondt 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Roger Dhondt 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering: 

Over het derde middel: schending van 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest aan de verweerder 
Roger Dhondt een vergoeding voor ge
bruiksderving van voertuig toekent ten 
bedrage van 40.500 frank; 

terwijl die verweerder bij in hoger be
roep regelmatig neergelegde besluiten 
van 11 december 1985 de schade ingevol
ge gebruiksderving van zijn voertuig 
slechts op 4.050 frank raamde; het arrest, 
dat verweerder voor de schadepost ge
bruiksderving voertuig meer toekent dan 
hij had gevraagd, artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat de verweerder 
Roger Dhondt in appelconclusie de 
toekenning vorderde wegens ge
bruiksderving van voertuig van een 
schadebedrag van 4.050 frank; dat 
het arrest voor die post 40.500 frank 
toekent; dat de appelrechters aldus 
meer toekennen dan gevraagd was; 

Dat het middel gegrond is; 
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Over het vierde middel: schending van Dat het middel niet ontvankelijk 
artikel 97 van de Grondwet, is; 

doordat het arrest, na te hebben aan
genomen, zoals door eiser op blz. 3 van 
hun regelmatig neergelegde appelconclu
sie van 20 oktober 1986 was aangevoerd, 
dat de berekening voor de morele schade 
van verweerder voor de periode van tij
delijke arbeidsongeschiktheid diende te 
gebeuren « op basis van een dagvergoe
ding van 300 frank, met uitzondering van 
de hospitalisatieperiode, waar 400 frank 
per dag kan worden toegeken~ », desal
niettemin deze schadeberekenmg geheel 
op basis van 400 frank per dag doorvoert 
en zonder nog een onderscheid te maken 
tussen de periodes van hospitalisatie en 
niet-hospitalisatie, zodat aan verweerder 
voor deze schadepost het bedrag van 
43.052 frank wordt toegekend, welke hij 
bij besluiten van 11 december 19~5 
(blz. 2 in fine en blz. 3) vorderde op basis 
van een bedrag van 400 frank per dag 
van tijdelijke werkonbekwaamheid, 

terwijl het tegenstrijdig is te beslissen, 
enerzijds, dat de berekeningsbasis voor 
de begroting van morele schade ingevol
ge tijdelijke arbeidsongeschiktheid dient 
te worden gesteld op 300 frank per dag 
in plaats van 400 frank, met uitzondering 
evenwel voor de hospitalisatieperiode, 
vervolgens, de berekening van de morele 
schade ingevolge tijdelijke arbeidsonge
schiktheid geheel op basis van een dag
vergoeding van 400 frank door te voeren 
zonder nog een onderscheid te maken 
tussen hospitalisatie- en buitenhospitali
satieperiode (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de appelrech
ters, na te hebben gezegd dat de be
rekening van de « morele schade tij
delijke arbeidsongeschiktheid » van 
Roger Dhondt dient te gebeuren op 
basis van een dagvergoeding van 
300 frank, met uitzondering van 
de hospitalisatieperiode, waar 400 
frank per dag kan worden toege
kend, aan Roger Dhondt « op deze 
basis » 43.052 frank toekennen; 

Overwegende dat het arrest om
trent de duur van de << hospitalisa
tieperiode » geen vaststellingen be
vat; dat het onderzoek van het 
middel het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is; 

IV. Op de voorzieningen van Mau
rice Maingot en Claudine Marcotte 
als burgerlijke partijen : 

Over het eerste middel, dat tegen de 
arresten van 16 mei 1984 en van 19 no
vember 1986 is gericht: schending van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lij k W etboek en 3 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat, vaststaande dat eiser en de 
verweerder Roger Dhondt vervolgd wer
den om reden bij een verkeersongeval 
van 5 juli 1977, dat aan hun persoonlijk 
toedoen te wijten was, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg- onopzette
lijke slagen en verwondingen te hebben 
toegebracht aan eiseres en aan het min
derjarig kind Maingot Jerome, de arres
ten, na te hebben vastgesteld « dat de 
fout die iedere betrokken bestuurder be
ging in dezelfde mate bijdroeg tot het 
ontstaan van het schadeverwekkend feit, 
(zodat) een aansprakelijkheidsv:erdeling 
bij helften zich opdringt », beshssen op 
de eisen van eiseres en van het minder
jarige kind Maingot Jerome, dat deze ei
sen slechts ten belope van de helft kun
nen toegekend worden ten aanzien van 
de verweerder Roger Dhondt, die dien
volgens veroordeeld wordt tot het beta
len van de som van 31.797 frank aan ei
seres en tot het betalen van de som van 
0,5 frank aan het minderjarige kind 
Maingot Jerome, 

terwijl het slachtoffer van een onrecht
matige daad een deel van de schade in
gevolge deze onrechtmatige daad dient 
te dragen aileen in het geval waar hij 
zelf een fout heeft begaan in oorzakelijk 
verband met de door hem geleden scha
de; de verdeling van de aansprakelijk
heid tussen verschillende personen waar
van de respectieve fouten een schade 
hebben veroorzaakt, geen gevolg tegen
over een derde-slachtoffer kan hebben 
nu elk der verantwoordelijken voor het 
geheel tegenover het derde-slachtoffer 
gehouden is; de arresten, die aan eiseres 
en aan het minderjarig kind Maingot 
Jerome slechts de helft van hun schade 
toekennen om reden dat eiser en de ver
weerder Roger Dhondt een fout in oorza
kelijk verband met het ongeval hebben 
begaan, maar die echter geen enkele 
fout in hun hoofde zelf weerhouden, der
halve de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 3 van de wet van 
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17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, schenden : 

Overwegende dat, wat het kwes
tieuze verkeersongeval betreft, de 
eiseres Claudine Marcotte en het 
kind Jerome Maingot derden-scha
delijders zijn; 

Overwegende dat, wanneer door 
de respectieve fouten van verschei
dene personen schade is veroor
zaakt, ieder van hen ten aanzien 
van de benadeelden, die zelf geen 
fout hebben begaan, of hun recht
hebbenden, gehouden is tot volledi· 
ge schadevergoeding; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, dat enkel te
gen het arrest van 19 november 1986 is 
gericht : schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest van 19 november 
1986, gewezen op voortzetting van het ar
rest van 16 mei 1984, hetwelk eerst het 
vonnis a quo vernietigt dat aan eiser een 
voorschot van 5.000 frank en aan eiseres 
een voorschot van 2.500 frank had toege
kend, en vervolgens, zowel aan eiser als 
aan eiseres, een voorschot van 0,5 frank 
toekent, bij de berekening van eisers 
schade (blz. 3) een voorschot van 5.000 
frank in mindering brengt alsmede 
(blz. 4) bij de berekening van de schade 
van eiseres een bedrag van 2.500 frank, 

terwijl, nu van de schade van de eisers 
voorschotten in mindering worden ge
bracht welke nooit zijn toegekend ge
weest, de schade van de eisers niet voile
dig wordt vergoed, hetgeen een schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek uitmaakt; het te
genstrijdig is, enerzijds, het vonnis a quo 
te vernietigen, ook in de mate dat het 
aan de eisers provisionele vergoedingen 
toekent en vervolgens op de aan de ei
sers toekomende vergoedingen, voor
schotten in mindering te brengen welke 
het vernietigde vonnis a quo had toege
kend (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest van 
19 november 1986, bij de vaststelling 
van de aan de eisers, optredend in 
eigen naam, toekomende schadever
goedingen, voorschotten aftrekt, niet 
van respektievelijk 5.000 en 2.500 

frank, zoals het middel zegt, maar 
wel van telkens 5.000 frank; dat het 
arrest geen nadere vaststellingen 
omtrent die voorschotten bevat en 
uit het arrest geen verband kan 
worden afgeleid tussen, enerzijds, 
de afgetrokken voorschotten, ander
zijds, het beroepen vonnis en het ar
rest van 16 mei 1984; 

Dat het middel, nu het onderzoek 
ervan het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is, niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het voor de eisers Roger 
Dhondt en Carine Dhondt ingedien
de verzoekschrift, dat enkel hun ei
sen als burgerlijke partijen, doch 
niet de ontvankelijkheid van hun in 
die hoedanigheid aangetekende cas
satieberoepen, betreft, vernietigt het 
bestreden arrest van 16 mei 1984 in 
zoverre het aan de eiseres Claudine 
Marcotte, optredende in eigen 
naam, en aan de eisers Maurice 
Maingot en Claudine Marcotte, op
tredende als bestuurders van de 
goederen van hun kind Jerome 
Maingot, slechts de helft toekent 
van de hun toekomende schadever
goeding; vernietigt het bestreden ar
rest van 19 november 1986 in zover
re het aan de eiseres Claudine 
Marcotte, optredende in eigen 
naam, slechts de helft toekent van 
de haar toekomende schadevergoe
ding, en in zoverre het aan Roger 
Dhondt een schadevergoeding van 
meer dan 4.050 frank toekent we
gens gebruiksderving van voertuig 
en in zoverre daardoor het bedrag 
van 390.456 frank, met interesten, 
wordt be'invloed; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde arresten; ver
oordeelt Roger Dhondt in drie vier
de en Carine Dhondt in een vierde 
van de kosten van hun voorzienin
gen; veroordeelt Maurice Maingot in 
de helft en Claudine Marcotte en 
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Roger Dhondt elk in een vierde van 
de kosten van de voorzieningen van 
Maurice Maingot en Claudine Mar
cotte; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

3 november 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse en De Gryse. 

Nr. 138 

2• KAMER - 3 november 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN- AFSTAND- VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND DOOR EEN 
ADVOCAAT - VOORWAARDEN. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een voorziening die door de bur
gerlijke partij is ingesteld tegen een 
beslissing die haar eis geheel of ten 
dele afwijst, wanneer die afstand 
wordt gedaan door een advocaat die 
geen advocaat is bij het Hof van Cas
satie en evenmin houder is van een 
bijzondere volmacht, daar afstand van 
voorziening in dergelijk geval met at
stand van rechtsvordering gelijkstaat 
(1). (Art. 6 wet 18 feb. 1961, gew. bij 
art. 1 wet 20 dec. 1974.) 

(DE SUTTER, AUTOBUSSEN KRUGER P.V.B.A. 
T. MERCATOR N.V., HUYSKENS, VERCAMMEN; 
MERCATOR N.V. T. VERCAMMEN, ASSURANTIE 

VAN DE BELGISCHE BOERENBOND N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1478) 

I. Op de voorzieningen van Wil
liam De Sutter en de P.V.B.A. Auto
bussen Kruger : 

Overwegende dat mr. S. Mirdi
kian, advocaat bij de balie te Ant
werpen, op 9 april 1987 ter griffie 
van het Hof van Beroep te Antwer
pen verklaarde afstand te doen van 
de voorzieningen; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Mercator: 

Overwegende dat op 22 september 
1987 ter griffie van het Hof ontvan
gen werd een « akte van afstand », 
ondertekend door mr. J. Deprez, ad
vocaat bij de balie te Antwerpen, 
waarin hij namens eiseres, burger
lijke partij, verklaarde << in de mate 
dat derhalve De Sutter William en 
P.V.B.A. Autobussen Kruger onvoor
waardelijk afstand gedaan hebben 
van hun cassatieberoep, doet conclu
ante hetzelfde opzichtens Vercam
men Dirk en N.V. Assurantie van de 
Belgische Boerenbond »; 

Overwegende dat het Hof geen 
acht slaat op de afstand gedaan 
door een advocaat, van wie niet 
blijkt dat hij houder is van een bij
zondere volmacht en die geen advo
caat is bij het Hof van Cassatie, van 
een voorziening door de burgerlijke 
partij ingesteld tegen een beslissing 
waarbij haar eis geheel of gedeelte
lijk wordt afgewezen, daar de af
stand van de voorziening in derge
lijk geval met een afstand van 
rechtsvordering gelijkstaat; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiseres, burgerlijke partij, aan 
de verweerders werd betekend; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; Om die redenen, verleent akte 
----------------1 van de afstanden door William De 

(1) Cass., 5 juni 1985, A.R. nr. 4201 
(A.C., 1984-85, nr. 602). 

Sutter en de P.V.B.A. Autobussen 
Kruger; verwerpt de voorziening 
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van de N.V. Mercator; veroordeelt 
de eisers in de kosten van hun res
pectieve voorziening. 

3 november 1987 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Deprez, Antwerpen. 

Nr. 139 

2' KAMER - 3 november 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AFZON
DERLIJKE BESLISSINGEN OVER VERSCHIL
LENDE BESTANDDELEN VAN DE STRAF. 

2" TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGS
STUKKEN- UITSPRAAK VAN DE STRAF
RECHTER OP DE STRAFVORDERING - VORDE
RING ACHTERAF TOT TERUGGAVE VAN INBE
SLAGGENOMEN VOORWERPEN. 

1 • In correctionele en in politiezaken 
mag niet bij afzonderlijke beslissingen 
uitspraak worden gedaan over ver
schillende bestanddelen van de straf 
(1). 

2" Nu het K.B. nr. 260 van 24 maart 1936 
de procedure tot teruggave van de in 
strafzaken in beslag genomen zaken 
bepaalt, is de strafrechter, die uit
spraak gedaan heeft op de strafvorde
ring, niet bevoegd om achteraf uit
spraak te doen op een vordering tot 
opheffing van het beslag (2). (Art. 44 
Sw.; artt. 161, 189 en 367 Sv.) 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1954 (A.C., 1955, 205) 
en de noten van A. Vandeplas, R. W:, 1982-83, 
kol 515 en 516, en 1983-84, kol. 2318 tot 2321, 
alsook wat de afzonderlijke beslissingen over 
schuld en straf betreft, Cass., 16 sept. 1986, 
A,.R. nr. 97 (A.C., 1986-87, nr. 25). 

(2) Had de wetgever geen bijzondere proce
dure tot teruggave van inbeslaggenomen voor
werpen vastge~teld, dan had men de stelling 
kunnen verdedtgen dat de strafrechter, na uit
spraak te hebben gedaan op de strafvordering, 
z1ch achteraf zou kunnen uitspreken op een 
vordering tot teruggave, die geen straf is. Zie 
hieromtrent Cass., 24 jan. 1977 (A.C., 1977, 578, 
met voetnoot R.D.), 17 olct. 1984, A.R. nr. 3663 
(ibid., 1984-85, nr. 128), en 11 dec. 1985, A.R. 
nr 4530 (ibid., 1985-86, nr. 249). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT T. VAN MASSENHOVEN, 

GUERIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1612) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 43 en 44 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest het defini
tief arrest ten grande van 23 juni 1986 
beschouwt als het eindpunt van de straf
vordering en vaststelt dat het hof van 
beroep derhalve niet meer bevoegd is om 
kennis te nemen van de (aanvullende) 
vordering betreffende de in beslag gena
men stukken : het hof van beroep heeft 
inderdaad, bij arrest van 23 juni 1986, 
een beslissing geveld over de strafvorde
ring en de burgerlijke vordering, en im
pliciet de beschikking van de Correctio
nele Rechtbank te Brugge nopens de in 
beslag genomen stukken bevestigd; het 
hof van beroep heeft aldus geen beslis
sing genomen over een belangrijk ge
deelte van de in beslag genomen stuk
ken, die gediend hebben om het misdrijf 
te plegen; krachtens artikel 43 van het 
Strafwetboek moet de rechter ten grande 
de bijzondere verbeurdverklaring steeds 
uitspreken in geval van misdaad of wan
bedrijf; krachtens artikel 44 van het 
Strafwetboek wordt de veroordeling tot 
de bij de wet voorziene straffen steeds 
uitgesproken, onafgezien van de terugga
ve en schadevergoeding; dit artikel 44 is 
eveneens toepasselijk op de in beslag ge
nomen stukken (zie Pand. belges: v" Pie
ce de conviction - T.76. no 57); het hof 
van beroep heeft, bij het vellen van zijn 
arrest van 23 juni 1986, zijn rechtsmacht 
niet volledig uitgeput, daar het niet vol
daan heeft aan de gebiedende bepaling 
van artikel 43; niets belet dat het thans 
deze leemte zou aanvullen (zie Hof van 
Beroep Brussel, 29 maart 1911, Pas., 
1911-234); het feit dat dit arrest van 23 
juni 1986 inmiddels kracht van gewijsde 
heeft verworven voor de elementen van 
de strafvordering en van de burgerlijke 
vordering waarover het beschikt heeft, 
kan niet als een wettelijk motief aange
wend worden om de miskenning van de 
gebiedende bepaling van artikel 43 te 
rechtvaardigen; trouwens, het aangevoer
de gezag van gewijsde kan de kwestie 
der in beslag genomen stukken niet dek-
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ken, daar er op dit gebied geen uit
spraak gedaan werd; de thans bij arrest 
van 5 mei 1987 besliste onbevoegdheid 
om over de in beslag genomen stukken 
te statueren, zou voor gevolg hebben dat 
niemand bevoegd is om in deze materie 
een beslissing te nemen en dat vrij be
langrijke voorwerpen, waarvan het be
wezen is dat ze gediend hebben om het 
misdrijf te plegen, zouden moeten terug
gegeven worden aan de veroordeelden, 
hetgeen zou indruisen tegen recht en bil
lijkheid: 

Overwegende, enerzijds, dat de 
door het openbaar ministerie gevor
derde verbeurdverklaring van als 
overtuigingsstukken in beslag geno
men voorwerpen een bijkomende 
straf is; 

Overwegende dat de rechter, na 
uitspraak op de strafvordering, ten 
deze door het arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 23 juni 
1986, geen bijkomende straf meer 
kan opleggen; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
hof van beroep, nu het koninklijk 
besluit nr. 260 van 24 maart 1936 in 
een procedure voorziet tot teruggave 
van de in strafzaken in beslag geno
men zaken, waaromtrent de straf
rechter niet heeft beslist, wettig be
slist dat het niet meer bevoegd is 
om uitspraak te doen op de vorde
ring van het openbaar ministerie tot 
teruggave van in beslag genomen 
voorwerpen; 

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; 

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

3 november 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 140 

2• KAMER - 3 november 1987 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - GETUIGENVERHOOR - WEI
GERING VAN DE RECI-ITER OM, OP VERZOEK 
VAN DE VERDEDIGING, EEN VRAAG TE STEL
LEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.3.D - RECHT VAN DE BEKLAAGDE EEN GE
TUIGE TE DOEN ONDERVRAGEN - WEIGE
RING VAN DE RECHTER. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
VAN DE FEITENRECHTER- STRAF
ZAKEN - VERHOOR VAN EEN GETUIGE -
WEIGERING VAN DE RECHTER OM, OP VER
ZOEK VAN DE VERDEDIGING, EEN VRAAG TE 
STELL EN. 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 
14.5 - DUBBELE AANLEG. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH
TEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.5 -
DUBBELE AANLEG. 

6° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
EVOCATIE - VERPLICHTING VAN DE APPEL
RECHTER OVER DE ZAAK ZELF UITSPRAAK 
TE DOEN- GRENZEN. 

7° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - EVOCATIE DOOR DE APPEL
RECHTER - KENNISGEVING AAN DE BE
KLAAGDE. 

8° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1535) - STRAFZAKEN - VER
ZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG MET 
EEN VOERTAAL DIE DOOR EEN OF MEER BE
KLAAGDEN GEVRAAGD IS- BESLISSING VAN 
DE RECHTER ENKEL AFHANKELIJK VAN DE 
OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK. 

9° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
VAN DE FEITENRECHTER - STRAF
ZAKEN- NIET VERSCHIJNENDE GETUIGEN
DWANGMAATREGELEN - ART. 157 SV. - BE
OORDELINGSVRIJHEID. 
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10o BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AFWE
ZEND GETUIGE - BEOORDELINGSVRIJHEID. 

1° en 2o Nu de feitenrechter op onaan
tastbare wijze de opportuniteit van het 
horen van een getuige en van het stel
len van een vraag aan een gehoord ge
tuige beoordeelt, rekening houdende 
met het nut dat de vraag kan opleve
ren voor de vorming van zijn overtui
ging, kan uit de enkele omstandigheid 
dat hij een zodanig verzoek van de 
verdediging afwijst omdat hij de ge
vmagde maatregel niet dienend acht 
om tot zijn overtuiging te komen, niet 
wo1·den afgeleid dat het recht van ver
dediging werd miskend, noch dat art. 
6.3.d Europees Verdrag Rechten van 
de Mens werd geschonden (1). 

3o De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze het nut dat het horen 
van een getuige en het stellen van een 
vraag aan een gehoord getuige kunnen 
opleveren om tot zijn overtuiging te 
komen (2). 

4o en 5° De appelrechter die een vonnis 
tenietdoet en, na evocatie bij toepas
sing van art. 215 Sv., over de zaak zelf 
uitspraak doet, beslist niet en heeft 
ook niets te beslissen omtrent te even
tuele beoordeling van zijn beslissing 
over de zaak zelf door een hager 
rechtscollege; door zijn beslissing van 
evocatie kan hij art. 14.5 van ]Jet Inter
nationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, dat betrek
king heeft op het recht van de be
klaagde zijn veroordeling opnieuw te 
doen beoordelen door een hager 
rechtscollege, niet schenden (3). 

6° De appelrechter die in stra[zaken een 
vonnis alvorens recht te doen, teniet
doet, moet met toepassing van art. 215 
Sv. over de zaak zelf uitspraak doen, 
indien de nietigverklaring niet hierop 
gegrond is dat de eerste rechter niet 

(1) en (2) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
326) en de noot F.D.; 6 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 88); 31 dec. 1985, A.R. nr. 9887 
(A.C., 1985-86, nr. 287); 4 maart 1987, A.R. 
nr. 5664 (A.C., 1986-87, nr. 400). 

(3) Cass., 14 mei 1986, A.R. nr. 5056 
(A.C., 1985-86, nr. 562); 18 nov. 1986, A.R. 
nr. 186 (A.C., 1986-87, nr. 173). 

bevoegd was of dat de zaak niet wette
lijk bij deze aanhangig was gemaakt. 
(Art. 215 Sv.) (4) · 

7° Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door de appelrechter die de 
beklaagde niet vooraf ter kennis 
brengt dat hij het beroepen vonnis zal 
tenietdoen en over de zaak zelf zal be
slissen met toepassing van art. 215 Sv. 
(5). 

8° De rechtbank die, krachtens art. 23 
Taalwet Gerechtszaken, wegens de 
omstandigheden van de zaak, ver
klaart niet te kunnen ingaan op de 
aanvraag van een of meer beklaagden 
tot verwijzing van de zaak wegens 
taalredenen naar een ander rechtscol
lege van dezelfde rang, beoordeelt die 
omstandigheden in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze, zonder gebon
den te zijn door de wil van de meer
derheid van de beklaagden. (Art. 23 
Taalwet Gerechtszaken.) (6) 

go en lOo Art. 157 Sv., dat aan de rechter 
een middel biedt om de getuige die 
aan de dagvaarding om te verschijnen 
niet voldoet, daartoe te dwingen, doet 
geen afbreuk aan de opportuniteitsbe
oordeling van de recllter die getuigen 
al dan niet te horen. 

(DE STAERKE PH., ECKHARDT, MOUSSA, E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1841) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 27 februari 1987 
door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Den
dermonde gewezen, het bestreden 
arrest op 13 mei 1987 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen, het be
streden proces-verbaal van de zit
ting van 15 juni 1987 van het Hof 

(4) en (5) Cass., 20 juni 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 1346); 30 jan. 1967 (A.C., 1967, 663); 2 
april 1974 (A.C., 1974, 849); 4 feb. 1986, A.R. 
nr. 9750 (A.C., 1985-86, nr. 356); 1 okt. 1986, 
A.R. nr. 5084 (A.C., 1986-87, nr. 60). 

Raadpl. Cass., 13 nov. 1950 (A.C., 1951, 113); 
22 juli 1970 (A.C., 1970, 1040). 

(6) Zie : L. LINDEMANS, « Taalgebruik in ge
rechtszaken "• A.P.R., nr. 186; Parlem. W. : het 
verslag Marek, Doc. Kamer, zitt. 1934-35, ver
gad. 15 april 1935, nr 135, blz. 3-5. 
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van Beroep te Gent, de drie bestre
den arresten op 18 juni 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen en de twee bestreden arresten 
op 30 juni 1987 door zelfde Hof ge
wezen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering: 

A. 

B. 

1. op de voorziening van Philippe 
De Staerke tegen het hem betreffen
de arrest van 30 juni 1987 : 

Over het middel: schending van arti
kel 14.5 van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten van 19 december 1966, gesloten te 
New York en goedgekeurd bij wet van 15 
mei 1981 (Belgisch Staatsblad, 6 juli 
1983), 

doordat de beslissing van veroordeling 
gewezen werd in eerste en laatste aanleg 
ten gevolge van een arrest van evocatie 
en eiser aldus in de onmogelijkheid werd 
gesteld een gewoon rechtsmiddel aan te 
wenden (in casu hoger beroep) om de 
zaak te onderwerpen aan een nieuwe be
oordeling door een vonnisgerecht van ho
gere rang, ten einde de uitspraak in zijn 
voordeel te doen hervormen, 

terwijl: - 1. artikel 14.5 van bovenver
meld Verdrag stelt dat elke schuldig be
vonden persoon het recht heeft de schul
digverklaring en de veroordeling te on
derwerpen aan het oordeel van een 
jurisdictie van hogere rang; - 2. dit Ver
drag directe werking heeft; - 3. Belgie 
bij de ratificatie van dit Verdrag welis
waar onder meer aangaande artikel 14.5 
voorbehoud geformuleerd heeft, met na
me dat deze bepaling niet wordt toege
past op personen die krachtens de Belgi
sche wet rechtstreeks voor het Hof van 
Cassatie, het hof van beroep en het hof 
van assisen gebracht worden; dat dit 
voorbehoud duidelijk slaat op : 1. de be
voegdheid die het Hof van Cassatie heeft 
om als vonnisgerecht te oordelen over
eenkomstig de artikelen 90, 95 en 134 
van de Grondwet; 2. de bevoegdheid van 
de eerste burgerlijke kamer van het hof 
van beroep als vonnisgerecht in strafza
ken overeenkomstig de artikelen 479 en 
483 van het Wetboek van Strafvordering 

en 113 van het Gerechtelijk Wetboek; 
3. de wettelijke bepalingen, en met name 
de artikelen 366 en 373 van het Wetboek 
van Strafvordering, krachtens dewelke 
tegen een arrest gewezen door het hof 
van assisen enkel en aileen cassatiebe
roep mogelijk is; dat dit voorbehoud in 
casu niet relevant is om aan eiser het 
voordeel van de dubbele aanleg te ont
zeggen: 

Overwegende dat artikel 14.5 van 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 de
cember 1966, bepaalt dat een ieder 
die wegens een strafbaar feit is ver
oordeeld,het recht heeft zijn veroor
deling en vonnis opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscol
lege overeenkomstig de wet; 

Overwegende dat het middel erop 
neerkomt aan te voeren dat eiser 
niet het recht heeft het bestreden 
arrest en de hem door dit arrest op
gelegde veroordeling opnieuw te 
doen beoordelen door een hoger 
rechtscollege; 

Dat het bestreden arrest daarom
trent niets beslist en niets te beslis
sen heeft; dat het hof van beroep al
dus het in het middel aangehaalde 
artikel 14.5 niet kon schenden; 

Dat het middel niet kan worde.n 
aangenomen; 

2. op de voorziening van Robert 
Eckhardt: 

a) van 13 juli 1987 tegen het ar
rest van 13 mei 1987 : 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : aangezien het hof van beroep de 
taalwetgeving miskent door enkel en ai
leen « de taal die de verdachte slechts 
kent » in overweging te nemen en niet 
de wetsbepaling van « de taal waarin de 
verdachte zich met meer gemak uit
drukt >>; het hof zijn beslissing op onvol
doende wijze motiveert door !outer te 
verklaren dat de gedaagde de taal van 
de rechtspleging voldoende kent, zonder 
zich te steunen en zonder melding te 
maken van zekere gegevens of minstens 
zonder de antwoorden op de argumenten 
van de verdediging; het hof enerzijds 
weliswaar souverein is, doch dat zij an-
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derzijds de wettelijke motiveringsplicht 
heeft, tot vrijwaring van de rechten van 
de verdediging; in strafzaken de notie 
« voldoende kennis >> van een taal trou
wens streng opgevat moet worden val
gens de algemene beginselen van het 
strafrecht, welke kracht van wet hebben; 
de beklaagde zich moet kunnen verdedi
gen in de taal die hij het gemakkelijkst 
hanteert en die hij begrijpt met al haar 
schakeringen, met haar ziel; het hof de 
wet te buiten gaat door zich te steunen 
in het kader « van de omstandigheden 
van de zaak » door te stellen (blz. 60) : 
1. Gezien de overgrote meerderheid van 
de feiten in het Vlaamse landsgedeelte 
gepleegd werden, zullen de eventuele 
burgerlijke partijen zich eveneens voor 
de overgrote meerderheid het makke
lijkst in de Nederlandse taal uitdrukken; 
2. Komt in aanmerking als beoordelings
element eigen aan de zaak dat de grond
wettelijke verplichting de debatten pu
bliek te houden, ertoe strekt de bevol
king toe te laten de gerechtelijke behan
deling van de zaak te volgen en te 
begrijpen; dat << de zaak » zich beperkt 
tot de magistraten, de partijen en de op
geroepen derden als voorzien door de 
wet (deskundigen en getuigen), doch de 
wet nergens « het publiek » tot een om
standigheid van de zaak maakt; de rech
ten van de verdediging geschonden wor
den door deze te doen terechtstaan in 
het Nederlands om reden dat zij (sic) fei
ten gepleegd heeft in het Vlaamse lands
gedeelte; de wet weliswaar voorziet dat 
de rechtbank ratione loci bevoegd is in
gevolge de plaats van de feiten, doch dat 
dezelfde wet ook de verwijzing inzake 
taal voorziet; de rechter op deze wijze de 
taalwetgeving miskent en schendt; het 
hof van beroep em de wet en de rechten 
van de verdediging op dezelfde wijze 
schendt door te stellen dat het meren
deel van de procedurestukken (proces
sen-verbaal en andere) in het Neder
lands opgesteld zijn; de taalwetgeving 
verplicht de desbetreffende procedure
stukken op te stellen in de taal van het 
Vlaamse landsgedeelte, doch dat dezelfde 
taalwetgeving de verwijzing mogelijk 
maakt; het hof van beroep, wanneer het 
zich beroept op de taal van eventuele 
burgerlijke partijen, zich steunt op een 
volledig onzeker gegeven waardoor de 
rechten van de verdediging, welke priori
tair zijn, miskend worden; hetzelfde kan 
gezegd worden omtrent de getuigen : 

Overwegende dat de rechtbank, 
met toepassing van artikel 23, laat
ste lid, van de wet van 15 juni 1935 

op het gebruik der talen in gerechts
zaken, een verzoek van een of meer
dere beklaagden tot verwijzing van 
de zaak wegens taalredenen naar 
het dichtstbij gelegen rechtscollege 
van dezelfde rang dat voor voertaal 
heeft die door de verdachte ge
vraagd, kan weigeren « wegens de 
omstandigheden van de zaak »; 

Overwegende dat de rechter, die 
niet gebonden is door de wil van de 
meerderheid van de beklaagden, 
daarbij in feite en derhalve onaan
tastbaar de omstandigheden van de 
zaak die een goede rechtsbedeling 
kunnen ten goede komen of in het 
gedrang brengen, beoordeelt en in 
aanmerking neemt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door vermelding van de gege
vens waarop zij hun beslissing laten 
steunen, de andere, eventueel strij
dige, door eiser aangevoerde gege
vens verwerpen en aldus zijn desbe
treffende conclusie beantwoorden; 
dat zij door hun redengeving hun 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleden en, zonder het recht van 
verdediging te miskennen, naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : aangezien het hof van beroep bij 
arrest van 13 mei 1987 de zaak aan zich 
heeft getrokken; het hof slechts aan zich 
kan trekken in geval van het tenietdoen 
wegens schending of niet hersteld ver
zuim van vormen, door de wet voorge
schreven op straffe van nietigheid; de 
rechter in eerste aanleg zich niet heeft 
uitgesproken als bedoeld omtrent de vor
men, maar recht heeft gesproken over 
een incidenteel en prejudicieel geschil 
inzake de taalwetgeving; het een inciden
teel vonnis betreft, dus niet inzake vor
men; het een prejudicieel geschil inzake 
taal betreft, waarbij er zelfs geen begin 
van behandeling noch van uitspraak 
over de grond (zo ook vormplichten) ge
weest is; en de wet en de rechten van 
verdediging geschonden worden wanneer 
het hof van beroep louter de zaak evo
queert in geval van hoger beroep tegen 
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een incidenteel en prejudicieel vonnis in
zake taalwetgeving : 

Overwegende dat de draagwijdte 
van artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering niet beperkend is; 
dat krachtens dit artikel de rechter 
in hoger beroep gehouden is mede 
over de zaak zelf te beslissen tel
kens wanneer hij, zoals ten deze, 
een vonnis tenietdoet op een andere 
grond dan dat de eerste rechter on
bevoegd was of dat de zaak onwette
lijk bij hem aanhangig was ge
maakt; dat daardoor het recht van 
verdediging van de beklaagde niet 
wordt miskend; 

Dat het middel faalt naar recht; 

3. op de voorziening van Alain 
Moussa: 

a.b) tegen het arrest van 13 mei 
1987, het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 15 juni 1987 en de 
drie arresten van 18 juni 1987 : 

Over het eerste middel, aangevoerd te
gen het arrest van 13 mei 1987 : misken
ning van onder meer het recht van ver
dediging en het tegensprekelijk karakter 
van de rechtspleging en schending van 
het Internationaal Verdrag van New 
York van 19 december 1966, in werking 
getreden ten aanzien van Belgie op 21 
juli 1983 (Belgisch Staatsblad, 6 juli 
1983} betreffende de burgerlijke en poli
tieke rechten, goedgekeurd bij wet van 
15 mei 1981, 

doordat het arrest, na te hebben geoor
deeld dat het gepast voorkwam de proce
dure in het Nederlands te laten verlopen, 
tevens de zaak aan zich trok en ze onbe
paald uitstelde voor de behandeling ten 
gronde, zulks daarenboven zonder partij
en, i.e. eiser, de gelegenheid te geven 
zich hieromtrent te verdedigen, 

terwijl, eerste onderdeel, aldus artikel 
14.5 van het hoger aangehaalde Verdrag, 
dat aan iedere beklaagde het recht geeft 
en de schuldverklaring en de veroorde
ling door een hogere instantie te Iaten 
onderzoeken, wordt geschonden; immers 
bepaalt hoger artikel dat een ieder die 
schuldig verklaard wordt aan een mis
drijf het recht heeft de schuldverklaring 
en de veroordeling te Iaten onderzoeken 

door een hogere instantie overeenkom
stig de wet; het evoceren der zaak, op 
een beroep tegen het vonnis van de eer
ste rechter dat geen uitspraak deed over 
de grond van de zaak en aldus geen 
schuldverklaring, noch veroordeling ten 
laste van eiser inhield, schendt artikel 
14.5 van hoger Verdrag; de evocatie belet 
immers aan eiser, zo wat aangaat de 
schuldverklaring als wat betreft de ver
oordeling, het te zijnen laste tussen te 
ltomen arrest ten gronde door een hoge
re instantie te Iaten onderzoeken, wat 
hem aldus de waarborg van een dubbele 
aanleg ontneemt; 

tweede onderdeel, de evocatie werd 
uitgesproken zonder dat aan eiser, bij 
wijze van een tegensprekelijk debat, de 
mogelijkheid werd gegeven ten aanzien 
van het voornemen van het hof van be
roep te evoceren stelling te nemen, en 
zulks zijn recht van verdediging en het 
tegensprekelijk karakter der procedure 
miskent: 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het aan zich 
trekken van de zaak met toepassing 
van artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering een wettelijke ver
plichting is van de rechter die voort
vloeit uit de beslissing van teniet
doen van het beroepen vonnis, wel
ke beslissing steunt op gegevens 
waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren; 

Overwegende dat die wettelijke 
handeling als wettelijk gevolg van 
een op tegenspraak genomen beslis
sing niet voorafgaandelijk aan de 
beklaagde ter kennis dient te wor
den gebracht en de appelrechters, 
door de zaak aan zich te trekken, 
het recht van verdediging van eiser 
niet miskennen; 

Overwegende dat de rechters door 
de zaak aan zich te trekken, niets 
beslissen en niets te beslissen heb
ben omtrent de eventuele beoorde
ling van hun beslissing over de zaak 
zelf door een boger rechtscollege; 
dat de appelrechters door hun be
slissing van evocatie het in het mid
del aangehaalde artikel 14.5 van het 
Internationaal Verdrag van New 
York niet schenden; 
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Over het tweede middel, aangevoerd 
tegen het proces-verbaal van de terecht
zitting van 15 juni 1987 : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 6.3.d 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat op het zittingsblad wordt be
slist de vraag aan de getuige-deskundige 
vanwege de verdediging luidende : 
« Wanneer delinkwentie geen ziektege
drag is, waarom moet er dan een psy
chiater een psychiatrisch onderzoek ver
richten op Moussa Alain » niet aan de 
getuige-deskundige te stellen, door het 
acteren op het zittingsblad: << De heer 
voorzitter weigert deze vraag te stellen 
aan de getuige. Zijn antwoord is neen. 
Deze beschikking is uitvoerbaar bij voor
raad niettegenstaande elk verhaal », 

terwijl, eerste onderdeel, de niet gemo
tiveerde weigering aan eiser hogere 
vraag te stellen aan de getuige-deskundi
ge die door hem als dienstig wordt be
oordeeld, strijdt met de rechten van ver
dediging, vermits zulks eiser beperkt in 
datgene wat hij in het debat voor de 
rechter die hem dient te beoordelen, ter 
sprake wil brengen; 

tweede onderdeel, de niet gemotiveer
de weigering van de bestreden beslissing 
strijdt met de waarborg aan eiser ver
leend om de getuigen a charge te onder
vragen of doen ondervragen en het 
oproepen en de ondervraging van getui
gen a decharge te doen geschieden op 
dezelfde voorwaarden als het geval is 
met de getuigen a charge, vermits het ei
ser niet werd toegestaan aan de getuigen 
de vragen te stellen die hij wenste te 
stellen; 

derde onderdeel, de beslissing « De 
heer voorzitter weigert deze vraag te 
stellen aan de getuige. Zijn antwoord is 
neen. Deze beschikking is uitvoerbaar 
bij voorraad niettegenstaande elk ver
haal » een rechterlijke uitspraak is in de 
zin van artikel 97 van de Grondwet die 
nochtans elke motivering mist doch !ou
ter de beslissing vaststelt en aldus arti
kel 97 van de Grondwet schendt, min
stens voor het Hof van Cassatie de 
wettigheidscontrole op deze beslissing 
ten aanzien van de miskenning van het 
recht van verdediging en de schending 
van het Europees Verdrag Rechten van 
de Mens hoofdens dit totaal gebrek aan 
motivering onmogelijk maakt : 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze de opportuniteit 

van het horen van een getuige en 
van het al dan niet stellen van een 
bepaalde vraag aan een gehoorde 
getuige beoordeelt, rekening hou
dend met het nut dat de vraag kan 
opleveren voor de vorming van zijn 
overtuiging; 

Overwegende dat de door de ver
dediging van eiser gestelde vraag 
geen betrekking had op de bevindin
gen of kunde van de getuige, maar 
het waarom van zijn benoeming als 
psychiater-deskundige om eiser te 
onderzoeken, betreft; 

Dat aldus duidelijk is dat de voor
zitter het stellen van de -vraag wei
gerde omdat deze voor geen voor de 
zaak nuttig antwoord van de getuige 
vatbaar was; 

Dat uit de enkele omstandigheid 
dat de rechter een dusdanig verzoek 
heeft afgewezen omdat hij de ge
vraagde maatregel niet dienend acht 
om tot zijn overtuiging te komen, 
niet kan worden afgeleid dat het 
recht van verdediging is miskend of 
dat artikel 6.3.d van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den is geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel - dat enkel 
een « eerste onderdeel » bevat -, aange
voerd tegen het arrest nr. 60.041 van 18 
juni 1987 : schending van onder andere 
de artikelen 157 en 158 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest op de dagvaarding 
door eiser van de getuige Yves Crochelet 
oordeelt dat, nu deze ter terechtzitting 
niet verschijnt, er geen aanleiding is 
hem te verhoren, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al
dus ten onrechte nalaat toepassing te 
maken van de artikelen 157 en 158 van 
het Wetboek van Strafvordering, min
stens deze wetsbepalingen schendt, waar 
hoge-re wetsbepalingen de rechter slechts 
toelaten na de tweede niet-verschijning 
van de getuige een beslissing te nemen 
nopens het al dan niet horen van de op
geroepen getuige : 

Overwegende dat de appelrechters 
beslissen dat de kwestieuze getuige 
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niet zal gehoord worden gezien << het 
niet blijkt dat hij in deze zaak nutti
ge inlichtingen kan verstrekken »; 

Overwegende dat de rechter niet 
verplicht is een opgeroepen of ge
dagvaarde getuige te horen en zelf 
op onaantastbare wijze de opportu
niteit daarvan beoordeelt; 

Dat de artikelen 157 en 158 van 
het Wetboek van Strafvordering, die 
aan de rechter een dwangmiddel 
bieden om de getuige die niet aan 
de dagvaarding voldoet desgewenst 
daartoe te dwingen, met die oppor
tuniteitsbeoordeling van de rechter 
niets uitstaande hebben en daaraan 
geen afbreuk doen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen. 

3 november 1987 2' kamer - Voor-
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Bayart, C. Nicolas (Brussel), E. Wlrix 
(Gent), H. D'Haenens (Gent), M. De 
Pauw (Dendermonde), J. Thiebaut (Brus
sel), B. De Geest (Brussel, D. De Greef 
(Brussel), R. Van de Put (Brussel), P. 
Vanderveeren (Brussel). 

Nr. 141 

2' KAMER - 4 november 1987 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEPLICHT - UITSLUITI:'>JG VAN DE 
WERKNEMERS DIE NIET GEWOONLIJK MEER 
DAN TWEE UUR PER DAG ARBE!D IN HUN 
DIENSTBETREKKING VERRICHTEN - AFWIJ 
KINGEN - WERKNEMERS UITSLUITEND ALS 
SCHOONMAKER TEWERKGESTELD - BEG RIP 

Niet uitsluitend als schoonmaker tewerk
gesteld en derhalve van het toepas
singsgebied van de sociale zekerheid 
uitgesloten als die werkzaamheid niet 

langer dan twee uur per dag duurt, is 
de werknemer die een andere werk
zaamheid verricht, zelfs als dat niet 
gebeurt krachtens een arbeidsovereen
komst (1). (Art. Hi van K.B. Zll nov. 
1969 ter uitvoering van de Sociale-Ze
ker heidswet.) 

(VELKE, « INTERCLEANER » N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5945) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1987 op ver
wijzing gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Gelet op het door het Hof op 10 
december 1986 gewezen arrest (2); 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 21, 35, 37 van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de- besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders en 16 van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 ter uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969, v66r de wijziging 
ervan door artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 2 augustus 1985 en door arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 12 
augustus 1985, 

doordat het arrest de veroordeling van 
de eisers onder meer hierop grondt : « ... 
dat artikel 16 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 ter uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders bepaalt dat aan de 
toepassing van de wet worden onttrok
ken de werknemers die gewoonlijk niet 
!anger dan twee uren per dag arbeid in 
hun dienstbetrekking verrichten, alsook 
de werkgevers die ze tewerkstellen; dat 
blijkens het tweede lid van hetzelfde ar
tikel deze bepaling geen toepassing vindt 

(1) Cass., 27 juni 1984, A.R. nr. - 3561 
(A.C., 1983-84, nr. 614}. 

De ten deze toepasselijke wettelijke bepa
Jing waarvan de schending door het arrest 
wordt vastgesteld, 1s art. 16 van K.B. 28 nov 
1969 ter uitvoermg van de Sociale-Zekerheids
wet, v66r de wtjziging ervan door art. 1 van 
K.B. 2 aug 1985. 

(2) Arrest A.R. nr 5089 (A. C., 1986-87, nr 
219). 
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onder meer op de werknemers die uit
sluitend als schoonmaker tewerkgesteld 
zijn, alsook op de werkgevers die ze te
werkstellen; ( ... ) dat het tweede lid van 
artikel 16 waarin het in het eerste lid be
paalde uitsluitingsgeval niet van toepas
sing verklaard wordt, op geen andere 
dan de in laatstvermelde bepaling ver
melde categorie van werknemers betrek
king kan hebben; dat bijgevolg het hof 
(van beroep), om te oordelen of werkne
mers uitsluitend als schoonmaker te
werkgesteld zijn, enkel acht mag slaan 
op de werkzaamheden die .zij verrichten 
ter uitvoering van een arbeidsovereen
komst » (biz. 8), 

terwijl artikel 16, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969, 
zoals het luidde ten tijde van de ten las
te gelegde feiten en volgens hetwelk het 
eerste lid geen toepassing vindt op de 
werknemers die uitsluitend als Schoon
maker tewerkgesteld zijn niet vereist dat 
die werknemers andere werkzaamheden 
verrichten ter uitvoering van een ar
beidsovereenkomst, waaruit volgt dat het 
hof van beroep, nu het bij de beoordeling 
of de betrokken werknemers al dan niet 
uitsluitend als schoonmaker tewerkge
steld waren, enkel acht slaat op de werk
zaamheden die zij verrichten " ter uit
voering van een arbeidsovereenkomst ''• 
aan de wet een voorwaarde toevoegt die 
daarin niet voorkomt en derhalve de ver
oordeling van de eisers niet naar recht 
verantwoordt (schending van de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen); 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 4", 
van de wet van 27 juni 1969 betref
fende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders bepaalt dat de 
Koning « onder de voorwaarden die 
Hij bepaalt, aan de toepassing van 
deze wet kan onttrekken de catego
rieen van werknemers, tewerkge
steld aan een arbeid die voor hen 
een bijkomstige betrekking is of die 
wezenlijk van korte duur is, evenals 
de werkgevers uit hoofde van de te
werkstelling van die werknemers »; 

Overwegende dat, ter uitvoering 
van genoemd artikel 2, artikel 16 
van het koninklijk besluit van 28 no

. vember 1969, zoals het luidde ten tij
de van de ten laste gelegde feiten, 
aan de toepassing van die wet heeft 
onttrokken « de werknemers die ge
woonlijk niet !anger dan twee uren 
per dag arbeid in hun dienstbetrek-

king verrichten, alsook de werkge
vers die ze tewerkstellen »; dat het 
evenwel eraan toevoegt dat die uit
sluiting geen toepassing vond op de 
werknemers die uitsluitend als 
schoonmaker tewerkgesteld waren, 
alsook op hun werkgevers; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen « dat het hof (van be
roep), om te oordelen of werkne
mers uitsluitend als schoonmaker 
tewerkgesteld zijn, enkel acht mag 
slaan op de werkzaamheden die zij 
verrichten ter uitvoering van een ar
beidsovereenkomst », ofschoon de 
eventuele tewerkstelling waarop het 
hof van beroep acht diende te slaan, 
ook betrekking kon hebben op 
werkzaamheden die onder een ande
re regeling werden verricht, een 
voorwaarde aan de wet toevoegt en 
derhalve de in het middel opgege
ven wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond isj 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot onderzoek van het twee
de middel dat niet tot cassatie zon
der verwijzing kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen, an
ders samengesteld dan ten tijde van 
het door dat hof op 18 januari 1985 
gewezen arrest. 

4 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 142 

2' KAMER - 4 november 1987 

VERHAAL OP DE RECHTER - VER 
ZOEKSCHRIFT - VORM 
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Verhaal op de rechter is een burgerlijk Nr. 143 
geding en aileen ontvankelijk als het 
wordt ingeleid door een verzoekschrift 
dat door een advocaat bij het Hoi van 2• KAMER - 4 november 1987 
Cassatie is ondertekend (1). (Artt. 478, 
1080, 1140 tot 1147 Ger.W.) 

(VAN HOVE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6279) 

RET HOF; - Gelet op de door 
Jean-Pierre Van Hove op 17 septem
ber 1987 gedane en op 22 september 
1987 op de griffie van het Hof bin
nengekomen rechtstreekse aangifte 
waarbij tevens verhaal werd inge
steld tegen de Correctionele Recht
bank te Brussel, alsook tegen de on
dervoorzitter De Gryse; 

Gelet op de artikelen 486 van het 
Wetboek van Strafvordering en 1140 
tot 1147 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Overwegende dat de aanvraag tot 
verhaal op de rechter een burgerlijk 
geding is, zodat krachtens artikel 
478 van het Gerechtelijk Wetboek de 
bijstand van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie vereist is; dat het 
verzoekschrift van eiser niet door 
een advocaat bij het Hof is onderte
kend; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 november 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nota arrest nr 142 

(1) Cass ·, 19 Jan 1970 (A. C., 1970, 448) en de 
noot get. F D , 13 aug 1986, A.R. nr 658 
(Ibid, 1985-86, nr 694) 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - REGELING VAN RECHTSGE
BIED TUSSEN ONDERZOEKS- EN VONNISGE
RECHTEN- AARD VAN HET MISDRIJF- BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ 
EEN VERDACHTE, NA AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VER
WEZEN WEGENS EEN NIET TE CORRECTIONA
LISEREN MISDAAD EN WEGENS SAMENHAN
GENDE WANBEDRIJVEN - ONBEVOEGDVER
KLARING DOOR HET VONNISGERECHT - VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VAST
STELLING DAT DE VERDACHTE ZICH IN 
HECHTENIS BEVINDT - VERWIJZING NAAR 
HET ONDERZOEKSGERECHT, ANDERS SAMEN
GESTELD. 

Wanneer de raadkamer een persoon, die 
verdacht wordt van het met voorbe
dachten rade en opzettelijk toeprengen 
van slagen die de dood ten gevolge 
hebben, zonder het oogmerk om te do
den, en van daarmee samenhangende 
wanbedrijven, na aanneming van ver
zachtende omstandigheden, naar de 
correctionele rechtbank heeft · verwe
zen en het vonnisgerecht zich onbe
voegd heeft verklaard, op grond dat 
het hoofdfeit als de misdaad moord 
kan worden aangemerkt, vernietigt het 
Hoi, tot regeling van rechtsgebied, de 
beschikking van de raadkamer en ver
wijst het de zaak, na te hebben vastge
steld dat de verdachte nog altijd in 
hechtenis is, naar dezelfde raadkamer, 
anders samengesteld (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T DE ROUCK, RISCHARD, 

BOECKMANS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6285) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 22 september 1987 ingediend 

Nota arrest nr 143 

(1) Cass., 17 sept. 1980, A.R nr 1305 
(A.C., 1980-81, nr 39), 28 april 1982, A.R 
nr 2278 (ibid., 1981-82, nr 508) en noot 1, blz 
1057 
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door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, bij beschikking van 9 
februari 1987, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden voor 
de telastlegging A: 1) ·De Rouck 
Alain, kelner, geboren op 30 novem
ber 1959 te Vorst, wonende te Ou
dergem, Charles Dierickxlaan 11, 
verblijvimde te Vorst, Monte Carlo
laan 96, zonder aldaar ingeschreven 
te zijn, 2) Rischard Philippe Isabelle 
Joseph, zonder beroep, geboren op 
19 februari 1963 te Brussel, wonende 
te Vorst, Montenegrostraat 65, 
3) Boeckmans Roger Leopold, schil
der, geboren op 24 oktober 1951 te 
Brussel wonende te Schaarbeek, 
Poststr~at 126, alwaar hij woon
plaats heeft gekozen, de twee eerst
genoemden aangehouden zijnde, 
naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen ter zake dat ze als 
daders of mededaders in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel : 
A,. (alle drie) op 19 november 19~.5, 
met voorbedachten rade, opzettehJk 
doch zonder het oogmerk om te do
den, slagen of verwondingen hebben 
toegebracht aan John Pfaff, welke 
slagen of verwondingen niettemin 
de door ten gevolge hebben gehad; 
B. (alle drie) in de nacht van 18 op 
19 november 1985 de wetten op de 
vervaardiging van, de handel in en 
het dragen van wapenen hebben 
overtreden; C. (de twee eerstge
noemden) op 19 november 1985, 
door gebaren of zinnebeelden, ver
schillende · personen hebben be
dreigd met een aanslag op personen 
of eigendommen, waarop een crimi
nele straf gesteld is; met de omstan
digheid dat de ~er~te en de derde 
beklaagde in staat van wettelijke 
herhaling verkeren; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brussel zich bij ·von
nis van 5 juni 1987 onbevoegd ver
klaard heeft om van de zaak kennis 
te nemen, op grond dat de feiten 
van de telastlegging A de in artikel 
394 van het Strafwetboek omschre· 

ven misdaad moord, waarop de 
doodstraf staat, zouden kunnen 
opleveren; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Brussel bij arrest, dat ten 
aanzien van de eerste twee beklaag
den op tegenspraak en ten aanzien 
van de derde bij verstek is gewezen, 
dat vonnis heeft bevestigd; 

Overwegende dat geen enkel 
rechtsmiddel is aangewend tegen de 
beschikking van de raadkamer; dat 
het arrest van het hof van beroep 
ten aanzien van de eerste twee be
klaagden in kracht van gewijsde is 
gegaan en dat het op 11 september 
1987 aan Roger Boeckmans, zij het 
niet aan hem in persoon, is bete
kend en dus te zijnen aanzien in 
kracht van gewijsde is gegaan bij 
het verstrijken van de gewone ver
zettermijn en van de termijn van 
hoger beroep, onder de ontbindende 
voorwaarde dat een ontvankelijk 
verklaard verzet zou worden inge
steld tijdens de door de artikelen 
208, eerste lid, en 187, tweede !id, 
van het Wetboek van Strafvordermg 
voorgeschreven buitengewone ver
zettermijn; 

Dat uit de strijdigheid tussen de 
beschikking van de raadkamer en 
het arrest van het hof van beroep 
een geschil over rechtsmacht is ont
staan dat de procesgang belemmert; 
dat er derhalve grond is tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de fei
ten van de telastlegging A de in ar
tikel 394 van het Strafboek omschre
ven misdaad, waarop de doodstraf 
staat, zouden kunnen opleveren; 

Overwegende dat artikel2, tweede 
lid, 1°, van de wet van 4 oktob.et 
1867 op de verzachtende omstandig
heden, gewijzigd door de wet van 6 
februari 1985, bepaalt dat de verwij
zing naar de correctionele recht
bank wegens verzachtende omstan
digheden niet mag worden bevolen 
als de in de wet bepaalde straf twin
tig j aar dwangarbe!d te boven gaat; 
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Overwegende dat de feiten van de 
overige telastleggingen samenhan
gend schijnen te zijn met die van de 
telastlegging A; 

Overwegende dat De Rouck en 
Rischard ten tijde van het op 28 au
gustus 1987 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen arrest nag 
altijd in hechtenis waren wegens de 
feiten van de zaak; dat Rischard 
evenwel door het Hof van Beroep te 
Brussel bij arrest van 18 september 
1987 opnieuw in vrijheid is gesteld; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 9 februari 1987 door de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel gewezen beschik
king; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de anders sa
mengestelde raadkamer van dezelf
de rechtbank. 

4 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 144 

1' KAMER - 5 november 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -
VERNIETIGING VAN RET BEROEPEN VONNIS 
DOOR DE APPELRECRTER - VERWIJZING 
DOOR DE APPELRECRTER NAAR BEPAALDE 
REDENEN VAN RET BEROEPEN VONNIS -
GEVOLG. 

De appelrechter die het beroepen vonnis 
tenietdoet, kan verwijzen naar bepaal
de redenen van de eerste rechter; uit 
die enkele verwijzing valt geen tegen
strijdigheid of gebrek aan motivering 
af te Jeiden. 

{MOREL DE WESTGA VER, BRECKPOT 
T. ROGGEMAN-VARLEZ) 

ARREST 

(A.R. nrs. 5518 en 5530) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 maart 1986 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

II. Op de voorziening van Pierre 
Breckpot (zaak nr. 5530): 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 14 van 
het Europees 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 wet van 13 mei 1955, 26 van het 
Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, onderte
kend te New York op 19 december 1966 
en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 594, 1•, 1025 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 7 bis van de J achtwet van 28 
februari 1882, gewijzigd bij de wet van 4 
april 1900, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om aan de verweerders het be
drag van 189.360 frank te betalen ten ti
tel van vergoeding voor konijnenschade, 
op grond van de overwegingen : De scha
delijder is gerechtigd om zijn vordering 
in te stellen tegen de verantwoordelijken 
voor de schade vermits geen enkele wet
tekst aanduidt wie moet aansprakelijk 
gesteld worden voor wildschade; de 
jachthouder en diegene die zeer regelma
tig op het jachtgebied jaagt, is gehouden 
tot een resultaatsverbintenis, namelijk 
de wildstand binnen redelijke perken te 
houden. De fout van de jachthouder en 
van de jager staat vast als de schadelij
der aantoont dat er een overvloed van 
wild aanwezig is. Het bewijs van de 
overvloed aan wild stelt de aansprake
lijkheid vast van de jager. Deskundige 
Van der Cammen besluit dat de wild
stand abnormaal hoog is. Dit leidt hij 
niet enkel af uit de hoge schade aan de 
fruitbomen, maar tevens uit de vaststel
lingen tijdens het plaatsbezoek van 4 
april 1979. Hiertoe wordt verwezen naar 
blz. 2 en blz, 3 van het beroepen vonms, 
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Pauwels, technisch raadsman van de ver
weerders, weerlegt op gefundeerde wijze 
de stelling van eiser die de overtolligheid 
van wild ontkent. Pauwels besluit dat de 
wildschade zich heeft voorgedaan op een 
tijdspanne van 4 tot 10 dagen. Hij ver
wijst onder meer naar de historiek van 
de feiten die als zodanig niet wordt be
twist en die op oordeelkundige wijze 
wordt weergegeven door de eerste rech
ter en die de rechtbank beaamt (blz. 3 
van het beroepen vonnis). Tijdens zijn 
onderzoekingen ter plaatse op 1 en 2 fe
bruari 1979 stelde Pauwels vast dat zo
wel hazen als konijnen in overmatig 
aantal aanwezig waren; belangrijk is dat 
de gerechtelijke deskundige en de tech
nische raadsman van de verweerders 
praktisch tot dezelfde vaststellingen ko
men. Het aantal beschadigde bomen 
wordt niet ernstig betwist door partijen. 
De jagers pogen te ontsnappen aan hun 
aansprakelijkheid door zich te beroepen 
op overmacht : de « abnormale strenge 
winter » van 1978-79 zou de oorzaak zijn 
van de geleden schade. Ten onrechte is 
de eerste rechter gedeeltelijk op dit ar
gument ingegaan, immers: 1" overmacht 
werkt bevrijdend voor het geheel en niet 
gedeeltelijk; 2" de schade heeft zich niet 
voorgedaan op 52 dagen zoals de jagers 
beweren, maar wel op een korte tijd
spanne van 5 tot 10 dagen, zodat de lan
ge sneeuwperiode niet in causaal ver
band staat met de schade; 3" de tech
nische raadsman van de verweerders 
toont op overtuigende wijze aan (blz. 
17-18 verslag) dat voornoemde winter 
niet zo abnormaal streng was, op grand 
van objectieve gegevens van het K.M.I.; 
4" de schade deed zich voor op het ogen
blik dat de jacht normaliter reeds geslo
ten was, zodat de jagers toen reeds het 
wild binnen de normale perken hadden 
moeten houden; 5" de overvloed van het 
wild op de jacht staat vast. De overvloed 
van konijnen en hazen op een jacht be
wijst op zichzelf de fout van de jagers 
die deze overvloed moesten voorkomen. 
De jagers bewijzen niet dat ze al het mo
gelijke deden om hun verplichting het 
wild te doden, na te komen. De foto's 
voorgelegd door eiser zijn niet ter zake 
dienend, aangezien de verweerders niet 
anders konden doen dan over te gaan tot 
<< terugsnoei en herstelsnoei » (blz. 5 van 
het beroepen vonnis). Er bestaat geen 
aanleiding om een nieuwe deskundige 
aan te stellen, 

terw1jl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis, door enerzijds te verwijzen naar 
de motivering van het beroepen vonnis 

wat betreft de stand van het wild, wat 
betreft de tij dspanne waarin de schade 
verwezenlijkt werd en wat betreft de 
schade aan de boomgaard, en door an
derzijds hetzelfde vonnis te vernietigen, 
steunt op tegenstrijdige motieven; de ene 
motivering, van verwijzing, door de an
dere, van vernietiging, wordt tegenge-
sproken en opgeheven, zodat de motive
ring onvolledig is (schending van artikei 
97 van de Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechter 

die het beroepen vonnis tenietdoet, 
toch kan verwijzen naar bepaalde 
motieven van de eerste rechter; 

Dat uit die enkele verwijzing geen 
tegenstrijdigheid of gebrek aan mo
tivering kan worden afgeleid; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen; vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet over het aanvangspunt van de 
vergoedende rente; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt de eisers in negen tiende 
van de kosten van hun respectieve 
voorziening; houdt de overige kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
klaart het arrest bindend voor Pier
re Breckpot; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Leuven, zitting 
houdende in hoger beroep. 

5 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matihijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Biitzler, De Bruyn en Houte
kier 
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Nr. 145 

1 • KAMER - 5 november 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1968 - REGLEMENTSBEPALINGEN ~ 
STATIONEREND'VOERTUIG- ART. 2, 21°. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
dat het voertuig dat op de openbare 
weg slechts tot stilstand gebracht is in 
afwachting dat een derde een afslui
ting verwijdert, zodat het de rijweg 
kan verlaten, geen stationerend voer
tuig is in de zin van art. 2, 21", Wegver
keersreglement 1968. 

(BRUELEMANS E.A. 

T. DE BELGISCHE BIJSTAND N.V., GILIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5519) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 2, 20•, 2, 21•, 33, eerste lid, 
34, meer bepaald 34, 2, 1•, a· en n•, van 
het koninklijk besluit van 14 maart 196a 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 13a2 en 13a3 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de vordering van 
de eisers tegen de verweerders afwijst 
als ongegrond, eerste eiseres veroordeelt 
tot vergoeding van de volledige schade 
geleden door verweerder, begroot op 
4l.a20 frank, en de eisers in de kosten 
van beide aanleggen veroordeelt, op 
grond: « dat (de eisers) voorhouden dat 
(verweerder) eveneens een fout zou heb
ben begaan, die in oorzakelijk verband 
was met het ongeval, door onder meer 
volgende wetsbepa!ingen te hebben mis
kend: - Art. 63.1 van het toen geldend 
verkeersreglement (niet signaleren van 
lading door een vierkantig bord). -
Geen zichtbare stoplichten te hebben ge
voerd (art. 60, 2"). - Op een verboden 
plaats te hebben gestationeerd (art. 34, 2, 
1" en a·). - Art. 34.11 (stationeren zonder 
vrije doorgang te Iaten). - Art. 61, 1", en 
64, 3• (overs_chrijden V!in maximale breed-

te). - Subsidiair, indien de witloofrooi
machine als een voertuig zou worden be
schouwd, schending van art. 57, 1d 
(maximale · breedte van 3 meter over
schrijden). - 25.2, a, b, d, 1• (richtings
aanwijzer niet in werking hebben ge
steld en naar het midden te zijn uitgewe
ken vooraleer links van de weg de weide 
in te slaan); dat (verweerder) geen ma
neuver aan het uitvoeren was; dat hij 
rechts. van de rijweg was opgesteld en 
opgehouden was voor een hindernis ( een 
gesloten weide); dat hij zijn maneuver 
nog niet had aangevat, doch aileen 
wachtte tot iemand voor hem een afslui
tingsdraad zou verwijderen; dat uit niets 
kan afgeleid worden dat zijn stoplichten 
of richtingsaanwijzers niet zichtbaar wa
ren; dat dit daarenboven ter zake volko
men irrelevant is daar zijn voertuig 
reeds enkele minuten stilstond toen de 
aanrijding gebeurde en tweede verweer
der zijn maneuver nog niet had aange
vat; dat uit het feitenrelaas eveneens af 
te leiden is dat de tractor niet stationeer
de in de zin van het Wegverkeersregle
ment, doch !outer en aileen opgehouden 
was door een hindernis », 

terwijl, luidens artikel 2, 20•, van het 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
196a, een « stilstaand >> voertuig een 
voertuig is dat niet !anger stilstaat dan 
nodig is voor het in- of uitstappen van 
personen, of voor het laden of lossen van 
zaken; luidens artikel 2, 21•, van hetzelf
de Wegverkeersreglement, een voertuig 
« stationerend >> is zo het Ianger stilstaat 
dan nodig is voor het in- of uitstappen 
van personen of voor het laden en lossen 
van goederen en een voertuig slechts 
« ge!mmobilizeerd ,, is zo het halt houdt 
op de rijbaan wegens omstandigheden 
die vreemd zijn aan de vrije wil van de 
bestuurder ervan; de appelrechters in 
het arrest op uitdrukkelijke wijze vast
stellen dat verweerder met zijn tractor 
met witloofrooimachine op de rijbaan 
halt heeft gehouden niet om in- of uit
stappen mogelijk te maken, of om te la
den of te lossen, maar wei in afwachting 
dat iemand van zijn familie een draai
boom zou gaan openen, die aan verweer
der moest toelaten links van de rijbaan 
een veld op te draaien, omstandigheid 
die niet vreemd is aan de vrije wil van 
verweerder; deze vaststellingen de appel
rechters niet toelaten te besluiten dat 
verweerders voertuig « stilstaand >> was 
en evenmin, voor zover het arrest aldus 
moet worden opgevat, dat verweerders 
voertuig « ge!mmobilizeerd ,, was wegens 
overmacht; zodat het arrest, door te stel
len dat verweerder slechts « stilstond >> 
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en niet stationeerde, de aangehaalde 
wettelijke definities miskent (schending 
van de artikelen 2, 20", en 2, 21", van bet 
Wegverkeersreglement van 1968), ten on
rechte nalaat na te gaan of verweerder 
al dan niet op wettige wijze • stationeer
de » (schending van de artikelen 33, eer
ste lid, en 34, meer bepaald, 34, 2, 1", 8" 
en 11") en bijgevolg niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat verweerder geen 
fout heeft begaan in oorzakelijk verband 
tot de aanrijding door op die bepaalde 
plaats te stationeren (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende alge
meen reglement op de politie van 
het wegverkeer, dat op de dag van 
het ongeval van kracht was, « voor 
de toepassing van de bepalingen 
van dit reglement wordt verstaan 
onder: ( ... ) 20" "stilstaand voertuig ", 
een voertuig dat niet langer stilstaat 
dan nodig is voor het in- of uitstap
pen van personen of voor het laden 
of lossen van zaken; 21" "statione
rend voertuig ", een voertuig dat lan
ger stilstaat dan nodig is voor het 
in- of uitstappen van personen of 
voor het laden of lassen van za
ken »; 

Overwegende dat het arrest met 
de in het middel vermelde redenge
ving te kennen geeft dat verweerder 
die een richtingsverandering wilde 
uitvoeren, namelijk een weide oprij
den, genoodzaakt was zijn voertuig 
op de rechterkant van de rijbaan tij
delijk tot stilstand te brengen omdat 
de weide gesloten was, en dat hij 
« aileen wachtte tot iemand voor 
hem een afsluitingsdraad zou ver
wijderen »; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen wettig heeft kun
nen afleiden dat het voertuig van 
verweerder op het ogenblik van het 
ongeval geen « stationerend voer
tuig )) was in de zin van artikel 2, 
21", van het Wegverkeersreglement; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

5 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Bruyn en Nelissen Grade. 

Nr. 146 

1 • KAMER - 5 november 1987 

HUUR VAN GOEDEREN 
EINDE - OPZEGGING. 

PACHT -

Wanneer echtgenoten samen de pacht 
hebben opgezegd met de bedoeling het 
goed zelf te gebruiken, is niet vereist 
dat ieder echtgenoot afzonderlijk bij 
machte is het goed te exploiteren in de 
zin van de artt. 9, 12.5 en 13.1 Pacht
wet; het is voldoende dat de eclltgeno
ten samen daartoe in staat zijn. 

(VAN CAMP·BEUTELS T. EXELMANS·BEERTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5532) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1986 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 7, 1", 8, 9, 
12.5, 13.1, van boek III, afdeling III, van 
hoofdstuk II, van titel VIII, van het Bur
gerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, 

doordat het bestreden vonnis de door 
de verweerders aan de eisers op 29 okto
ber 1981 gegeven opzegging omtrent de 
door de eisers gepachte weiden, gelegen 
te Kaggevinne, Bredestraat, Ketelwin
ning, sectie C, nrs. 13/4 en 13/F, geldig 
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verklaart voor de datum van 30 novem
ber 1984, aan de eisers beveelt deze goe
deren te verlaten binnen de acht dagen 
na de betekening van het vonnis, op last 
van een dwangsom te betalen van 1.000 
frank per dag vertraging, met een maxi
mum van 20.0000 frank, op grond : dat 
over de werkelijke en oprechte wil om 
zelf te exploiteren, de eisers het ernstig 
karakter van de opzeggingsreden betwis
ten; fiat bij een dergelijke betwisting de 
verweerders de preciseringen moeten ge
ven, bedoeld in artikel 12.5, tweede lid, 
van de wet van 4 november 1969, en te
vens het bewijs leveren dat de bedoeling 
om het goed zelf te exploiteren werkelijk 
bestaat en oprecht is; dat een exploitatie 
in de zin van artikel 8 van de wet van 4 
november 1969 een landbouwonderne
ming veronderstelt, dit is een onderne
ming waar aan tuinbouw wordt gedaan, 
aan het verbouwen van landbouwvruch
ten of aan het tele_n van voor de land
bouw nuttige dieren; dat blijkt uit de 
door de verweerders voorgelegde stuk
ken dat Louis Exelmans reeds sedert 
zijn jeugd belangstelling had voor land
bouw en er zich heeft in bekwaamd; dat 
hij sedert 1959 telplichtige is op de land
bouwtelling; dat hij verschillende land
bouwgronden bezit, prijswaardige warm
bloedpaarden en schapen; dat hij op 30 
november 1984, 65 jaar was en volgens 
een medisch attest van 21 maart 1986 
nog in staat was een landbouwbedrijf te 
runnen; dat de eisers weliswaar beweren 
dat Louis Exelmans niet meer de nodige 
fysieke conditie heeft en evenmin de ver
eiste technische kennis van landbouw
materieel, maar dat zij deze beweringen 
door geen enkel bewijsstuk zelfs maar 
geloofwaardig maken, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweer
ders in de aan de eisers gegeven opzeg
ging als motief ingeroepen hadden dat 
zij van zin waren de verpachte gronden 
zelf te gebruiken; dientengevolge het be
streden vonnis, bij het onderzoek naar 
de geldigheid van de opzegging, moest 
nagaan, niet alleen voor verweerder 
Exelmans Louis, maar ook voor verweer
ster Beerten Juliette, of de opzeggingsre
denen ernstig en gegrond waren en met 
name uit alle omstandigheden van de 
zaak bleek dat verweerster de als opzeg
ging bekendgemaakte voornemens zou 
ten uitvoeren brengen; door niet te on
'derzoeken of verweerster werkelijk zin
nens was het verpachte goed zelf te ge
bruiken, het bestreden vonnis niet wette
lijk verantwoord is (schending van de 

artikelen --7-, -1?., 8r 9, -12.5,- eerste lid; en 
13.1 van de wet van 4 november· 1969.); 

tweede onderdeel, de eisers in hun ap
pelconclusies uitdrukkelijk het ernstig 
karakter van het door verweerster voor
genomen eigen gebruik betwist hebbert 
en staande hielden (blz. 6, sub nr. 1A, lid 
2, en blz. 7, sub C, nrs. 2 en 5) dat ver
weerster de goederen niet produktief 
kon maken, geen alaam 'bezat noch enic 
ge praktische kennis van de landbouw 
had daar zij steeds winkeljuffrouw was 
geweest; dat het bestreden vonnis de op
zegging van waarde verklaart zonder op 
dit verweer te antwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); dat 
daarbij, in geval van zulke betwist_i:rlg, 
het bestreden vonnis de door verweer
ster te verstrekken preciseringen hoe zij 
haar persoonlijke, w:e_:rkelijls.,!;! __ e:rl yoortge
zette exploitatie der verpachte goederen 
zou uitvoeren, had dienen te onderzoe
ken; dat, door zulks niet te doen, het b~
streden vonnis n,iet wettelijk verant
woord is (schending van de artikele:t} 7, 
1°, 8, 9, 12.5, tweede lid, en 13.1 van de 
wet van 4 november 1969); 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de- eisers in hun 
appelconclusie op de iri het middel 
aangeduide plaatsen niet hebben ge
steld dat ook de. echtgenote afzon
derlijk bij machte moest zijn het 
goed te exploiteren; dat het onder
dee!, in zoverre het de schending 
van artikel 97 van de Grondwet aan
voert, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de artikelen 9, 
12.5 en 13.1 van de Pachtwet bepa
len dat de exploitatie ··persbohlijk, 
werkelijk en minstens negen jaar 
voortgezet moet zijn; 

Dat niet ieder echtgenoot afzon
derlijk bij machte hoeft te zijn het 
goed aldus te exploiteren; dat het 
volstaat dat de · echtgenoten samen 
daartoe in staat zijn; 

Dat in zoverre de onderdelen fa
len naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

5 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Nelissen Grade. 

Nr. 147 

1 • KAMER - 5 november 1987 

1° JACHT - KONIJNENSCHADE - VORDE
RINGEN TOT VERGOEDING - HOGER BEROEP 
- TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - TERM!JN - VORDERINGEN TOT VER
GOEDING VAN KONIJNENSCHADE- TERMIJN 
VAN VEERTIEN DAGEN. 

1" en 2• De bij art. 7bis, negende lid, 
Jachtwet bepaalde termijn van veer
tien dagen, te rekenen van de uit
spraak van het vonnis, om boger be
roep in te stellen inzake vorderingen 
tot vergoeding van konijnenschade 
geldt slechts ingeval het vonnis in te
genwoordigheid van partijen of van 
hun vertegenwoordiger is uitgesproken 
of, bij ontstentenis daarvan, ingeval 
hun, overeenkomstig het voorschrift 
van het achtste lid van voormeld arti
kel, van het beschikkend gedeelte van 
het vonnis kennis is gegeven. (Art. 
7 bis Jachtwet van 28 februari 1882.) 

(STEVENS 
T VAN DE SPIEGLE, VAN HOUDENHOVE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5591) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 7bis, achtste en negende 
lid, van de Jachtwet van 28 februari 
1882, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de 
wet van 4 april 1900 en gewijzigd bij ar
tikel 2 van de wet van 20 maart 1948, en 
1051, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg eisers op 22 augustus 1984 ingesteld 
hoger beroep tegen het beroepen vonnis 
van 21 mei 1984, waarvan het vaststelt 
dat het ten verzoeke van de verweerders 
sub 1 en 2 werd betekend op 24 juli 1984, 
niet ontvankelijk verklaart, op volgende 
gronden : « Overeenkomstig artikel 7 bis 
van de wet van 28 februari 1882 met be
trekking tot de jacht is het hoger beroep 
inzake wildschade niet meer ontvanke
lijk na veertien dagen, te rekenen van 
de uitspraak van het vonnis gewezen in 
tegenwoordigheid van partijen. Het is 
daarbij echter niet vereist dat de partij
en persoonlijk bij de uitspraak aanwezig 
zijn; het volstaat dat ze daarbij behoor
lijk vertegenwoordigd zijn ( ... ), hetgeen 
in casu het geval was. Het hager beroep 
is dan ook onontvankelijk vermits de be
roepstermijn op 22 augustus 1984 reeds 
lang verstreken was. De betekening van 
het vonnis van 24 juli 1984 - betekening 
die ten andere slechts op verzoek van 2 
der 5 verweerders/ge'intimeerden plaats
vond ten aanzien van (eiser) - kan daar 
dan ook niets meer aan veranderen· », 

terwijl, naar luid van artikel 7 bis, acht
ste en negende lid, van de Jachtwet, ho
ger beroep niet meer ontvankelijk is na 
veertien dagen, te rekenen van de uit
spraak van het vonnis dat niet in tegen
woordigheid van partijen is gewezen op 
voorwaarde dat hen, binnen drie dagen 
na de uitspraak, bij ter post aangeteken
de brief kennis werd gegeven van het 
beschikkend gedeelte ervan; deze van 
het gemeen recht afwijkende regeling 
beperkend moet worden uitgelegd en 
noch uit het beroepen vonnis van 21 mei 
1984, noch uit het zittingsblad, noch uit 
het proces-verbaal der terechtzitting van 
die datum blijkt dat dit vonnis is gewe
zen in tegenwoordigheid van eiser of van 
zijn vertegenwoordiger; uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat van het beschikkende 
gedeelte van voormeld vonnis aan eiser 
kennis werd gegeven bij ter post aange
tekende brief binnen drie dagen na de 
uitspraak, zodat de rechtbank van eerste 
aanleg, door aan te nemen dat partijen 
bij de uitspraak van het beroepen vonnis 
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behoorlijk vertegenwoordigd waren, de 
bewijskracht miskent van dit vonnis, van 
het zittingsblad van 21 mei 1984 en van 
het proces-verbaal van die terechtzitting 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en 
door op die grond, niettegenstaande 
zulks niet blijkt uit die stukken, eisers 
hoger beroep niet ontvankelijk te verkla
ren, hoewel dit werd ingesteld op 22 au
gustus 1984, minder dan een maand na 
de betekening van het vonnis op 24 juli 
1984, haar beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen, met uit
zondering van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 7 bis, achtste lid, van de J acht
wet, wanneer inzake vorderingen tot 
vergoeding van konijnenschade het 
vonnis van de vrederechter niet in 
tegenwoordigheid van partijen is ge
wezen, aan die partijen, binnen drie 
dagen na de uitspraak, bij een ter 
post aangetekende brief kennis 
moet worden gegeven van het be
schikkende gedeelte ervan; 

Overwegende dat, krachtens het 
negende lid van voormeld artikel, 
ingeval het vonnis in tegenwoordig
heid van partijen is uitgesproken of, 
bij ontstentenis ervan, hun overeen
komstig het voorschrift van het 
achtste lid van het beschikkende ge
deelte van het vonnis kennis is ge
geven, hoger beroep niet meer ont
vankelijk is na veertien dagen, te 
rekenen van de uitspraak van het 
vonnis; 

Overwegende dat, indien aan die 
voorwaarden niet is voldaan, de ter
mijn van hoger beroep, overeenkom
stig artikel 1051 van het Gerechte
lijk Wetboek, een maand is te reke
nen van de betekening van het 
vonnis; 

Overwegende dat de vrederechter 
van het kanton Geraardsbergen bij 
vonnis van 21 mei 1984 de vordering 
van eiser tegen de verweerders tot 
vergoeding van schade, door konij
nen aan diens fruitaanplanting ver
oorzaakt, als ongegrond heeft afge
wezen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat eiser bij ver
zoekschrift ingediend ter griffie op 

· 22 augustus 1984 hoger beroep heeft 
ingesteld tegen het vonnis van de 
vrederechter, nadat dit hem op 24 
juli 1984 door de verweerders sub 1 
en 2 was betekend geworden; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat, nu de partijen bij de 
uitspraak van het beroepen vonnis 
« behoorlijk vertegenwoordigd » wa
ren, het hoger beroep krachtens ar
tikel 7 bis van de Jachtwet niet ont
vankelijk is, omdat dit door eiser na 
het verstrijken van de termijn van 
veertien dagen, te rekenen van de 
uitspraak, werd ingesteld; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat aan partijen, 
binnen drie dagen na de uitspraak, 
bij een ter post aangetekende brief 
kennis werd gegeven van het be
schikkende gedeelte van het beroe
pen vonnis; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis enkel vaststelt dat, na neer
legging van het deskundigenverslag, 
de partijen, die een raadsman had
den, op de terechtzitting van 12 
maart 1984 « in hun middelen en be
sluiten » werden gehoord en dat het 
vonnis op tegenspraak is gewezen; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het beroepen vonnis, 
van het zittingsblad van 21 mei 1984 
en van het proces-verbaal van de te
rechtzittingen niet blijkt dat voor
meld vonnis op die datum in tegen
woordigheid van eiser of van diens 
vertegenwoordiger is uitgesproken; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te oordelen dat het beroe
pen vonnis in tegenwoordigheid van 
de vertegenwoordiger van eiser is 
gewezen, van dit vonnis een uitleg
ging geven die met de termen ervan 
niet verenigbaar is en de bewijs
kracht ervan miskennen; 

Dat het middel gegrond is; 



.368 H:o:F VAN CAssA.'i'tE Nr:· 148 

Om· die· redenen; vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te G~nt, zitting houdende in ho-
ger beroep. · 

5 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijlrluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Na·. 148 

1' KAMER - 5 november 1987 

1° GRONDWET - ART. 96 - OPENBAAR
HEID VAN DE TERECHTZITT!NGEN- TOEPAS
SINGSGEBIED. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - TUCHTPROCEDURE - AFZIEN VAN DE 
BIJ DIE BEPALING VOORGESCHREVEN OPEN
BAARHEID - BEGRIP. 

3° GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN 
DE GENEESKUNDE- THERAPEUTISCHE VRIJ
HEID - MISBRUIK - BEGRIP. 

1° Art. 96 Gw., dat de openbaarheid van 
de terechtzittingen voorschrijft, en art. 
97, in zoverre het bepaalt dat elk von
nis in openbare terechtzitting wordt 
uitgesproken, zijn van rechtswege en
kel van toepassing op de rechtbanken 
in de zin van de artt. 92 en 93 Gw., 
d.w.z. op de vonnisgerechten van de 
Rechterlijke Orde (1). 

zo Van de regel van de openbaarheid van 
de behandeling, zoals die in art. 6.1 
van het Europees Verdrag Rechten 
van de Mens is neergelegd, kan wor
den afeeweken wanneer de behande-

(1) Cass., 27 nov. 1985, A.R. nr. 4484 
(A.C., 1985-86, nr. 211). 

ling met ·giisloten deziren is ·verant~ 
woord door een van de in art. 6.1, 
tweede zin, van het Verdrag vermelde 
redenen; die verantwoording kan zo
wel uit de beslissing zelf als uit de re
gelmatig opgemaakte en ondertekende 
notulen van de zitting blijken (2). 

3° Misbruik van de in artt. 11 en 12 Ge
neeskundewet principieel neergelegde 
therapeutische vrijheid vereist geen 
opzet. (K.B. nr. 78 van 10 nov. 1967.) 

(H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5835) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 30 maart 1987 ge
wezen door de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren, hebbende 
het Nederlands als voertaal; 

Over het eerste middel : 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, goedgekeurd bij artikel 1 van de 
wet van 13 mei 1955, en 96 van de 
Grondwet en, voor zoveel nodig, van het 
algemeen rechtsbeginsel dat een vonnis 
of arrest de nodige vermeldingen moet 
inhouden om zijn eigen formele rechts
geldigheid te laten blijken, 

doordat de behandeling van de zaak, 
naar de uitdrukkelijke vermelding en 
zonder verantwoording daarvan in de 
tekst van de bestreden beslissing, met 
gesloten deuren gebeurde, 

terwijl eiser krachtens artikel 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens van 4 november 
1950 recht had op openbaarheid in de be
handeling van zijn zaak door de raad 
van beroep; tevens krachtens artikel 96 
van de Grondwet elke persoon er recht 
op heeft dat zijn zaak in het openbaar 
zou behandeld worden; de beslissing niet 
vaststelt dat de behandeling met geslo
ten deuren vereist is door een van de in 
deze wetsbepalingen vermelde omstan
digheden, en elk arrest of vonnis, op 
straffe van nietigheid, het volledig be
wijs moet inhouden van zijn eigen 
rechtsgeldigheid en van het vervullen 

(2) Cass., 13 april 1984, A.R. nr. 4010 
(A.C., 1983-84, nr. 476). 
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van de opgelegde vormvoorschriften; 
waaruit blijkt dat de bestreden beslis
sing geen blijk geeft van haar rechtsgel
digheid ten overstaan van beide ingeroe
pen rechtsregelen, en daarom dat ze 
nietig is wegens schending van beide 
rechtsregelen en tevens voor zoveel no
dig van het algemeen rechtsbeginsel dat 
een vonnis of arrest de nodige vermel
dingen moet inhouden om zijn eigen for
mele rechtsgeldigheid te laten blijken: 

Wat artikel 96 van de Grondwet 
betreft: 

Overwegende dat artikel 96 van 
de Grondwet de openbaarheid van 
de terechtzittingen enkel oplegt voor 
de terechtzittingen van de rechtban
ken van de rechterlijke macht; dat 
het middel, in zoverre het schending 
van die grondwettelijke bepaling 
aanvoert, faalt naar recht; 

Wat artikel 6.1 van het Verdrag 
betreft: 

Overwegende dat de door de voor
zitter en de griffier ondertekende 
notule van de openbare terechtzit
ting van 12 januari 1987 vermeldt: 
« De zaak wordt behandeld met ge
sloten deuren, aangezien de open
baarheid van de debatten het 
medisch geheim kan schenden en 
de vrijwaring van dit geheim de 
openbare orde raakt; hetgeen Dr. 
H ... beaamt »; 

Dat de notule van de openbare zit
ting van 16 februari 1987 vermeldt : 
« De zaak wordt behandeld met ge
sloten deuren om dezelfde reden als 
vermeld op de zitting van 12 januari 
1987 »; 

Dat van de regel van de openbaar
heid van de behandeling, zoals die 
in artikel 6.1 van het Verdrag is 
neergelegd, wettig wordt afgeweken 
wanneer de behandeling met geslo
ten deuren is verantwoord door een 
van de in artikel 6.1, tweede zin, 
van het Verdrag vermelde redenen; 
dat die verantwoording zowel uit de 
beslissing zelf als uit de regelmatig 
opgemaakte en ondertekende notu
len van de zitting kan blijken; 

Dat in zoverre het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 6, 2", 13, eerste lid, en 
16 van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing tegen 
eiser de tuchtsanctie van schrapping van 
de lijst van de Orde van Geneesheren 
uitspreekt, op grand van het verwijt, ge
formuleerd in de oproeping v66r de pro
vinciale raad van 28 mei 1985, van « mis
bruik van therapeutische vrijheid bij de 
behandeling van M.D.W. »; de bestreden 
beslissing de toegepaste sanctie moti
veert met de overweging : « dat betrokke
ne tegen aile thans geldende weten
schappelijke kennis in van oordeel blijft 
dat zijn behandeling correct was », en de 
tegen hem weerhouden feiten samenvat 
in de overweging : << dit alles moet tot het 
besluit leiden dat de opvattingen van (ei
ser) over de wijze waarop hij meent de 
geneeskunde te moeten uitoefenen, strij
dig is m~t de huidige stand van de we
tenschap, en dat hij zolang hij daarin vol
hardt een gevaar is voor het algemeen 
welzijn », 

terwijl, eerste onderdeel, een menings
verschil over << de thans geldende weten
schappelijke kennis », en << de huidige 
stand van de wetenschap », op zichzelf 
geen deontologische fout uitmaakt en 
niet kan gekwalificieerd worden als 
<< misbruik van therapeutische vrijheid »; 
het begrip misbruik een intentioneel ele
ment onderstelt, namelijk het gebruik 
met een andere dan de adequate bedoe
ling, en niet kan gelijkgesteld worden 
met een verschil in mening betreffende 
het passende gebruik; en terwijl er ner
gens melding wordt gemaakt van een 
verwijt dat eiser niet te goeder trouw 
zou gehandeld hebben, hetgeen nochtans 
gei:mpliceerd wordt door het begrip mis
bruik, waaruit blijkt dat de bestreden be
slissing, die tegen eiser een tuchtsanctie 
uitspreekt wegens << misbruik van thera
peutische vrijheid », niet vaststelt dat de 
bestanddelen van de aldus omschreven 
fout verenigd zijn, zodat de tuchtstraf 
toegepast wordt met miskenning van de 
rechtsregelen die de bevoegdheid van de 
raad van beroep omschrijven (schending 
van al de bovenaangehaalde bepalingen); 

tweede onderdeel, de opdracht die aan 
de organen van de Orde van Geneeshe
ren wordt toevertrouwd, erin bestaat te 
waken over het naleven van de regelen 
van de medische plichtenleer en over de 
handhaving van de eer, de bescheiden
heid, de eerlijkheid en de waardigheid 
van de leden van de Orde; deze organen 
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daartoe belast zijn met het treffen van 
tuchtmaatregelen wegens fouten begaan 
in de uitoefening van het beroep, alsook 
wegens zware fouten bedreven buiten de 
beroepsbedrijvigheid wanneer die fouten 
de eer of de waardigheid van het beroep 
kunnen aantasten; een meningsverschil 
op het gebied van de wetenschappelijke 
verantwoording van de ene of de andere 
behandeling buiten de perken valt van 
deze omschrijving van de opdracht van 
de organen van de Orde; noch de boven
aangehaalde overwegingen, noch enige 
andere overweging van de bestreden be
slissing een verwijt inhouden op het ge
bied van de eer, de bescheidenheid, de 
eerlijkheid en de waardigheid waarmee 
eiser zijn beroep heeft uitgeoefend of 
zich buiten de uitoefening van zijn be
roep heeft gedragen; de machtsomschrij
ving van de raden van de Orde van Ge
neesheren tot de openbare orde behoort, 
en de schending ervan voor de eerste 
maal voor (het) Hof mag ingeroepen 
worden; waaruit blijkt dat de bestreden 
beslissing tegen eiser een tuchtsanctie 
uitspreekt zonder deze te motiveren door 
een miskenning van de medische plich
tenleer, meer bepaald zonder vast te stel
len dat hij een fout zou begaan hebben 
ten opzichte van de eer, de bescheiden
heid, de eerlijkheid en de waardigheid 
waarmee hij zich gedragen heeft in of 
buiten de uitoefening van zijn beroep; de 
beslissing aldus de aan de provinciale 
raad en aan de raad van beroep toege
kende macht overschrijdt (schending van 
al de hoven aangehaalde bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser ten laste 

wordt gelegd « misbruik van thera
peutische vrijheid bij de behande
ling van M.D.W. »; 

Overwegende dat de raad van be
roep niet een louter meningsverschil 
over de huidige wetenschappelijke 
kennis beteugelt, maar eiser verwijt 
dat hij « bij de behandeling - ho
meopatisch of niet - niet de nodige 
zorg heeft aan de dag gelegd die 
van de abstracte doorsnee genees
heer mag verwacht worden », met 
de dood van de patH!nte tot gevolg; 

Overwegende dat het woord « mis
bruik » beduidt een verkeerd ge
bruik; dat « misbruik van therapeu
tische vrijheid » geen opzet vereist; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het antwoord op 
het eerste onderdeel aantoont dat de 
tenlastelegging niet beperkt blijft 
tot een « meningsverschil op het ge
bied van de wetenschappelijke ver
antwoording van de ene of de ande
re behandeling »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

5 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en Butzler. 

Nr. 149 

1' KAMER - 6 november 1987 

KQQP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP 
VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE BE
EINDIGING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN -
VERPLICHTING VOOR DIE PARTIJ AAN DE AN
DERE PARTIJ EEN REDELIJKE OPZEGGINGS
TERMIJN TOE TE KENNEN - GEEN OF ONTOE
REIKENDE OPZEGGINGSTERMIJN - GEVOLG. 

Wanneer een van de partijen een voor 
onbepaalde tijd toegestane concessie 
van alleenverkoop beiJindigt, wordt in 
de regel een redelijke opzeggingster
mijn toegekend; indien de partijen bij 
de opzegging niet zijn overeengeko
men nopens de in acht te nemen op
zeggingstermijn, vermag de rechter, 
bij wie het geschil is aangebracht, niet 
door het opleggen van een termijn of 
een bijkomende termijn de uitvoering 
van de concessie van alleenverkoop te 
doen voortduren, doch kent hij een 
vergoeding toe die moet worden bere
kend op grand van de voordelen welke 
de opgezegde partij moet derven en 
die in de plaats treedt van de niet na-
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gekomen contractuele verbintenis een 
redelijke opzeggingstermijn te geven 
(1). (Artt. 2 en 3 wet van 27 juli 1961, 
gew. bij de wet van 13 april 1971.) 

{PEUGEOT-TALBOT N.V. T. ETABLISSEMENTEN 
WILLAERT-LENOIR N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5397) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2 van de wet van 27 juli 1961 be
treffende eenzijdige beiHndiging van de 
voor onbepaalde tijd verleende conces
sies van alleenverkoop, als gewijzigd 
door artikel 2 van de wet van 13 april 
1971, 1134, derde lid, 1142, 1146 en 1147 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld : dat de houding van ver
weerster tegenover de herstructurerings
voorstellen van eiseres leidde tot de 
« voorwaardelijke ,, opzegging van het 
contract door eiseres, bij aangetekende 
brief van 29 april 1982, luidend als volgt : 
« In het geval dat U, in tegenstelling tot 
mijn verwachting, toch mijn voorstel 
zoudt weigeren, verzoek ik U de ont
vangst van huidig schrijven als het begin 
van uw opzegtermijn te beschouwen en 
zullen onze commercii:He relaties dan ook 
op 31 december 1982 een einde nemen », 
dat, daar « hierop geen antwoord 
kwam "• eiseres bij aangetekende brief 
van 12 juli 1982 liet weten dat bij niet
aanvaarding van het voorstel v66r uiter
lijk 31 juli 1982 « wij spijtig genoeg uit 
elkaar moeten gaan », dit met verwijzing 
naar de reeds gegeven opzegging, doch 
met de toevoeging « Het spreekt vanzelf 
dat, indien de voorgestelde termijn met 
een einde op 31 december 1982 bij U als 

(1) Zie Cass., 6 april 1978 (A.C., 1978, 898), 28 
juni 1979 (ibid., 1978-79, 1303) en de cone!. van 
de h. proc.-gen. Krings, toen eerste adv.-gen., 
gepubliceerd in Bull. en Pas., 1979, I, 1260 e.v., 
inzonderheid biz. 1263 tot 1265, parlementa1re 
voorbereiding wet 27 juli 1961, Pari. Besch., 
Senaa~ zitting 1959-60, nr 426, verslag namens 
de commissie van de Middenstand, mtgebracht 
door de h. Verhaest, biz. 14, BRICMONT en PHI 
LIPS, Commenta1re des d1spositwns de droit 
beige et communauta1re app!Jcables aux con 
cesswns de vente en Belg1que, mtg. Jeune 
Barreau, druk 1977, nrs 34, 110 tot 114 

onvoldoende zou overkomen, ik bereid 
ben, zoals trouwens de wetgeving het 
wil, om met U deze aangelegenheid te 
bespreken, hetzij langs het kanaal van 
onze raadslieden » en dat verweerster 
hierop reageerde met een aangetekende 
brief van 14 juli 1982, waarin zij mede
deelde dat de dagvaarding eerstdaags 
zou betekend worden en : « De rechtbank 
zal nu ook de schadevergoeding moeten 
begroten van de opzeggingstermijn wel
ke U had moeten nakomen » (pagina's 2 
- 3), oordeelt, nopens de beweerde een
zijdige beeindiging door verweerster : 
« (Verweerster) was ( ... ) niet verplicht na 
het ingaan van de opzegperiode per 1 
mei 1982 te onderhandelen over de duur 
ervan, maar mocht zich ertoe beperken 
te stellen dat de gegeven opzeg ontoerei
kend was en het geschil voor de rechter 
brengen ten einde een redelijke opzeg
gingstermijn te doen bepalen en in 
functie daarvan een billijke vergoeding 
te eisen. Ze mocht eveneens, gelet op de 
gegeven opzeg, het contract als beein
digd beschouwen met ingang van 1 ja
nuari 1983 en in functie hiervan de nodi
ge schikkingen treffen. (Eiseres) was in 
elk geval niet gerechtigd het contract op 
te zeggen zonder meteen het tijdstip te 
bepalen waarop zij het contract wenste 
te beeindigen. De partij, die opzeg geeft 
zonder een temrijn te bepalen of enkel 
een belachelijke termijn in acht neemt, 
maakt zich immers schuldig aan con
tractbreuk, zodat de andere partij dan 
onmiddellijk het contract als beeindigd 
mag beschouwen en de passende vergoe
ding eisen. Het is ongetwijfeld tegenstrij
dig eensdeels opzeg te geven tegen een 
welbepaalde datum en anderdeels de 
voortzetting van het contract te eisen tot 
aan het einde van de termijn die de 
rechter zal bepalen. Deze stelling van 
(eiseres) vindt in rechte geen steun en is 
ook ten zeerste onbillijk. Ze zou immers 
tot gevolg hebben dat (verweerster) in de 
grootste onzekerheid wordt gelaten no
pens het einde van haar verbintenissen 
en in feite verhinderd wordt schikkingen 
voor de toekomst te treffen. Dit kan niet 
de bedoeling van de wetgever zijn ge
weest. Het systeem van de wet van 27 
juli 1961 houdt veeleer in dat, wanneer 
de contractbeeindiging niet in der minne 
kan geschieden, de partij, die opzeg 
geeft, steeds het risico loopt dat de door 
haar bepaalde termijn ontoereikend kan 
worden bevonden en dus aanleiding zal 
geven tot een vervangende vergoeding 
voor het gedeelte van de volledige ter
mijn die m acht had moeten worden ge
nomen Uit wat voorafgaat volgt dat (ver-
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weerster), door na 31 december 1982 alle 
verdere samenwerking met (eiseres) te 
weigeren en de concessie-overeenkomst 
vanaf die datum, op grand van de gege
ven opzeg, als beeindigd te beschouwen, 
zich niet aan contractbreuk heeft schul
dig gemaakt. De hierop gesteunde gewij
zigde tegeneis van (eiseres) en haar inci
denteel beroep zijn dus ongegrond » 
(pagina's 6 - 7), 

tweede onderdeel, luidens artikel 2, in
zonderheid het tweede lid, van de hierbo
ven vermelde wet van 27 juli 1961, als 
gewijzigd door de wet van 13 april 1971, 
wanneer partijen het niet eens zijn over 
de redelijke opzeggingstermijn of de bil
lijke vergoeding, bepaald bij de opzeg
ging van het contract, de rechter uit
spraak doet naar billijkheid, eventueel 
II1et inachtneming van de gebruiken; bij
gevolg deze wetsbepaling, noch enige an
dere bepaling van voormelde wet belet
ten dat de concessiegever, na de conces
sie-overeenkomst te hebben opgezegd en 
de volgens hem redelijke opzeggingster
mijn te hebben bepaald, de rechter ver
zoekt zich uit te spreken over de door 
partijen na te !even en uit te voeren op
zeggingstermijn ingevolge het tussen 
hen ontstane geschil; uit voormeld arti
kel 2, noch enige andere bepaling van de 
wet van 27 juli 1961 kan worden afgeleid 
dat de partij, die opzegt, steeds het risico 
hoeft te !open dat de door haar bepaalde 
termijn ontoereikend kan worden bevon
den en aanleiding zal geven tot een ver
vangende vergoeding voor het gedeelte 
van de volledige termijn die in acht had 
moeten worden genomen, zodat het hof 
van beroep, door op grand van tegenge
stelde redenen, waardoor aan de wet van 

.27 juli 1961 beperkingen worden toege
s.chreven die zij niet bevat, te oordelen 
dat verweerster zich niet aan con
tractbreuk heeft schuldig gemaakt, zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van artikel 2, inzonderheid 
het tweede lid, van voormelde wet van 
27 juli 1961): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
• __ o • •.•.~-•.i•.•.oo •.; o o 

Dat 'net onderdeel feitelijke ·grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende een
zijdige beeindiging van de voor on-

bepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop, zoals dit gewij
zigd werd bij artikel 2 van de wet 
van 13 april 1971, bepaalt: « Een 
voor onbepaalde tijd verleende, aan 
deze wet onderworpen verkoopcon
cessie kan, behalve bij grove tekort
lmming van een van de partijen aan 
haar verplichtingen, niet worden 
beeindigd dan met een redelijke op
zeggingstermijn of een billijke ver
goeding die door partijen worden 
bepaald bij de opzegging van het 
contract. Zijn partijen het niet eens, 
dan doet de rechter uitspraak naar 
billijkheid, eventueel met inachtne
ming van de gebruiken »; 

Overwegende dat, volgens het 
stelsel van de wet van 27 juli 1961, 
zoals wordt bevestigd in de geschie
denis van die wet en van de wet van 
13 april 1971, wanneer een van de 
partijen een voor onbepaalde tijd 
verleende concessie van alleenver
koop beeindigt, de toekenning van 
een redelijke opzeggingstermijn de 
regel is en dat slechts bij ontstente
nis van zodanige opzeggingstermijn 
een vergoeding voor de voordelen 
van een opzegging moet worden toe
gekend die berekend wordt op 
grond van die voordelen; 

Dat de verplichting tot betaling 
van de opzeggingsvergoeding be
paald bij artikel 2 van de wet geen 
autonome contractuele verbintenis 
is, doch een verbintenis die in de 
plaats treedt van de niet nagekomen 
contractuele verbintenis een rede
lijke opzeggingstermijn te geven; 

Dat laatstgenoemde verbintenis 
voor de concessiegever bestaat in de 
voortzetting, tijdens de opzegging, 
van de uitvoering van zijn hoofdver
bintenis, namelijk de verbintenis om 
de aan de concessiehouder verleen
de alleenverkoop in het in concessie 
gegeven gebied te eerbiedigen; 

Overwegende dat, wanneer de 
partij die het onctract eenzijdig wil 
beeindigen, zoals ten deze, bij de op
zegging ervan, met de andere partij 
niet is overeengekomen nopens de 
in acht te nemen opzeggingstermijn, 
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de rechter, bij wie -het geschil wordt 
aangebracht, niet vermag, door het 
opleggen van een termijn of een bij
komende termijn, in de uitvoering 
van de overeenkomst in te grijpen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

6 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Blitzler en De Gryse. 

Nr. 150 

3' KAMER - 9 november 1987 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VER~ 
BAND - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER. 

Art. 1382 B. W. wordt niet geschonden 
door de rechter die het bestaan van 
een fout en schade vaststelt, en de da
der van de fout tot vergoeding van de 
schade veroordeelt, zonder het bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen 
fout en schade vast te stellen, wanneer 
de partijen over dat punt geen geschil 
hebben opgeworpen (1). 

(« DE SOCIALE VOORZORG , C.V. 
T. DE PIERP011JT DE BURNOT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7808) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 29 ~e1 1984, A.R. nr 
(A.C., 1983-84, nr a53). .. 

8520 

Gelet op de beschikking van 1 ok
tober 1987 door de eerste voorzitter 
gewezen, waarbij de zaak naar de 
derde kamer wordt verwezen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres ertoe veroor
deelt aan de verweerders, in hun eigen 
naam een provisioneel bedrag van 
25.000 frank en, in hun hoedanigheid van 
beheerders van de persoon en van de 
goederen van hun kind, Isabelle de Pier
pont de Burnot, een provisioneel bedrag 
van 200.000 frank te betalen, en dokter 
Voordecker als deskundige aanstelt om 
een verslag op te maken over de gevol
gen van het ongeval voor de dochter van 
de verweerders, op grand : dat eiseres uit 
de verklaringen van de getuige Martens 
afleidt dat haar verzekerde het kruis
punt niet heeft kunnen oprijden daar het 
Iicht voor haar op rood stand; dat even
we! erop client te worden gewezen dat de 
getuigenverklaring van de heer Martens 
onnauwkeurig en vaag is; dat hij, ener
zijds, « denkt ,, dat Jacqueline Panier 
door het oranje Iicht is gereden, zonder 
dat hij kan zeggen uit welke richting zij 
kwam en, anderzijds, uit wat hij heeft 
gezien, besluit dat hij het slach~offer zag 
oversteken toen het verkeershcht voor 
voetgangers nog niet op groen stand; dat 
( ... ) de eerste rechter dus terecht de me
ning was toegedaan dat het slachtoffer 
geen fout had begaan, die in oorzakelijk 
verband stand met het ongeval; dat hij 
daarentegen terecht erop heeft gewezen 
dat Jacqueline Panier met een overdre
ven snelheid heeft gereden bij het nade
re van een kruispunt waar het verkeer is 
geregeld door verkeerslichten, op een 
plaats en een uur dat het verkeer _zeer 
druk is en de voetgangers, vooral kmde
ren die naar school gaan, talrijk zijn; 
dat'bovendien de voetgangers die de rij
baan gingen oversteken op de voor hun 
bestemde oversteekplaats, van ver te 
zien waren, wat de verzekerde van eise
res nog tot meer oplettendheid had moe
ten aanzetten; dat de eerste rechter 
nochtans terecht alleen deze aansprake
lijkheid heeft verklaard voor het litigieu
ze ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres ip 
haar appelconclusie had aangevoer.~ d_at 
het getuigenis van Martens belangnJk rs, 
vermits het een nauwkeurige aanwijzing 
geeft in verband met de fase v_an het 
verkeerslicht toen· mevrouw Pamer het 
kruispunt is opgereden; eiseres boven-
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dien had gezegd : a) dat Martens heeft 
verklaard (zie de tweede verklaring van 
11 februari 1983) dat hij was gestopt toen 
het verkeerslicht op oranje stond en dat 
hem daarna geen enkel voertuig was 
voorbijgereden; b) dat Martens zelfs 
heeft verklaard dat, toen hij voor de lich
ten stilstond, mevrouw Panier hem niet 
was voorbijgereden, en c) dat mevrouw 
Panier, die dus noodzakelijk voor Mar
tens reed, het verkeerslicht niet kon 
voorbijrijden toen het op oranje stond; 
het arrest, bij gebrek aan voldoende ant
woord op die stelling van eiseres nopens 
het getuigenis van Martens, niet regel
matig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, noch uit die overwe
gingen, noch uit enige andere overwe
ging van het arrest volgt dat het hof van 
beroep in dit geval zou hebben vastge
steld dat er tussen de door de verweer
ders geleden schade en de ten laste van 
de verzekerde van eiseres in aanmerking 
genomen fout een oorzakelijk verband 
bestaat; nu zulks niet is vastgesteld, de 
beslissing van het arrest, waarin de ver
zekerde van eiseres, mevrouw Panier, ai
leen aansprakelijk wordt gesteld voor 
het litigieuze ongeval en eiseres is ver
oordeeld tot schadeloosstelling van de 
verweerders, niet naar recht verant
woord is (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

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

wijst dat de getuigenverklaring van 
Martens onnauwkeurig en vaag is, 
aangezien die getuige enkel zegt dat 
hij dacht dat de bestuurder van het 
voertuig het oranje licht is voorbij
gereden, zonder te kunnen zeggen 
uit welke richting hij kwam, en uit 
wat hij heeft gezien, besluit dat het 
slachtoffer is overgestoken toen het 
licht voor voetgangers noch niet op 
groen stond; 

Dat het arrest aldus de redenen 
opgeeft waarom het geen rekening 
houdt met de verklaringen van die 
getuige en met de gevolgtrekking 
die eiseres daaruit afleidde; 

Dat dit onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres niet aan
voert dat op de conclusie betreffen
de het oorzakelijk verband niet is 
geantwoord; dat artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek niet bepaalt dat 
de rechter die de fout bewezen en 
de vordering tot schadeloosstelling 
gegrond verklaart, uitdrukkelijk 
dient vast te stellen dat er tussen de 
fout en de schade een oorzakelijk 
verband bestaat; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres ertoe veroor
deelt aan de verweerders, in hun eigen 
naam, een provisioneel bedrag van 
25.000 frank en, in hun hoedanigheid van 
beheerders van de persoon en van de 
goederen van hun kind, Isabelle de Pier
pont de Burnot, een provisioneel bedrag 
van 200.000 frank te betalen, en dokter 
Voordecker als deskundige aanstelt, op 
grond : dat de getuigenverklaring van 
Michel Martens onnauwkeurig en vaag 
is; dat de verklaring van Dominique Bur
lion, een onpartijdige en de meest ge
schikte getuige, vermits zij terzelfder 
tijd als het slachtoffer en in dezelfde 
richting overstak, klaar en duidelijk is : 
het licht stond op groen voor hen en op 
rood voor de voertuigen die op de Lam
bermontlaan reden; dat die getuigenver
klaring gestaafd wordt door die van Ali
ce de Pierpont; dat de eerste rechter dus 
terecht de mening was toegedaan dat het 
slachtoffer geen enkele fout in oorzake
lijk verband met het ongeval had beg
aan; 

terwijl eiseres in haar conclusie uit
drukkelijk aanvoerde dat, indien het hof 
(van beroep) eveneens de mening was 
toegedaan, zoals de eerste rechter, de 
verklaring van de getuige Martens ter 
zijde te moeten laten en enkel rekening 
te moeten houden met die van mevrouw 
Burlion, alvorens over de aansprakelijk
heid uitspraak te doen, de getuige zou 
dienen te worden gehoord en haar zou 
dienen te worden gevraagd nader te be
palen waar zij zich op de rijbaan bevond 
toen de aanrijding gebeurde; indien de 
vorenbedoelde twijfel door het verhoor 
van de getuige zou worden bevestigd, 
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niet kan worden beschouwd dat het be
wijs is geleverd dat mevrouw Panier 
door een rood Iicht is gereden, en dat de 
verweerders dus in hun vordering moe
ten worden afgewezen; het arrest niet 
antwoordt op die conclusie van eiseres, 
zodat het niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en het arrest derhalve alle 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het middel niet 
nader bepaalt waarin de aangevoer
de schending van artikel 1138, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek be
staat; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat voor het overige 
de conclusie van eiseres ertoe strek
te mevrouw Burlion te doen verho
ren ten einde haar te doen nader 
bepalen waar zij zich op de rijbaan 
bevond toen de aanrijding gebeurde; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat << de verklaring van Bur
lion, een onpartijdige en de meest 
geschikte getuige, vermits zij ter
zelfder tijd als het slachtoffer en in 
dezelfde richting overstak, klaar en 
duidelijk is : het licht stond voor hen 
op groen en op rood voor de wagens 
die op de Lambermontlaan reden »; 

Dat het hof van beroep aldus de 
redenen opgeeft waarop het zijn 
overtuiging fundeert, en dus niet be
hoefde te zeggen waarom het geen 
rekening houdt met het verzoek om 
getuigenverhoor, dat impliciet door 
zijn beslissing als nutteloos wordt 
aangemerkt om de waarheid aan 
het licht te brengen; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden anagenomen; 

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

9 november 1987 - 3' kamer - Voor-. 
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h Duchatelet, 

eerste advocaat-generaal Advocaten : 
mrs. Houtekier en Delahaye. 

Nr. 151 

3' KAMER - 9 november 1987 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKEL!JKHEID - AANSPRAKEL!JK
HEID UIT EN BU!TEN OVEREENKOMST. 

2° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKEL!JK WEGENS ONDUIDEL!JK
HEID - BURGERL!JKE ZAKEN - SCHEND!NG 
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING - FOUT 
BEGAAN BIJ DE UITVOERING VAN DE OVER
EENKOMST. 

3° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA

KEN - RECHTERLIJKE U!TSPRAAK OVER 
NIET GEVORDERDE ZAKEN. 

lo Een contractpartij kan wegens een 
bij de uitvoering van de overeenkomst 
begane !out slechts dan extracontrac
tueel aansprakelijk worden gesteld, in
dien de haar ten laste gelegde fout een 
tekortkoming uitmaakt, niet aan de 
contractuele verbintenis, doch aan de 
algemene zorgvuldigheidsplicht, en in
dien die !out andere dan aan de slech
te uitvoering van de overeenkomst te 
wijten schade heeft veroorzaakt (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W)) 

2o Het middel gericht tegen een arrest 
dat uitspraak doet over een tekortko
ming van een partij aan haar contrac
tuele verplichtingen is niet ontvanke
lijk als het, zonder een extracontractu
ele !out aan te voeren, als geschonden 
wettelijke bepalingen enkel de artt. 
1382 en 1383 B. W. vermeldt. (Art. 1080 
Ger.W.) 

3o Art. 1138, :!', Ger. W. wordt geschonden 
door de rechter die een partij veroor
deelt om aan een andere partij een be
drag te betalen dat door laatstgenoem
de niet was gevorderd (2). 

(1) Cass., 14 okt. 1985, A.R nr 4747 
(A.C., 1983-86, nr 88). 

(2) Cass., 22 dec 1983, 
(A.C., 1983-84, 111' 219). 

A.R nr 3779 
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(FECHEROLLE T. TOMSON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7815) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van 30 
september 1987, door de eerste voor
zitter gewezen, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 543, 544, 1134, 1184, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat niemand 
zich zonder oorzaak ten koste van een 
ander mag verrijken, 

doordat het arrest beslist dat de koop 
door de fout van verweerster vernietigd 
'l"as en de overeengekomen forfaitaire 
\·ergoeding verschuldigd was, en niet in
gaat op eisers vordering tot betaling van 
schadeloosstelling wegens genotderving 
van het appartement van 23 september 
1977 tot 11 januari 1984 en de tijdens die 
periode aan de medeiHgendom betaalde 
lasten, op grond : « dat de partijen sinds 
de maand april 1978 bij hun standpunt 
zijn gebleven en elkaar aansprakelijk 
stelden; dat (verweerster) en (eiser) ( ... ) 
alle nuttige maatregelen moesten treffen 
om tot een oplossing te komen of, al
thans, de schade te beperken; dat het 
stilzitten van (eiser) totdat hij te laat 
heeft beslist dat hij het appartement op
nieuw zou betrekken, op 11 januari 1984, 
de door hem aangevoerde schade heeft 
verzwaard (improduktiviteit van het 
goed eh lasten gedurende zesenzeventig 
rriaanden); dat de inopportune procedure 
die hij op 1 juni 1978 voor de vrederech
ter instelde om " (verweerster) uit het 
appartement te zetten ", hoewel hij wist 
dat zij het appartement niet bewoonde, 
hem niet kan ontlasten van zijn aanspra
kelijkheid voor de schade zoals zij be
staat; dat (verweerster), zoridei: te wor
den tegengesproken, beweert, onder 
overlegging op de terechtzitting van at
testen van derden ten bewijze ervan, dat 
zij het appartement nooit heeft bewoond, 
vermits zij trouwens nooit de sleutels 
heeft gehad; dat zij niet aansprakelijk 
kan worden verklaard voor de kosten om 
het appartement weer m orde te brengen 

(103.276 frank); dat (eiser) niet het recht 
heeft om meer te vorderen dan de over
eengekomen forfaitaire vergoeding >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
dat vaststelt dat « de partijen sedert de 
maand april 1978 bij hun standpunt zijn 
gebleven en elkaar aansprakelijk stel
den », en « dat (verweerster) en (eiser) 
alle nuttige maatregelen moesten treffen 
om tot een oplossing te komen of althans 
de schade te beperken >>, aldus impliciet 
maar zeker vaststelt dat verweerster een 
fout heeft begaan, waardoor de schade 
mede was veroorzaakt; daaruit volgt dat 
het arrest niet, zonder tegenstrijdigheid 
en zonder schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, kan beslissen dat eiser volledig 
aansprakelijk is voor de schade; het ar
rest derhalve niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet), en evenmin naar 
recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, indien het arrest al
dus moet worden uitgelegd dat het zijn 
beslissing tot afwijzing van de vordering 
tot schadeloosstelling wegens genotsder
ving en terugbetaling van de gemeen
schappelijke lasten voor de periode van 
23 september 1977 tot 11 januari 1984 
hierop laat steunen, dat verweerster be
wijst « dat zij nooit het appartement 
heeft bewoond >>, en vaststelt dat ver
weerster, krachtens de tussen partijen 
op 23 september 1977 ondertekende voor
lopige koopovereenkomst, op dezelfde 
dag in het genot is getreden van het 
goed, zonder erop te wijzen dat het be
grip « genot >> in dit geval een andere be
tekenis dan de gewone betekenis heeft, 
het arrest dit wettelijk begrip miskent, 
zoals het onder meer volgt uit de artike
len 543, 544 en 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat het recht omvat om van 
een goed gebruik te maken zonder het 
wezen ervan aan te tasten en dus niet 
samenvalt met het materiele gebruik van 
het goed, alsmede de verbindende kracht 
van de tussen partijen gesloten overeen
komst miskent (schending van de artike
len 543, 544, 1709 en 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek); het arrest bijgevolg, 
door aan eiser niet de tegenwaarde toe 
te kennen van het genot van het goed 
dat verweerster krachtens de ontbonden 
overeenkomst van 23 september 1977 
heeft gehad, artikel 1184 van het Burger
lijk Wetboek schendt en het algemeen 
rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk 
niemand zich zonder oorzaak ten koste 
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van een ander mag verrijken en dat van 
toepassing is op de terugbetalingen van 
de krachtens de ontbonden overeenkom
sten verrichte prestaties (schending van 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
en miskenning van het in het middel 
aangewezen aigemeen rechtsbeginsei; 

derde onderdeel, eiser in zijn appei
conciusie, in zijn verzoekschrift in hager 
beroep, aismede in zijn conclusie in eer
ste aanieg, waarvan de inhoud volledig 
in hager beroep ais overgenomen is be
schouwd, betoogde dat « de sieuteis van 
het appartement aan (verweerster) zijn 
afgegeven op de dag waarop de voorlopi
ge verkoopovereenkomst werd onderte
kend ( ... ), zij tot op heden altijd heeft ge
weigerd de sleuteis van het appartement 
terug te geven » (conclusie in eerste aan
Ieg, voor ontvangst getekend op 6 janua
ri 1981, biz. 7) en « (verweerster) de sleu
teis heeft gekregen ( ... ); (zij) steeds tot 
op heden de sieuteis onder zich heeft ge
houden » (verzoekschrift in hager be
roep, biz. 2) en ten slotte dat « (verweer
ster) de sleutels weigerde terug te geven; 
( ... ) zelfs na het beroepen vonnis de sleu
tels niet zijn teruggegeven ( ... ), zodat (ei
ser) het slot diende te vervangen » (eer
ste aanvullende appelconclusie, voor ont
vangst getekend op 31 januari 1986, 
blz. 5); daaruit voigt dat, indien het ar
rest in die zin moet worden uitgelegd dat 
het zijn beslissing tot afwijzing van ei
sers vordering tot betaling van schade
vergoeding wegens genotsderving en te
rugbetaling van de gemeenschappelijke 
lasten, hierop grondt dat verweerster 
" zonder te worden tegengesproken, zegt 
( ... ) (dat zij) trouwens de sleutels nooit 
heeft gehad >>, de bewijskracht van de 
conclusie en van eisers verzoekschrift in 
hoger beroep miskent en bijgevolg niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een contractpar

tij wegens een bij de uitvoering van 
de overeenkomst begane fout 
slechts dan extracontractueel aan
sprakelijk kan worden gesteld, in
dien de haar ten laste gelegde fout 
een tekortkoming uitmaakt, niet 
aan de contractuele verbintenis, 
doch aan de algemene zorgvuldig
heidsplicht, en indien die fout ande
re dan aan de slechte uitvoering van 
de overeenkomst te wijten schade 
veroorzaakt; 

Overwegende dat uit de in het 
middel overgenomen overwegingen 
van het arrest volgt dat de gedra
ging van verweerster uitsluitend een 
fout is bij de uitvoering van het con
tract; 

Overwegende dat het onderdeel 
derhalve, in zoverre het steunt op 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest, na te hebben geoor
deeld dat eiser en verweerster « aile 
nuttige maatregelen moesten treffen 
om tot een oplossing te komen of, 
althans, de schade te beperken », 
niet zonder tegenstrijdigheid, eiser 
volledig aansprakelijk heeft kunnen 
verklaren voor de schade ten gevol
ge van de genotsderving van het on
roerend goed; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
op artikel 97 van de Grondwet 
steunt, gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 1138, 2', van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest eiser ertoe veroor
deelt aan verweerster, buiten 500.000 
frank, namelijk de helft van het voor
schot, nog het bedrag van 11.690 frank 
plus de compensatoire rente vanaf 27 ja
nuari 1978, te betalen, 

terwijl verweerster niet zodanige vor
dering had ingesteld en in haar hoofd
en aanvullende conclusie enkei terugga
ve van het voorschot en betaling van de 
overeengekomen vergoeding van 500.000 
frank vorderde; het arrest over een niet 
gevorderde zaak uitspraak doet en der
haive niet naar recht is verantwoord 
(schending van artikei 1138, 2', van het 
Gerechtelijk Wetboek) 

Overwegende dat het arrest, door 
eiser ertoe te veroordelen aan ver
weerster 11.690 frank te betalen tot 
teruggave van de aan de beheerster 
van het goed betaalde kosten, hoe
wei verweerster daarvan geen terug
betaling had gevorderd, artikel 1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, zonder dat be
hoeft te worden geantwoord op de 
andere onderdelen van het eerste 
middel, die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest, behoudens in zoverre 
het uitspraak doet over de ontbin
ding van de koop ten nadele van 
verweerster en haar ertoe veroor
deelt aan eiser 500.000 frank plus de 
rente te betalen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

9 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Draps en Delahaye. 

Nr. 152 

3' KAMER - 9 november 1987 

VENNOOTSCHAP - HANDELSVENNOOT
SCHAP - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - KA
PITAALVERHOGING - U!TGIFTE VAN AANDE
LEN - BEDROG VAN DE BESTUURDERS 
GEVOLG 

Wanneer de bestuurders van een naam
loze vennootschap, in de uitoefening 
van hun wettelijke en statutaire 
functie, met de bedoeling inschrijvin
gen te verkrijgen op aandelen die zijn 
uitgegeven om het maatschappelijk ka
pitaal te verhogen, bedrieglijke kunst
grepen hebben aangewend die de toe
stemming van de inschrijvers nietig 
hebben gemaakt, kunnen laatstge
noemden tegen de naamloze· verinoot
schap zelf een rechtsvordering tot nie
tigverklaring van de inschrijving in
stellen (1). (Artt. 1108, 1109 en 1116 
B.W.} 

(1) PASSELECQ, " Tra1te des soc1etes commer 
c1ales », z1e Novelles, Drmt commerclal, d. III, 
nrs 1092 en 1319 

(SUPELECT P.V.B.A., INFELECT P:V.B.A. T. LE
CLOUX - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT 

ENERGIES APPLIQUEES N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7830) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op de op 28 september 1987 
door de eerste voorzitter gewezen 
beschikking, waarbij de zaak naar 
de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1108, 1109, 1116, 1134, 1984, 1988 
van het Burgerlijk Wetboek, 52, 53, 54, 
inzonderheid het tweede lid, 61, 63, 63bis 
van de gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep op de con
clusie, waarbij de eiseressen vroegen dat 
de boekhouding van de naamloze ven
nootschap Energies Appliquees sinds 
haar oprichting tot het sluiten van de 
overeenkomst, waarbij de eerste eiseres 
zich ertoe verbond in te schrijven op de 
kapitaalverhoging van die vennootschap, 
zou worden overgelegd ten bewijze dat 
« de bestuurders van de failliete vennoot
schap hun verbintenis tot inschrijving 
verkregen hadden door middel van be
drieglijke kunstgrepen die bedrog ople
veren, waardoor hun toestemming ge
brekkig is >>, de vordering en het aldus 
voorgedragen middel van de eiseressen 
heeft verworpen, op grond : « ... dat lui
dens artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennsootschappen, 
de inschrijvers op aandelen verbonden 
zijn voor het totale bedrag van hun aan
delen, niettegenstaande elke hiermee 
strijdige bepaling; dat daaruit volgt dat 
de (eiseressen) nu hun inschrijving, om 
zich jegens de failliete vennootschap vrij 
te maken van en zich te onttrekken aan 
hun verbintenis de opgevraagde stortin
gen te doen, zich er niet op kunnen be,. 
roepen dat zij het slachtoffer zijn ge
weest van bedrieglijke kunstgrepen van
wege de bestuurders van de betrokken 
vennootschap; dat, indien er bedrog is 
geweest, zij desnoods tegen die bestuur
ders persoonlijk een vordering tot scha
devergoeding kunnen instellen; ( ... ) dat 
het dus ter zake niet dienend is ( ... ) te 
bevelen dat de boekhouding sinds de op-
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-r!~hting van de failliete vennootschap tot 
op de dag waarop het litigieuze akkoord 
werd gesloten, zal worden overgelegd », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, ar
tikel 52 van de gecoiirdineerde wetten op 
de handelsvennootschappen niet belet 
dat de inschrijvers op aandelen een vor
dering instellen tot nietigverklaring van 
hun verbintenissen wegens een gebrek 
in· de toestemming; anderzijds, de be
stmirders van een naamloze vennoot
schap organen zijn van deze vennoot
schap; daaruit volgt dat het door de 
bestuurders gepleegde bedrog om in
schrijvingen te verkrijgen, neerkomt op 
bedrog van de vennootschap zelf, en der
halve door de inschrijvers kan worden 
aangevoerd tot staving van een verde
ring tot nietigverklaring van hun 
inschrijvingen; daaruit volgt dat het ar
rest: 1° de artikelen 1108, 1109, 1116 van 
het Burgerlijk Wetboek en 52 van de ge
coiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen schendt doordat het oor
deelt dat, krachtens dat laatste artikel, 
de inschrijver op aandelen wiens toe
stemming wegens bedrog gebrekkig is, 
geen vordering kan instellen tot nietig
verklaring van zijn verbintenis; 2° het be
grip « orgaan van een naamloze vennoot
schap » miskent en derhalve de artikelen 
53, 54, inzonderheid het tweede lid, 61, 63 
en 63bis van de gecoiirdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen schendt 
doordat het oordeelt dat het door een be
stuurder gepleegde bedrog om inschrij
vingen te verkrijgen, aan de vennoot
schap niet kan worden tegengeworpen; 
het arrest derhalve, gelet op de in het 
middel aangewezen bepalingen, niet 
naar recht is verantwoord; 

tweede onderdeel, de inschrijving voor 
een kapitaalverhoging een eenzijdige 
handeling is; hij die zich door een eenzij
dige handeling verbindt, kan vorderen 
dat zijn verbintenis wegens bedrog nie
tig wordt verklaard, wie ook de dader 
van de bedrieglijke kunstgrepen moge 
zijn; daaruit volgt dat het arrest, door te 
beslissen dat de eiseressen zich tegen de 
vennootschap Energies Appliquees niet 
konden beroepen op het bedrog van de 
bestuurders van de vennootschap, waar
door hun toestemming voor de inschrij
ving op de kapitaalverhoging van de ven
nootschap gebrekkig is, niet naar recht 
is verantwoord, gelet op de artikelen 
1108, 1109 en 1116 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het middel, nu 
het niet zegt in welk opzicht het ar-

rest artikel 97 van de Grondwet 
schendt, in zoverre niet ontvankeiijk 
is; 

. Wat het_(?~rst~ onderd~!?Lb~treft_: 

Overwegende dat wanneer~de be
stuurders- van een- naamloze ven
nbotschap, alS organeh van die ven
nootschap in de uitvoering van hun 
wettelijke of statutaire opdracht, om 
inschrijvingen op aandelen. te ver
krijgen met het oog op een verho
ging van het maatschappelijk kapi
taal, bedrieglijke kunstgrepen heb
'Qi:m aangewend -waardool! de toe
stemming van de inschrijvers ge
brekkig is, dezen tegen de naamloze 
vennootsehap zelf een.vorderingtot 
nietigverklaring ··van zodiu1ige ·in
schrijving -kunnen- instellen; 

Overwegende dat het arrest, door 
om de in het middel overgenomen 
redenen de conclusie van de eiseres
sen te verwerpen, waarin zij vroe
gen dat het hof van beroep zou be
velen dat de boekhouding van de 
failliete naamloze venriootschap 
Energies Appliquees zou worden 
overgelegd, ten bewijze dat de be
stuurders bedrieglijke kunstgrepen 
hebben aangewend, die bedrog ople
veren waardoor hun toestemming 
gebrekkig is, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

9 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, -eerste advo
caat-generaal - Acfvoqaat: mr. _Sim_ont. 
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Nr. 153 

3" KAMER - 9 november 1987 

RECHT VAN VERDEDIGING - BURGER
LUKE ZAKEN - OMSCHRIJVING VAN EEN 
CONTRACT DOOR DE RECHTER - OMSCHRIJ
VING NIET AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE 
PARTIJEN ONDERWOREPN. 

De rechter die een contract omschrijft 
zonder die omschrijving aan de tegen
spraak van de partijen te onderwer
pen, terwijl elke partij van da t con
tract een andere omschrijving had 
gegeven, miskent het algemeen begin
sel van het I'echt van verdediging (1). 

(BECKERS T. DUFRANE R., IMMERS, DUFRANE C.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7876) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op de beschikking van 30 
september 1987 door de eerste voor
zitter gewezen, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel: miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest, dat, enerzijds, erop 
wijst dat eiseres betoogde dat de over
eenkomst van 11 december 1978 een 
koop was en dat de verweerders integen
deel de zienswijze deelden van de eerste 
rechter die deze overeenkomst als een 
ruil had aangemerkt en, anderzijds, be
slist dat geen van die kwalificaties in 
aanmerking kon worden genomen, de 
overeenkomst omschrijft als een scherr
king met last die door eiseres aan de 
eerste en de tweede verweerder was ge
daan en door dezen was aangenomen, en 
op die kwalificatie steunt om, met beves
tiging van het beroepen vonnis, de 
hoofdvordering gegrond te verklaren en 

(1) VAN COMPERNOLLE, L'office du juge et le 
fondement du litige, noot bij Cass., 24 nov. 
1978, Rev. Crit. Jur. B., 1982, blz. 36. 

de tegenvordering alsmede de vordering 
tot tussenkomst af te wijzen, zonder dat 
het vooraf aan de partijen de gelegen
heid heeft gegeven over die kwalificatie 
hun opmerkingen te doen kennen, 

terwijl, hoewel de rechten op de regel
matig bij hem aanhangig gemaakte fei
ten toepassing dient te maken van de 
rechtsregels op grand waarvan hij de 
vordering toewijst of afwijst en hoewel 
hij derhalve aan een voor hem aange
voerde akte zijn juiste kwalificatie moet 
geven, ongeacht de verschillende bena
mingen die iedere partij eraan geeft, hij 
verplicht is om, alvorens uitspraak te 
doen, wanneer hij oordeelt dat aan de 
feiten een kwalificatie moet worden ge
geven of dat daarop een rechtsregel 
moet worden toegepast waarover de par
tijen v66r hem geen uitleg hebben ver
strekt, aan de partijen de gelegenheid te 
geven daarover tegenspraak te voeren 
door hen te vragen dat zij hun opmer
kingen zouden doen kennen voordat het 
debat is gesloten of, indien dit al is ge
beurd, daartoe heropening van het debat 
te bevelen; ten deze, noch uit het arrest 
noch uit de processtukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
partijen v66r het sluiten van het debat 
uitleg hebben kunnen verstrekken over 
de kwalificatie, die anders is dan die 
welke zij hebben voorgesteld en verde
digd, en die de feitenrechter aan de over
eenkomst van 11 december 1978 had ge
geven; dat de feitenrechter derhalve, 
alvorens ten grande uitspraak te doen, 
verplicht was heropening van het debat 
over dat punt te bevelen; daaruit volgt 
dat het arrest, waarin die heropening 
niet is bevolen, het recht van verdedi
ging van eiseres en bijgevolg het in het 
middel aangewezen rechtsbeginsel mis
kent: 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat eiseres de door haar 
met de eerste twee verweerders op 
11 december 1978 gesloten overeen
komst beschouwde als een « koop 
die vernietigbaar was wegens bena
deling voor meer dan zeven twaalf
de », terwijl de verweerders « de 
zienswijze deelden van de eerste 
rechter over de litigieuze verbinte
nis, die de akte als een ruil heeft ge
kwalificeerd », beslist dat die over
eenkomst als een geschenk met last 
moet worden aangemerkt; 

Overwegende dat de rechter, al
hoewel hij op de regelmatig bij hem 
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aanhangig gemaakte feiten, zonder 
het voorwerp of de oorzaak van de 
vordering te wijzigen, ambtshalve 
de rechtsregels moet toepassen op 
basis waarvan hij de vordering toe
wijst of afwijst, het recht van verde
diging moet in acht nemen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
beslist dat de litigieuze overeen
komst als een schenking diende te 
worden aangemerkt, zonder dat de 
partijen over die kwalificatie tegen
spraak hebben gevoerd, het alge
meen beginsel inzake het recht van 
verdediging miskent; 

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

9 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Gerard 
en Delahaye. 

Nr. 154 

2' KAMER - 10 november 1987 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESCHIKKEND GEDEELTE -
BEG RIP. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN 
- MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VONNIS -
BEG RIP. 

1° Elke beslissing van een rechter betref
fende een betwisting is een beschik
kend gedeelte, ongeacht de vorm van 
die beslissing en de plaats ervan in 
het vonnis of het arrest (1). 

2° De bewijskracht van een vonnis wordt 
miskend door de rechter die een uitleg 
ervan geeft die niet verenigbaar is met 
de termen ervan (2). 

(B.V.M. N.V. T .. DE. BOITSELIER F. E.A.; ZACCARIA 
. GALETTA J::>,V.J3.A. T. DE BOITSELIER F. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1252) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1987 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde; 

Overwegende dat het vonnis ai
leen uitspraak doet op burgerlijk ge
bied; 

I. Op de voorziening van de N.V. 
B.V.M.: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vorderingen van de P.V.B.A. 
Zaccaria, Prosper Bekaert en de Na
tionale Bond der Liberale Mutuali
teitsfederatien van Belgie, en op de 
tegen haar ingestelde rechtsvorde
ring van Filip De Boitselier, Ar
mand De Boitselier en Theresia 
Mostinckx strekkende tot vrijwaring 
voor de veroordelingen uitgesproken 
ten voordele van de genoemde bur
gerlijke partijen, minstens tot bin
dendverklaring van het vonnis : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1122, 1125 van het Gerechte
lijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van het rechterlijk gewijs
de in strafzaken, 

doordat het bestreden vonnis het der
denverzet van eiseres tegen het vonnis 
van 20 juni 1986 onontvankelijk ver
klaart om reden dat « luidens artikel 
1122 van het Gerechtelijk Wetboek ( ... ) er 
slechts derdenverzet voor het strafge
recht (kan) worden ingesteld in zover er 

(1) Cass., 5 feb. 1986, A.R. nr. 4695 (2) Cass., 20 nov. 1986, A.R. nr. 7660 
(A.C., 1985-86. nr. 361). (ibid., 1986-87, nr. 179). . 
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over de burgerlijke belangen uitspraak is 
gedaan; het vonnis van 20 juni 1986 ( ... ) 
enkel op strafrechtelijk gebied een eind
beslissing {heeft) genomen, doch nog 
niet op een burgerrechtelijk gebied; ( ... ) 
het gezag van gewijsde van een vonnis 
( ... ) slechts verbonden (is) aan het be
schikkend gedeelte van het vonnis en 
niet aan het motiverend gedeelte; het 
derden-verzet ( ... ) derhalve niet ontvan
kelijk (is) », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 20 juni 1986 der Correctionele Recht
bank te Oudenaarde Filip De Boitselier, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, veroordeelt op strafgebied wegens 
de tenlasteleggingen van onopzettelijke 
slagen of verwondingen aan Claudine 
Bekaert (A) en inbreuk op de artikelen 
8.3 van het Wegverkeersreglement en 29 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (B), en deze beslissing 
onder meer laat steunen op de volgende 
overwegingen : « Uit de gegevens van de 
zaak blijkt echter duidelijk dat De Boit
selier de nacht van het ongeval niet als 
een " normaal of voorzichtig " bestuurder 
kan beschouwd worden : ( ... ) De recht
bank is derhalve van oordeel dat hij vol
ledig verantwoordelijk is voor het onge
val waarbij de inzittende Bekaert Claudi
ne gekwetst werd. Maar ook het tweede 
ongeval, waarin de wagen bestuurd door 
Zaccaria Giuseppe werd betrokken, is 
aan zijn toedoen te wijten : door het feit 
dat de geaccidenteerde wagen bestuurd 
door De Boitselier onverlicht midden de 
rijbaan is blijven staan, vormde deze een 
onvoorzienbare hindernis voor de be
stuurder Zaccaria. Het verwijt dat De 
Boitselier aan Zaccaria maakt, namelijk 
dat hij mits een rijgedrag aangepast aan 
de natte wegligging en gelet op de af
stand waarop hij de hindernis opmerkte, 
in staat moet geweest zijn deze te ver
mijden door op een normale wijze af te 
remmen en tot stilstand te komen, gaat 
niet op maar is eerder op hemzelf toe
passelijk! De wagen bestuurd door De 
Boitselier was materieel beschikt. In zijn 
conclusie voor het Benelux Gerechtshof 
(zie R. W., 1981-82, kol. 1954 e.v.) be
schreef de heer advocaat-generaal F. Du
mon het begrip " houder " als " diegene 
die een zaak onder zich houdt, die een 
zaak bezit met het verlof en voor reke
ning van een ander, die aldus materieel 
over de zaak beschikt - die deze in han
den heeft - onder precaire voorwaar
den, maar die niettemin het meester
schap over de zaak heeft zonder dat hij 
evenwel aan de rechten van de bezitter 

of de eigenaar afbreuk doet ". In het 
licht van de feitelijke gegevens van de 
zaak niet kan worden ontkend dat Be
kaert Claudine houdster was en dit ook 
bleef, alhoewel zij inzittende was in de 
wagen die door De Boitselier was be
stuurd. Eerstgenoemde heeft zich van de 
feitelijke heerschappij over het rijtuig, 
dat haar door vader-eigenaar werd ver
leend, niet ontdaan op het ogenblik dat 
zij het stuur toevertrouwde aan De Boit
selier Filip. De dekking waarvan de 
houdster van het voertuig, Bekaert Clau
dine, genoot op grond van de polis die 
haar vader tot verzekering van zijn bur
gerlijke aansprakelijkheid had afgeslo
ten met de maatschappij B.V.M., geldt 
derhalve ook voor De Boitselier Filip, die 
zowel " bestuurder " als " houder " was 
van het voertuig, vermits hij aan het 
stuur van de auto materieel over het 
voertuig beschikte met de toestemming 
van Bekaert »; het vonnis van 20 juni 
1986 niet !outer op strafrechtelijk gebied 
een beslissing heeft genomen, doch op 
burgerlijk gebied met zekerheid heeft 
beslist dat Filip De Boitselier uitsluitend 
aansprakelijk is voor de schade geleden 
door Claudine Bekaert en bestuurder 
Zaccaria - d.w.z. eveneens voor de scha
de geleden door de burgerlijke partij 
P.V.B.A. Zaccaria Galetta -, enerzijds, 
en dat eiseres dekking diende te verle
nen voor Filip De Boitselier, « die zowel 
" bestuurder " als " houder " was van het 
voertuig » waarmee het ongeval veroor
zaakt werd, en dat het voorwerp uit
maakte van een verzekeringspolis afge
sloten tussen eiseres en de eigenaar 
ervan, anderzijds; het gezag van het 
rechterlijk gewijsde in strafzaken zich 
uitstrekt tot deze klare en ondubbelzinni
ge beslissingen, zodat het bestreden von
nis niet zonder miskenning van de be
wijskracht van het voormelde vonnis van 
20 juni 1986 en/of miskenning van het 
gezag van rechterlijk gewijsde aan dit 
vonnis verbonden, heeft kunnen beslis
sen dat het genoemde vonnis geen be
slissingen op burgerrechtelijk gebied in
houdt, althans geen beslissingen waar
aan het gezag van gewijsde zou verbon
den zijn (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het rechterlijk gewijsde in 
strafzaken), en derhalve evenmin wettig 
het derdenverzet van eiseres onontvan
kelijk kon verklaren (schending van de 
artikelen 1122 en 1125 van het Gerechte
lijk Wetboek); 
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W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1122, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, ieder die niet be
hoorlijk is opgeroepen of niet in 
dezelfde hoedanigheid in de zaak is 
tussengekomen, derdenverzet kan 
doen tegen een, zij het voorlopige, 
beslissing die zijn rechten benadeelt 

. en die gewezen is door een burger
lijk gerecht of door een strafgerecht, 
in zover dit over burgerlijke belan
gen uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat elke beslissing 
van een rechter betreffende een be
twisting een beschikkend gedeelte 
is, ongeacht de plaats waar die be
slissing in het vonnis of arrest voor
komt en ongeacht de vorm waarin 
ze is uitgedrukt; 

Overwegende dat uit de redenge
ving van het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde 
van 20 juni 1986 blijkt dat de recht
bank, al heeft zij in het beschikken
de gedeelte van het vonnis de zaak 
voor verdere behandeling op burger
rechtelijk gebied uitgesteld, noch
tans reeds heeft beslist dat Filip De 
Boitselier volledig verantwoordelijk 
is voor het ongeval waarbij Claudine 
Bekaert werd gekwetst, dat ook het 
tweede ongeval, waarin de wagen 
bestuurd door Giuseppe Zaccaria 
was betrokken, aan zijn toedoen te 
wijten is en dat hij derhalve ook 
aansprakelijk is voor de door de 
P.V.B.A. Zaccaria geleden schade; 
dat die beslissingen, ook al komen 
zij voor in de rubriek « op strafrech
telijk gebied », burgerlijke belangen 
betreffen; dat het voormelde vonnis 
bovendien onder de rubriek « op 
burgerrechtelijk gebied » heeft be
slist dat de dekking die de houdster 
van het voertuig, Claudine Bekaert, 
genoot op grond van de polis die 
haar vader tot verzekering van zijn 
burgerlijke aansprakelijkheid had 
afgesloten met de N.V. B.V.M., ook 
geldt voor Filip De Boitselier, die zo
wel « bestuurder » als « houder » 
was van het voertuig; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat het 
vonnis van 20 juni 1986 << enkel op 
strafrechtelijk gebied een eindbeslis
sing (heeft) genomen, doch nog niet 
op burgerrechtelijk gebied », de be
wijskracht van dit vonnis miskent; 
dat de rechtbank, op grond van de 
in het middel weergegeven redenen, 
niet wettig beslist dat het derden
verzet van eiseres niet ontvankelijk 
is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het twee
de onderdeel van het eerste middel 
noch van het tweede middel van de 
N.V. B.V.M., verwerpt de voorzie
ning van de P.V.B.A. Zaccaria; ver
nietigt het bestreden vonnis in zo
verre het uitspraak doet op de tegen 
de N.V. B.V.M. ingestelde civielrech
telijke vorderingen van de P.V.B.A. 
Zaccaria, Claudine Bekaert, Prosper 
Bekaert en de Nationale Bond der 
Liberale Mutualiteitsfederatien van 
Belgie en op de tegen de N.V. 
B.V.M. ingestelde rechtsvordering 
van Filip De Boitselier, Armand De 
Boitselier en Theresia Mostinckx tot 
vrijwaring, minstens tot bindendver
ldaring van het vonnis; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
alle verweerders op de voorziening 
van de N.V. B.V.M. in de kosten van 
die voorziening en de P.V.B.A. Zac
caria in de kosten van haar voorzie
ning; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Gent, zitting houdend in ho
ger beroep. 

10 november 1987 - z• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler en De Bruyn. 
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Nr. 155 

1' KAMER - 12 november 1987 

VENNOOTSCHAP - HANDELSVENNOOT
SCHAP - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
HANDELING VAN DE ORGANEN - HANDE
LING BUITEN HET DOEL VAN DE VENNOOT
SCHAP- GELDIGHEID VAN DE VERBINTENIS
SEN VAN DE VENNOOTSCHAP T.A.V. DERDEN. 

Wanneer een handeling van een orgaan 
van een naamloze vennootschap geen 
betrekking heeft op het doe] van die 
vennootschap of buiten haar doe] ligt, 
geldt de statutaire beperking van de 
bevoegdheid der organen die de ven
nootschap kunnen vertegenwoordigen, 
in beginsel enkel en aileen binnen de 
vennootschap en kan zij dus niet door 
derden worden aangevoerd (1). (Art. 
63bis Vennootschappenwet.) 

(SARCOFEBAT B.V.B.A. T. SARTIECO N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7720) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1986 door 

(1) Zie Cass., 31 mei 1957 (Bull. en Pas., 1957 
I, 1176) en de cone!. proc.-gen. Hayoit 
de Termicourt; P. VAN 0MMESLAGHE, 
voetnoot bij voormeld arrest, R.C.J.B., 1958, 
biz. 286 e.v., inz. nr. 7 e.v.; « La premiere di
rective du Conseil du 9 mars 1968 en matiere 
de societe "• Cah. de drt. europeen, 1969, biz. 
495 e.v.; J. VAN RYN en P. VAN 0MMESLAGHE, 
« Examen de jurisprudence, Les societes 
commerciales, 1972-1978 "• R.C.J.B., 1981, biz. 
248; L. SIMONT, « La loi du 6 mars 1973 modifi
ant Ia legislation relative aux societes 
commerciales "• Rev. pl'at. des societes, 1974, 
biz. 59 en 60, nr. 59; J. RoNSE, De vennoot
schapswetgeving, 1973, nr. 360; A. BENOir-Mou
RY, « Les premiers objectifs de Ia coordination 
europeenne du droit des societes et Ia loi beige 
du 6 mars 1973 », Annales de la Faculte de 
Liege, 1973, e.v. en voetnoot bij Comm., Luik, 
21 sept. 1976, Revue pratique des societes, 1976, 
bif. LXXV, biz. 225; H. OLIVIER, " La specialite 
des personnes morales en droit anglais des so
cietes », Revue intern. de dl'Oit compare, 1977, 
d. LV, biz. 60 e.v., inz. biz. 63, voetnoot 36; M. 
VANDER HAEGEN en C. VERBRAEKEN, « Adapta
tion de Ia legislation a Ia premiere directive de 
Ia C.E.E. relative aux societes », J.T., 1974, biz. 
125 e.v., inz. biz. 132, nr. 31; J. MAEIJER, « De 
eerste E.E.G.-Richtlijn en de rechtsgeldigheid 
van de verbintenissen van de Belgische en Ne
derlandse vennootschap », T.P.R., 1969, biz. 39. 

het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 30.2°, 63bis van de gecoiirdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, op de con
clusie waarin eiseres betoogde dat de 
rechtsvordering van verweerster niet 
ontvankelijk was omdat de litigieuze fac
tuur gegrond was op een handelsactivi
teit die buiten haar doel lag, dat middel 
van eiseres verwerpt en de door ver
weerster tegen haar gerichte rechtsvor
dering inwilligt, op grand dat « sedert de 
wet van 6 maart 1973, die de belangen 
van derden heeft willen beschermen, de 
naamloze vennootschap waarvan de wet
telijke organen een buiten haar doel lig
gende handeling hebben verricht, jegens 
hen (de derden) verbonden is en die der
den die overschrijding niet te hunnen be
hoeve kunnen aanvoeren >>, 

terwijl een rechtspersoon, met name 
een naamloze vennootschap, slechts kan 
optreden via natuurlijke personen, haar 
organen; deze zich slechts vereenzelvi
gen met de rechtspersoon als ze binnen 
de grenzen van hun bevoegdheden zijn 
gebleven; de buiten het doel van de ven
nootschap liggende handeling van de na
tuurlijke personen in hun hoedanigheid 
van bestuurder van een naamloze ven
nootschap geen handeling van de ven
nootschap is en haar bijgevolg geen 
recht tegen de derde-medecontractant 
toekent; derden zich ten aanzien van een 
naamloze vennootschap kunnen beroe
pen op bedingen en wijzigingen in de op
richtingsakte van die vennootschap als
mede op overschrijdingen van haar doel; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat eiseres zich tegen verweer
ster niet kon beroepen op de overschrij
ding door deze laatste van haar doel, de 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vennootschap Sarcofebat 
(thans eiseres) vervveerster heeft be
last met de leiding van en de contro
le op haar bezoldigde vertegen
woordigers en verweerster als ver
goeding daarvoor, behalve de ver
goeding voor het rechtstreeks door 
haar verkochte, 10 pet. ontving op 
hetgeen was verkocht door de verte
genwoordigers met wier leiding en 
controle zij was belast; 
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Overwegende dat eiseres in haar 
appelconclusie heeft aangevoerd dat 
de vordering tot betaling van de 
commissielonen niet ontvankelijk 
was, op grond dat het mondelinge 
akkoord, krachtens hetwelk die 
commissielonen werden gevorderd, 
was gesloten door natuurlijke perso
nen die, hoewel zij volgens de statu
ten het recht hadden om de ven
nootschap te vertegenwoordigen, 
hun bevoegdheden hadden over
schreden, daar dat akkoord betrek
king had op een activiteit die niets 
te maken had met het doel van de 
vennootschap Sarteco; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 63 bis van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, 
een naamloze vennootschap verbon
den is door de handelingen van de 
raad van bestuur, van de bestuur
ders die de bevoegdheid hebben om 
haar te vertegenwoordigen of van 
de personen aan wie het dagelijks 
bestuur is opgedragen, zelfs indien 
die handelingen buiten haar doel 
liggen, tenzij de vennootschap be
wijst dat de derde daarvan op de 
hoogte was of er, gezien de omstan
digheden, niet onkundig van kon 
zijn; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling volgt dat, als de handeling 
niets te maken heeft met het doel 
van de vennootschap of dit doel 
overschrijdt, de statutaire grenzen 
van de bevoegdheden van de orga
nen. die de bevoegdheid hebben om 
de vennootschap te vertegenwoor
digen, in principe, alleen maar een 
louter interne werking meer hebben 
en derhalve niet door derden kun
nen worden aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat in casu eiseres de 
overschrijding van het doel van de 
naamloze vennootschap Sarteco niet 
te haren behoeve kon aanvoeren en 
dat zij haar de in het litigieuze ak
koord bepaalde commissielonen 
moest betalen, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het middel, in zoverre het een 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, niet ontvanke
lijk is, daar het niet zegt in welk op
zicht die bepaling is geschonden; 

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

12 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 156 

1• KAMER - 12 november 1987 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - STUKKEN WAAROP DE RECH
TER ZIJN BESLISSING MAG LATEN STEUNEN 
- REGEL!VIATIG VOORGELEGD STUK - BE
GRIP. 

De rechter mag zijn beslissing laten 
steunen op elk stuk dat hem regelma
tig is voorgelegd, zelfs al werd het 
door de partijen in hun conclusies niet 
vermeld (1). 

(DEJOSEE T. LUY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7929) 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 
1322, 1325, 1347, 1353, 1355 van het Bur-

(1) Zie « Het ambt van de rechter bij de lei
cling van het rechtsgeding », plecht. openings
rede van proc.-gen. Krings voor het Hof op 1 
sept. 1983, nr. 22, blz. 21 e.v. 
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gerlijk Wetboek en 780 van het Gerechte
lijk Wetboek, en miskenning van het 
recht van verdediging van eiser, 

doordat het arrest, zonder te betwisten 
dat zoals eiser in zijn eerste appelcon
clu~ie aanvoerde, uit de lastgeving die 
hij bij authentieke akte van 17 april 1963 
aan verweerster had verleend om de ei
gen goederen van eiser te verkopen en 
daarvan de prijs te ontvangen, alsmede 
uit de authentieke akten van overdracht 
bleek dat verweerster krachtens die last
geving een bedrag van 650.000 frank had 
ontvangen, afwijzend beschikt op het 
middel waarin eiser, in die conclusie, 
vervolgens aanvoerde dat verweerster in
gevolge de bepalingen van artikel 1993 
van het Burgerlijk Wetboek gehouden 
was rekenschap te geven van de uitvoe
ring van haar opdracht en aan eiser ve:;~ 
antwoording te doen van al hetgeen ZIJ 

krachtens haar volmacht had ontvangen, 
dat verweerster derhalve diende te be
wijzen dat zij het bedrag van 650.000 
frank aan eiser had overhandigd en dat 
verweerster daarvan geen enkele kwitan
tie overlegde, eiser afwijst in zijn tegen
vordering tot veroordeling van verweer
ster om hem het bedrag van 650.000 
frank plus de interesten te betalen en 
zijn beslissing hierop steunt, enerzijds, dat 
die tegenvordering van eiser gegrond 
was op de aan de lasthebber opgelegde 
verplichting om rekenschap te geven, dat 
de vormen voor het doen van rekening 
en verantwoording vrij zijn, dat, gelet op 
het feit dat de partijen in de dichtste 
graad met elkaar verbonden waren en 
op de eenvoud van de verrichting, diende 
te worden aangenomen dat het bewijs 
van de ontvangen bedragen onmiddellijk, 
zonder overlegging van een beheersreke
ning en zonder geschrift, kon worden ge
leverd en dat op verweerster geen toe
passing kon worden gemaakt van de 
bepalingen van het wetboek betreffende 
een gewone rekenplichtige, en, ander
zijds, dat eiser, v66r het huidige geschil, 
nooit enige twijfel had uitgesproken in 
verband met de aan de litigieuze gelden 
gegeven bestemming, maar integendeel, 
in tempore non suspecto, in een nota die 
eiser in 1968 had neergelegd bij de rech
ter in kort geding die de voorlopige 
maatregelen tijdens het echtscheidings
geding moest regelen, welke nota in foto
kopie is overgelegd zonder betwisting 
van eiser, had erb:!nd « dat de spaarcen
ten van het gezin, waarschijnlijk met in
begrip van de aan hem verschuldigde 
vergoedingen, bij de Comptoir de 
Fragnee werden geplaatst .. in kasbons 
met een interest van ... Het aldus ge-

plaatste bedrag ... - 600.000 frank' be
droeg >>, en dat aldus bleek dat de ver
koopprijs van de onroerende goederen, 
met instemming van de partijen, in het 
gemeenschappelijk bezit was overgedra
gen nadat verweerster haar lastgeving 
had uitgevoerd, 

terwijl eerste onderdeel, het arrest, 
door te ~ordelen dat eiser, v66r het hui
dige geschil, nooit enige twijfel had uit
gesproken in verband met de aan de gel
den gegeven bestemming, maar integen
deel in een in 1968 bij de rechter in kort 
geding neergelegde nota had erkend dat 
de hem verschuldigde vergoedingen 
waarschijnlijk in kasbons waren ge
plaatst, steunt op een stuk dat verweer
ster niet in haar conclusie had aange
voerd, en bovendien niets zegt over de 
aard van die nota, met name of het gaat 
om een stuk dat geschreven of onderte
kend is door eiser, of geschreven of on
dertekend is door de raadsman van ei
ser, die al dan niet een bijzondere 
lastgeving had gekregen om de door het 
arrest in aanmerking genomen verkla
ring te doen, dan wel of het gaat O!fl een 
niet geschreven maar getypte en met on
dertekende nota die was neergelegd door 
eiser zelf of door zijn raadsman, die al 
dan niet een bijzondere lastgeving had 
gekregen om die verklaring te doen, zo
dat het Hof niet kan nagaan of de be
wuste nota ten voordele van verweerster 
als een schriftelijk bewijs kon worden 
beschouwd overeenkomstig de artikelen 
1315, 1322, 1325, 1341, 1353 en 1355 van 
het Burgerlijk Wetboek, of althans als 
een begin van bewijs door geschrift over
eenkomstig artikel 1347 van het Burger
lijk Wetboek, namelijk een geschrift _dat 
uitgaat van of ondertekend is. door e1ser 
of door zijn daartoe gemachtigde raads
man en alsdan door verweerster kon 
worden aangevuld met feitelijke vermoe
dens· daaruit volgt dat de motivering van 
het ~rrest niet in overeenstemming is 
met het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet en dat het arrest, door dat 
stuk in a'anmerking te nemen zoals is 
gezegd, zonder dat verweerster in haar 
conclusie eiser had verzocht zich over de 
wettelijke bewijswaarde van dat stuk uit 
te spreken, het recht van verdediging 
van eiser miskent; 

tweede onderdeel, enerzijds, de bij ar
tikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek 
aan de lasthebber opgelegde verplichting 
om rekenschap te geven van de uitvoe
ring van zijn opdracht en aan de lastge
ver verantwoording te doen van al het
geen hij heeft ontvangen, niet enkel 
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bestaat in de verplichting om de uitvoe
ring van de lastgeving te bewijzen en in 
de overlegging van al de nodige elemen
ten om die uitvoering te kunnen nagaan, 
maar ook in de verplichting om al het
geen krachtens de lastgeving is ontvan
gen aan de lastgever te overhandigen, 
en, anderzijds, eiser in zijn voormelde 
conclusie op die tweevoudige verplich
ting steunde en betoogde dat verweer
ster een geschrift « dienaangaande '' had 
moeten overleggen, dit wil zeggen de 
overhandiging door verweerster aan ei
ser van de 650.000 frank die zij in haar 
hoedanigheid van lasthebber had ontvan
gen; daaruit volgt dat het arrest, voor zo
ver het aileen maar oordeelt dat het be
wijs van de ontvangen bedragen zonder 
overlegging van een beheersrekening 
kon worden geleverd en dat dienaan
gaande op verweerster geen toepassing 
kon worden gemaakt van de bepalingen 
van het wetboek betreffende een gewone 
rekenplichtige, de bepalingen van artikel 
1993 van het Burgerlijk Wetboek slechts 
ten dele toepast en slechts ten dele reke
ning houdt met het voorwerp van de te
genvordering van eiser en met de midde
len die hij tot staving van die vordering 
deed gelden; het arrest derhalve, ener
zijds, een onvolledige en, bijgevolg, on
juiste toepassing maakt van artikel 1993 
van het Burgerlijk Wetboek en, ander
zijds, de conclusie van eiser niet beant
woordt, zoals bij de artikelen 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek is vereist: 

W at de be ide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de rechter zijn 
beslissing moet doen steunen op elk 
stuk dat hem regelmatig is voorge
legd, ook al wordt er in de conclusie 
geen gewag van gemaakt; 

Dat het arrest vaststelt dat, zon
der betwisting van eiser, in fotoko
pie een nota is overgelegd die eiser 
had neergelegd bij de rechter in 
kort geding die de voorlopige maat
regelen tijdens het echtscheidings
geding moest regelen; 

Dat het arrest, door op grond van 
voormelde nota, waarvan eiser de 
aard en de draagwijdte heeft kun
nen betwisten, te oordelen dat ver
weerster aan eiser het bedrag had 
overhandigd dat zij als lasthebber 
had ontvangen, en door erop te wij-

zen dat, geiet op de hoedanigheid 
van de partijen, die in de dichtste 
graad met elkaar verbonden waren, 
op verweerster geen toepassing kon 
worden gemaakt van de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek betref
fende de gewone rekenplichtige, zijn 
beslissing regelmatig met rede:iu'm 
omkleedt en de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen niet 
schendt en evenmin het recht van 
verdediging van eiser miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 157 

1' KAMER - 12 november 1987 

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
OPDRACHTEN VAN WERKEN - VEILIGHEIDS
MAATREGELEN DIE DE AANNEMER MOET NE
MEN - ART 30, § 1, M.B. 10 AUGUSTUS 1977 -
DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER - ART 14, WEGVER
KEERSWET - ART 78 WEGVERKEERSREGLE
MENT - VERKEERSBELEMME!UNG .- BE
GRIP 

1' Volgens art. 30, § 1, M.B. 10 aug. 1977, 
houdende vaststelling van de algemene 
aannemingsvoorwaarden van de over
heidsopdrachten van werken, leverin
gen en diensten, 1s de aannemer enkel 
« tijdens de ganse duur van de wer
ken » verplicht tot het treffen van de 
veiilgheidsmaatregelen d1e het voor-
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schrijft,· die verplichting houdt derhal
ve op bij de voltooiing van het werk, 
wat een feitelijk gegeven is; de wet 
schrijft geen bepaalde formaliteit voor 
om de voltooiing van het werk vast te 
stellen; dat nag geen voorlopige ople
vering is geschied, is zonder invloed 
(1). 

2• Een werk dat behoort tot de structuur 
of de inrichting van de weg, zoals een 
brug, een tramheuvel, een stoep of een 
verkeersgeleider, vormt geen verkeers
belemmering in de zin van de al'tt. 14 
Wegvelimerswet en 78 Wegverkeersre
glement. 

(BELGJSCHE STAAT - MIN. VAN OPENBARE 
WERKEN T. BOUCHER N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7933) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1986 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 78.1.1 en 
78.2 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
30, § 1, van het ministerieel besluit van 
10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaar
den van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten en 14, in
zonderheid het eerste lid, van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer 
(koninklijk coordinatiebesluit van 16 
maart 1968), 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
door eiser tegen verweerster gerichte 

(1) Zie Cass., 24 feb. 1983, A.R. nrs. 6657 en 
6698 (A.C., 1980-81, nr. 356); M.A. FLAMME, P. 
MATHE! en P. FLAMME, Commentaire pratique 
de la n!glementation des marches publics, 5de 
uitg., Brussel, 1986, nr. 404-2, biz. 830; Y. HAN
NEQUART, « Imputabilite · pEmale et dommages 
survenus aux personnes et aux biens a !'occa
sion de l'activite de l'entreprise "• Rev. dr. pen. 
et crim., 1968-69, biz. 409 e.v., inz. biz. 446 en 
de beslissingen vermeld in de noot 69; J.H. 
HERBOTS, « La charmere chronologique des 
responsabilites des entrepreneurs, architectes 
et promoteurs », Rev cnt. de junspr beige, 
1985, biz 404 tot 409 

oproeping tot vrijwaring niet gegrond 
verklaart, op grond dat verweerster en 
eiser op 25 september 1981 rond 12 uur 
15, namelijk v66r het ongeval dat zich 
dezelfde dag rond 21 uur heeft voorge
daan, het einde van de aan verweerster 
opgedragen werkzaarnheden hadden 
vastgesteld en dat, hoewel de voorlopige 
opneming van het werk pas op 18 fe
bruari 1982 had plaatsgehad, verweer
ster, als aannemer van dat werk, ten tij
de van het ongeval niet meer verplicht 
was een werk te signaleren dat niet 
meer in uitvoering was; de rechter, die 
vervolgens onderzoekt of, niettegen
staande het einde van de werkzaamhe
den, artikel 78.2 van het Wegverkeersre
glement van toepassing was, eraan toe
voegt dat het bestaan van een definitieve 
verh.eersgeleider op zichzelf geen ver
keersbelemmering was die moest wor
den gesignaleerd overeenkomstig dat ar
tikel van het Wegverkeersreglement, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 30, § 1, van het ministerieel besluit 
van 10 augustus 1977 houdende vaststel
ling van de algemene aannemingsvoor
waarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten, « de 
aannemer moet instaan voor de orde op 
de bouwplaatsen tijdens de ganse duur 
van de werken, en er toe gehouden is, in 
het belang ( ... ) van derden, alle nodige 
maatregelen te treffen om hun veiligheid 
te waarborgen ,, en « de aannemer op 
zijn verantwoordelijkheid al de geschikte 
maatregelen neemt ( ... ), in het algemeen, 
ter voorkoming van ieder gevaar voor 
schade of ongevallen dat door de uitvoe
ring van de werken van zijn aanneming 
kan ontstaan. Hij brengt onder meer ( ... ) 
op de plaatsen die niet zonder gevaar 
kunnen worden benaderd stevige leunin
gen aan en houdt deze in stand zolang 
de werken duren. Hij moet die plaatsen 
voldoende verlichten en aanduiden, over
eenkomstig de van kracht zijnde regle
menten , (artikel 30, § 1, eerste en vijfde 
lid); de artikelen 14, eerste lid, van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer en 78.2 van het Wegverkeersre
glement bepalen dat de verkeersbelem
meringen, die, wat de werken betreft, 
krachtens artikel 78.1.1 van het Wegver
keersreglement moeten worden gesigna
leerd, « moeten worden aangeduid door 
hem die de be!emmering in het !even 
heeft geroepen "• dit wil zeggen, als het 
gaat om een belernmering ten gevolge 
van een nieuw aangebracht werk, door 
de aannemer die het werk heeft uitge
voerd; die verplichtingen zeker niet 



Nr. 157 HOF VAN CASSATIE 329 

ophouden voor de voorlopige opneming 
van het werk door de opdrachtgever; im
mers alleen die opneming de juridische 
voltooiing van het werk vaststelt en, bij
gevolg, een einde kan maken aan de con
tractuele aansprakelijkheid van verweer
ster; daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat, hoewel de 
voorlopige opneming van het werk eerst 
na het litigieuze ongeval heeft plaatsge
had, de werkzaamheden en het bouw
werk als « geeindigd » dienden te worden 
beschouwd, zodat verweerster niet meer 
verplicht was om een door de werkzaam
heden ontstane belemmering te signale
ren, zowel artikel 30, § 1, van het minis
terieel besluit van 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene 
aannemingsvoorwaarden van de over
heidsopdrachten van werken schendt als 
de verbindende kracht van de overeen
komst tussen de partijen miskent (schen
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek); het vonnis bovendien, door te 
oordelen dat, aangezien de werkzaamhe
den « in feite waren geeindigd », de ver
plichting om de belemmering ten gevolge 
van de niet verlichte verkeersgeleider, 
die verweerster had aangebracht, te sig
naleren, niet op haar rustte, de artikelen 
14 van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, 78.1.1 en 78.2 van het 
Wegverkeersreglement schendt volgens 
welke de aannemer die een verkeersbe
lemmering « in het !even heeft geroe
pen », deze moet signaleren en zulks 
zonder tijdsbeperking, althans zolang 
het werk niet is opgenomen; 

tweede onderdeel, de artikelen 14 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en 78.2 van het Wegver
keersreglement, volgens welke de belem
meringen moeten worden gesignaleerd, 
geen onderscheid maken tussen het a! 
dan niet definitief, het a! dan niet per
manent of het a! dan niet abnormaal ka
rakter van de verkeersbelemmering; 
daaruit volgt dat de rechter, door te be
slissen dat verweerster geen fout heeft 
begaan toen zij de verkeersgeleider niet 
signaleerde, op grand dat een definitieve 
verkeersgeleider geen belemmering is in 
de zin van artikel 78.1.1 en 78.2 van het 
Wegverkeersreglement, het wettelijk be
grip belemmering, die ten deze bestaat 
in al hetgeen het verkeer zowel tijdelijk 
als permanent op de rijbaan hindert 
(schending van dat artikel van het Weg
verkeersreglement en van artikel 14 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer); het bestreden vonnis, dat 
om die reden met aanneemt dat ver-

weerster aansprakelijk is op basis van 
artikel 30, § 1, van de algemene aanne
mingsvoorwaarden waarin onder meer 
de verplichting wordt opgelegd om de 
plaatsen die niet zonder gevaar kunnen 
worden benaderd te verlichten en aan te 
duiden « overeenkomstig de van kracht 
zijnde reglementen "• ook die bepaling 
schendt en dientengevolge de verbinden
de kracht van het contract tussen de par
tijen miskent (schending van artikel 30, 
§ 1, van het ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 en van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het middel en
kel kritiek uitoefent op de beschik
kingen van het bestreden vonnis 
waarbij uitspraak wordt gedaan 
over de door eiser tegen verweerster 
gerichte oproeping tot vrijwaring; 

Overwegende dat het middel niet 
zegt in welk opzicht het bestreden 
vonnis artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

W at het overige van het middel 
betreft: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 30, § 1, van het ministerieel be
sluit van 10 augustus 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aanne
mingsvoorwaarden van de over
heidsopdrachten van werken, leve
ringen en diensten, de aannemer de 
erin voorgeschreven veiligheids
maatregelen slechts << tijdens de 
ganse duur van de werken » moet 
nemen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, zonder dienaangaande te 
worden bekritiseerd, vaststelt dat de 
partijen op 25 september 1981 rond 
12 uur 15 het einde van de werk
zaamheden hadden vastgesteld; dat 
het ook zegt << dat, toen het werk 
was geeindigd, de aanduiding ervan 
werd verwijderd »; 

Dat het appelgerecht uit die feite
lijke vaststellingen, impliciet maar 
zeker, wettig afleidt dat de bij voor·· 
meld artikel 30, § 1, opgelegde veilig
heidsverplichtingen niet meer op de 
aannemer rustten; 
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Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat eiser ten on
rechte « aanvoert dat de werkzaam
heden pas geacht worden geiHndigd 
te zijn wanneer de voorlopige opne
ming heeft plaatsgehad »; 

Overwegende dat het einde van 
de werkzaamheden een feit is en 
dat de wet geen bijzondere formali
teit voorschrijft om de werken als 
voltooid te kunnen beschouwen; dat 
de omstandigheid dat de voorlopige 
opneming nog niet heeft plaatsge
had, zonder invloed is op die toe
stand; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis bovendien zegt << dat (eiser) 
ten onrechte betoogt dat (verweer
ster) voor goede verkeersomstandig
heden ten behoeve van de wegge
bruikers moest zorgen door de be
lemmering die zij in het leven 
geroepen had te signaleren, zulks 
ongeacht de omstandigheid dat de 
werkzaamheden in feite geeindigd 
waren; dat een definitieve verkeers
geleider en niet een voorlopige berm 
op zichzelf niet noodzakelijk een be
lemmering is in de gebruikelijke zin 
van het woord, namelijk de abnor
male aanwezigheid van enig materi
aal of toestel op de openbare weg of 
van een toevallige anomalie zoals 
een verzakking; dat die permanente 
aanwezigheid een vorm van inrich
ting van de weg is en er dus een in
tegrerend deel van uitmaakt »; 

Overwegende dat, in de zin van 
de artikelen 14 van de wet betref
fende de politie over het wegverkeer 
en 78 van het Wegverkeersregle
ment, de werken die behoren tot de 
structuur of de inrichting van de 
weg, zoals een brug, een tramheuvel 
of een stoep, geen verkeersbelem
mering vormen; 

Dat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat een verkeersgeleider 
ook geen belemmering was in de zin 
van die bepalingen op grond dat hij, 
door zijn permanente aanwezigheid 
op de openbare weg, een vorm van 
inrichting van de weg was en er een 
integrerend deel van uitmaakte, een 
JUiste toepassing maakt van de wet-

telijke bepalingen waarvan de 
schending in het tweede onderdeel 
van het middel wordt aangevoerd; 

Dat geen enkel onderdeel kan 
worden aangenomen; 

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

12 november 1987- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 158 

1 • KAMER - 12 november 1987 

1° BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN - ARTI. 66 EN 74, WET

BOEK VAN DE MET DE INKOMSTENBELASTIN
GEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN - BE
LASTING OP DE TOEGELATEN AGENTSCHAP
PEN VOOR WEDDENSCHAPPEN OP PAARDEN
WEDRENNEN - BEGRIP. 

2° BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN - BELASTINGVERORDE

NING VAN DE STAD VERVIERS WAARBIJ VOOR 
HET BELASTINGJAAR 1984 EEN DIRECTE BE
LASTING WORDT GEHEVEN VAN DE AGENT
SCHAPPEN VOOR WEDDENSCHAPPEN OP 
PAARDENWEDRENNEN DIE BUITEN HET 
WAALSE GEWEST WORDEN GEORGANISEERD 
- WETIIGHEID 

3° GEMEENTE - GEMEENTEVERORDENING 

- BELASTINGVERORDENING VAN DE STAD 
VERVIERS W AARBIJ VOOR HET BELASTING
JAAR 1984 EEN DIRECTE BELASTING WORDT 
GEHEVEN VAN DE AGENTSCHAPPEN VOOR 
WEDDENSCHAPPEN OP PAARDEi\TWEDREN:XEN 
DIE BU!TEN HET WAALSE GEWEST WORDEN 
GEORGANISEERD - WETIIGHEID 

1o Art. 74 van het Wetboek van de met 
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestel-
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de Belastingen verbiedt de provincies 
en gemeenten in welke vorm dan ook 
belastingen te heffen van spelen en 
weddenschappen als bedoeld in titel 
III, maar Jaat hen toe een belasting te 
heffen van de met toepassing van art. 
66 van hetzelfde wetboek toegelaten 
agentschappen voor weddenschappen 
op paardenwedrennen; de met toepas
sing van art. 66 toegelaten agentschap
pen voor weddenschappen op paarden
wedrennen, in de zin van voornoemd 
art. 74, zijn enkel de agentschappen 
die weddenschappen aannemen op 
paardenwedrennen _in het buitenlan_c! 
en die een vergunnmg moeten verkrlJ
gen overeenkomstig art. 66, § 2, :J' van 
dat wetboek en art. 50, § 1, KB. hou
dende de algemene verordening betref
fende de met de inkomstenbelasting 
gelijkgestelde belastingen (1). 

2o en 3° De belastingverordening van 7 
mei 1984 van de stad Verviers, waarbij 
voor het belastingjaar 1984 een directe 
belasting wordt geheven van de agent
schappen voor weddenschappen op 
paardenwedrennen die buiten het 
Waalse Gewest worden georganiseerd, 
schendt de artt. 66, § 2, :J', en 74 van 
het Wetboek van de met de Inkom
stenbelastingen Gelijkgestelde Belas
tingen in zoverre zij een belasting kan 
meebrengen op agentschappen die en
kel weddenschappen aannemen op de 
wedrennen die in Belgie buiten dat ge
west worden gehouden (2). 

(FAGNAN T. STAD VERVIERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 835 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 september 1986 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Luik gewezen; 

(1} en (2} Een decreet van 29 juni 1985 van 
de Waalse Gewestraad, dat vanaf het belas
tingjaar .1985 van kracht is geworden, heeft in het 
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen een art. 74bis inge
voegd dat bepaalt dat de provincies en ge
meenten van het Waalse Gewest, in afwijking 
van art. 74, een belasting mogen heffen van de 
agentschappen die de weddenschappen aanne
men op de paardenwedrennen die ·buiten het 
Waalse Gewest worden gehouden 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 107 van de Grondwet, 66 en 74 
van het Wetboek van de met de Inkom
stenbelastingen Gelijkgestelde Belastin
gen, 

doordat de bestreden bes!issing afwij
zend beschikt op het bezwaar van eiser 
tegen de belasting die in het kohier van 
de gemeentebelasting van verweerster 
op de agentschappen voor weddenschap
pen op wedrennen te zijnen laste voor 
het belastingjaar 1983 is vastgesteld, op 
grand dat « de minister van het Waalse 
Gewest in zijn circulaire van 24 novem
ber 1983 ... de gemeenten had toegestaan 
om het toepassingsgebied van de belas
ting op de agentschappen voor wedden
schappen uit te breiden tot de agent
schappen die weddenschappen aanne
men op de paardenwedrennen die in 
Belgie plaatsvinden; dat die minister van 
het W aalse Gewest in een brief van 17 
december 1984, na onderzoek van het 
probleem van de wettigheid van de be
trokken belasting, die toelating heeft be
vestigd en de betrokken toezichthouden
de overheden heeft verzocht om de 
hun voorgelegde gemeenteverordeningen 
goed te keuren, als ze voldeden. aan .de 
voorschriften van voormelde C1rcula1re 
van 24 november 1983; dat in dit kader 
de ter zake toepasselijke belastingveror~ 
dening door de gemeenteraad van Ver
viers is goedgekeurd en naar behoren 
door de betrokken toezichthoudende 
overheden is bekrachtigd; dat volgens ar
tikel 74 van het koninklijk besluit van 23 
november 1965 houdende het Wetboek 
van de met de Inkomstenbelastingen Ge
lijkgestelde Belastingen « de gemeenten 
een belasting mogen heffen op de agent
schappen voor weddenschappen op paar
denwedrennen toegelaten in het kader 
van artikel 66 ( ... ); dat krachtens artikel 
66 de toelating van de minister van Fi
nancien of van zijn gedelegeerde vereist 
is zowel voor de paardenwedrennen die 
in het buitenland plaatsvinden en de des
betreffende weddenschappen als voor die 
welke in Belgie plaatsvinden en de daar
op betrekking hebbende weddenschap
pen; dat derhalve dient te worden vastge
steld dat voormelde belastingverorde
ning, door een directe gelijkgestelde 
belasting te heffen op de agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwedc 
rennen die buiten het Waalse Gewest 
plaatsvinden, de in het middel vermelde 
bepaling niet heeft geschonden >>, 

terwijl, krachtens artikel 107 van de 
Grondwet, de gemeenteverordeningen ai
leen mogen worden toegepast als ze met. 
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de wetten overeenstemmen; krachtens 
artikel 74 van het Wetboek van de met 
de lnkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen, de gemeenten geen belas
tingen, onder welke vorm ook, mogen 
heffen op de spelen en weddenschappen 
bedoeld in titel III van dat wetboek, ten
zij een belasting op de agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwed
rennen toegelaten in het kader van arti
kel 66 van het wetboek; de in titel III 
van het wetboek bedoelde spelen en 
weddenschappen onder meer betrekking 
hebben, enerzijds, op de onderlinge wed
denschappen of de weddenschappen bij 
notering op paardenwedrennen die in 
Belgie plaatsvinden, en, anderzijds, op 
de weddenschappen op paardenwedren
nen die in het buitenland plaatsvinden; 
naar luid van artikel 66, § 2, 1°, van het 
wetboek, de aanneming van de onderlm
ge weddenschappen op paardenwedren
nen die in Belgie plaatsvinden, voorbe
houden is aan de inrichter van de koers 
waarop de weddenschap wordt aange
gaan; de inrichter van de koers echter, 
ongeacht of zulks binnen of buiten de 
omheining van de renbaan geschiedt, de 
onderlinge weddenschappen rechtstreeks 
mag aannemen dan wel via tussenperso
nen die voor zijn rekening optreden (ar
tikel 67, § 1, van het wetboek en 44, 
tweede lid, b en d, van het koninklijk be
sluit van 8 juli 1970 houdende de algeme
ne verordening betreffende de met de in
komstenbelastingen gelijkgestelde belas
tingen); daarentegen, volgens artikel 66, 
§ 2, 3°, van het wetboek, de aanneming 
van de weddenschappen met verdeling, 
hetzij volgens de resultaten van de on
derlinge weddenschappen aangenomen 
binnen de omheining van de renbanen, 
hetzij volgens een conventionele note
ring waarnaar de partijen verwijzen, in 
verband met de paardenwedrennen die 
in het buitenland plaatsvinden, voorbe
houden is « aan de exploitanten van de 
daartoe toegelaten agentschappen »; uit 
de combinatie van die bepalingen volgt 
dat « de agentschappen voor wedden
schappen op paardenwedrennen toegela
ten in het kader van artikel 66 "• waarop 
een gemeentebelasting mag worden ge
heven, enkel de agentschappen zijn die 
weddenschappen aannemen op paarden
wedrennen welke in het buitenland 
plaatsvinden en die daartoe moeten wor
den toegelaten, en niet de agentschappen 
die weddenschappen op in Belgie gelo
pen paardenwedrennen aannemen voor 
rekening van de inrichters van die wed
rennen en die daartoe niet moeten wor
den toegelaten, daaruit volgt dat de be 

streden beslissing, door aan te nemen 
dat de belastingverordening van ver
weerster tot heffing van een belasting op 
de agentschappen voor weddenschappen 
op wedrennen die aileen maar wedden
schappen aannemen op wedrennen die 
in Belgie plaatsvinden, wettig is, de arti
kelen 66, 74 van het Wetboek van de met 
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen en 107 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat, volgens artikel 
7 4 van het Wetboek van de met de 
Inkomstenbelastingen Gelijkgestel
de Belastingen, de provincies en de 
gemeenten geen belastingen, onder 
welke vorm ook, mogen heffen op 
de in titel III van dat wetboek be
doelde spelen en weddenschappen, 
maar wei een belasting mogen hef
fen op de agentschappen voor wed
denschappen op paardenwedrennen 
toegelaten in het kader van artikel 
66 van hetzelfde wetboek; dat uit de 
combinatie van lid 1 • en 3° van para
graaf 2 van bedoeld artikel 66 volgt 
dat « de agentschappen voor wed
denschappen op paardenwedrennen 
toegelaten in het kader van artikel 
66 », in de zin van voormeld artikel 
74, tweede lid, enkel de agentschap
pen zijn die weddenschappen aanne
men op paardenwedrennen welke in 
het buitenland plaatsvinden en die 
moeten worden toegelaten overeen
komstig artikel 66, § 2, 3°, en artikel 
50, § 1, van het koninklijk besluit 
van 8 juli .1970 houdende de algeme
ne verord{ming betreffende de met 
de inkomstenbelastingen gelijkge
stelde belastingen; 

Overwegende dat de belastingver
ordening van de stad Verviers waar
bij voor het belastingjaar 1984 een 
directe belasting wordt geheven op 
de agentschappen voor wedden
schappen op paardenwedrennen die 
buiten het W aalse Gewest worden 
ingericht, derhalve de artikelen 66, 
§ 2, 3°, en 74 van het Wetboek van 
de met de Inkomstenbelastingen Ge
lijkgestelde Belastingen schendt, in 
zoverre daardoor een belasting 
wordt geheven op de agentschappen 
die aileen maar weddenschappen 
aannemen op paardenwedrennen 
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die, buiten dat Gewest, in Belgie 
plaatsvinden; 

Dat de bestendige deputatie, door 
op grond van de in het middel weer
gegeven overwegingen afwijzend te 
beschikken op het bezwaar van ei
ser tegen de toepassing op hem van 
die belastingverordening, haar be
slissing niet naar recht heeft verant
woord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwij st de zaak 
naar de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Namen. 

12 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 159 

1' KAMER - 13 november 1987 

HUWELIJK - PLICHTSVERZUIM DOOR EEN 
VAN DE ECHTGENOTEN- BESCHIKKING GE
GROND OP ARTIKEL 223 B.W - WIJZIGING OF 
INTREKKING - AMBTSHALVE OPTREDEN 
VAN DE RECHTER. 

(V ... T. D ... S ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5789) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 december 1985 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 19, 23, 24, 25, 26, 28 en 1253qua
ter, e, van het Gerechtelijk Wetboek, dit 
laatste zoals ingevoegd bij artikel 29 van 
de wet van 14 juli 1976, van het alge
meen rechtsbeginsel dat de rechter ver
biedt uitspraak te doen over niet gevor
derde zaken, zoals bevestigd in artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
en voor zoveel nodig van artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen 
bij artikel I van de wet van 14 juli 1976, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dendermonde het incidenteel be
roep, door eiser ingesteld tegen de be
schikking van de vrederechter van het 
tweede kanton te Aalst van 16 november 
1984, waarbij hij de beslissing om de gel
digheidsduur van de maatregelen, gena
men bij beschikking van 20 januari 1984 
en oorspronkelijk beperkt tot eind de
cember 1984, voor onbeperkte duur te 
verlengen, aanvocht, ongegrond ver
klaart op grand van de overweging dat 
« de bezwaren en grieven van Vermeir 
tegen de verlenging bij de beschikking a 
quo van de geldigheidsduur van de vori
ge beschikking, onterecht zijn; dat ge
noemde partij immers het bepaalde in 
artikel 1253quater, e, van het Gerechte
lijk Wetboek veronachtzaamt; onverkort 
de discretionaire macht van de rechter 
in de onderhavige materie », 

terwijl overeenkomstig artikel 24 van 
het Gerechtelijk Wetboek iedere eindbe
slissing, dit is de beslissing waarbij de 
rechtsmacht van de rechter over een ge-

De beschikking op grand van art. 223 1-----------------
B. W: kan op verzoek van elk van de 
echtgenoten, in dezelfde vorm, te allen 
tijde gewijzigd of ingetrokken worden; 
het is de rechter niet geoorloofd zulks 
ambtshalve te bevelen (1). (Ger.W. art. 
1138, 2°, en 1253quater, e.) 

(1) BAETEMAN, « Het pnmair huwelijksstel
sel », T.P.R., 1978, blz. 287, nr 147; JOTIRAND, 
« L'ordre des familles et !'article 223 du Code 
CIVIl », J T, 1977, blz. 705, CASMAN en VAN 

LooK, Huwelijksvermogensrecht, Ed. Samsom, 
I, 12.10; N. SPRuYT, « Draagwijdte van het hut
dig artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek "• 
in Van vrederechter tot gezinsrechter, !.U.S., 
nr. 3, blz. 26; N. SPRUYT, « Les mesures urgen
tes et provisoires ordonnees par le juge de 
paix, par application de !'article 223 actuel Co
de civil "• in Cinq annees de la ref01me des re
gimes matrimoniaux, Brussel, 1982, blz. 110, 
nr. 29, PANIER, « L'article 223 Code CIVIl, orga 
msatwn et competence "• J T., 1983, blz 648, 
nr 113 
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schilpunt uitgeput is, gezag van gewijsde 
heeft vanaf de uitspraak; dit gezag van 
gewijsde verhindert dat de vordering op
nieuw zou worden ingesteld; artikel 
1253quater, e, van het Gerechtelijk Wet
hoek de mogelijkheid voorziet voor beide 
echtgenoten om te allen tijde, in dezelfde 
vorm, wijziging of intrekking van de be
schikking . of het arrest dat uitspraak 
doet over de voorlopige maatregelen, ge
vraagd bij toepassing van artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek, te vragen, voor 
zover er gewijzigde omstandigheden zijn 
tussengekomen; de zaak daartoe op

. nieuw dient aanhangig gemaakt te wor
den bij de rechter in dezelfde vorm als 
de oorspronkelijke vordering, hetzij bij 
verzoekschrift; ten deze uit de procedure
voorgaanden blijkt dat de vrederechter 
van het tweede kanton te Aalst, bij in 
kracht van gewijsde gegane beschikking 
van 20 januari 1984, uitspraak deed no
pens het verzoek tot machtiging- afzon
derlijk te verblijven, het onderhoudsgeld 
en hoederecht over het minderjarig kind 
van de partijen en andere maatregelen, 
de geldigheidsduur van de genomen 
maatregelen bep€'rk':e tot eind december 
1984 en de zaak met betrekking tot het 
bezoekrecht naar de rol verwees, aldus 
zijn discretionaire bevoegdheid over 
eerstvermelde punten uitputtend; deze 
beschikking op voormelde punten een 
eindbeslissing was die gezag en kracht 
van gewijsde bekwam; de vrederechter 
bijgevolg de door hem bevolen maatrege
len slechts kon verlengen voor zover hij 
hierom werd verzocht door een van de 
partijen, en dit in dezelfde vorm als het 
oorspronkelijk gedinginleidend ver
zoekschrift; ten deze evenwel geen ver
zoekschrift door een van de partijen 
werd neergelegd; de verlenging van vroe
ger genomen voorlopige maatregelen 
evenmin wettig kon gegrond worden op 
de discretionaire bevoegdheid van de 
rechter om uitspraak te doen over (ande
re) voorlopige maatregelen, zodat, door 
te beslissen dat de vrederechter de gel
digheidsduur van de bij zijn eerste be
schikking bevolen maatregelen op eigen 
initiatief kon verlengen in het kader van 
de nog hangende procedure nopens het 
bezoekrecht, zonder hierom door een van 
de partijen te worden verzocht, de recht
bank niet alleen het vormvoorschrift op
gelegd door artikel 1253quater, e, van het 
Gerechtelijk Wetboek negeert (schending 
van deze wetsbepaling), het gezag van 
gewijsde, verbonden aan de beschikking 
van de vrederechter van 20 januari 1984 
miskent (schending van de artikelen 19, 
23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk 

Wetboek) en uitspraak doet over niet ge
vorderde :faken (schending van het in de_ 
aanhef van het middel vermelde alge" 
meen .rechtsbeginsel), doch zich tev!:!ns 
op grond van artikel 223 van het Burger
lijk Wetboek · een ·bevoegdheid- aanmatigt 
.die ze wettelijk niet bezit (schending van 
deze wetsbepaling): 

Overwegende dat uit ·de stukken 
van de rechtspleging blijkt : 1. dat 
de vrederechter van het tweede kan
ton Aalst bij beschikking van 20 ja
nuari 1984, op verzoek van beide 
echtgenoten en met toepassing van 
artikel 223 van het Burgerlijk Wet
hoek, uitspraak deed over de gevor
derde dringende voorlopige maatre
gelen, meer bepaald de machtiging 
om afzonderlijk te verblijven, het 
hoederecht over het minderjarig 
kind, het onderhoudsgeld en maatre
gelen betreffende de goederen van 
de echtgenoten; dat alleen de be
schikking over het toekennen van 
een bezoekrecht aan eiser over het 
minderjarig kind werd aangehouden 
tot na neerlegging van het sociaal 
enkwest; dat die beschikking bleef 
gelden tot einde december 1984; 
2. dat bij de beroepen beschikking 
van 16 november 1984 de vrederech
ter uitspraak deed over gezegd be
zoekrecht en de toekenning aan ver
weerster van het voorlopig bezit van 
bepaalde lichamelijke roerende goe
deren van de gemeenschap, waarbij 
gezegd wordt « dat huidige maatre
gelen en deze vervat in onze be
schikking van 20 januari 1984 zullen 
gelden tot aan de beslissing over 
een verzoek tot intrekking of tot 
wijziging van gezegde maatregelen 
ten verzoeke van de meest gerede 
partij of tot aan de wijziging van ge
zegde maatregelen door een andere 
rechtsmacht >>; 

Overwegende dat het vonnis de 
beroepen beschikking bevestigt wat 
betreft de geldigheidsduur van de 
maatregelen vervat in de beschik
king van 20 januari 1984, op grond 
dat eisers « bezwaren en grieven 
tegen de verlenging bij de beschik
king a quo van de geldigheidsduur 
van de vorige beschikking, onte
recht zijn; dat genoemde partij im-
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inerS: ::het' . b~paalde 'ifil .. artikel 
1253-quater/~, ·van: het Gerecl.)felijk 
Wetboek veronachtzaamt; onverkort 
de. discr_etiona1re m.acht van. -9e:· ).'ech
ter in Qe. ori.derhavige. materie »; 

. Overwegende dat~artikel 1253qua
ter, e, van hetGereehtelijk Wetboek 
bepaalt dat, warineer de vorde:ringen 
gegrond zijn op artikel 223 van het 
Burgerlijk Wetboeki elk der echtge
noten tec'allen tijdEnn · dezelfde vorm 
wijzigini of intrekking van de: be
schikking: kan- vorderen;--dat. krach
teris -artikel l138,c .2:", van hetzelfde 
wetboek het de .rechter verboden is 
uitspraakte doen-over· niet gevor-
derde zakeri; · 

Overwegende ·. dat · het vonnis niet 
vaststelt dat een van de echtgenoten 
of heiden een verzoekschrift neer
legden tot wijziging of intrekking 
van de maatregelen defin:itief bevo
len bij debeschikking van 20 janua
ri 1984: en dat ten deze nok niet 
blijkt dat de partijen zulks voor de 
vrederechter hadden gevorderd; 

Dat het vonnis derhalve bovenver
melde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis enkel in zoverre dit 
het incidenteel beroep van eiser als 
ongegrond afwijst « qua het hoven 
sub 3 behandelde punt »; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank -van-Eerste 
Aanleg te Oudenaarde,. zitting hou
dende in hqger beroep.~ . · 

13 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : mevr, Baete-Swin
nen, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de n. Krings, procureur-generaal 
- Advacaat: .. mr. Hutzler .... 

Nr. 160~ _ .· 

3• KAMER -= 16 november 1987 

1° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN -
VORDERINGEN INZAKE GERECHTELIJK AK
KOORD - BEGRIP. 

2° FAILLISSEMENT, FAiLLiSSE-
MENTSAKKOQRD EN GERECHTE-

. LIJK.A.K:K:oo:Rri. - GER~CHTE,LIJj{ ~.AK
KOORD -.MEDEDELING AAN HET OPENBAAR 
MINIST_ERIE ,c._. V:ORDERING INZAKE GERECH
TELIJK AKKOORii - BEGRIP. 

3~ JTAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE

. LIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AK
KOORD - · DAGVAARDING VAN DE VEREFFE
NAAR - VERPLICHTING DE SCHULDENAAR IN 
DE ZAAK TE BETREKKEN. 

1 o .en 2° Een vordering tot opneming van 
.. een schuldvordering in het passief van 
het gerechtelijk akkoord, die in werke
Jijkheid een vordering is tot vaststel
Jing van het bestaan en de omvang 
van die schuldvordering, is niet ver
plicht mededeelbaar aan het openbaar 
ministerie (1). (Art. 764, eerste lid, 9°, 
Ger.W.) 

3o De schuldeiser die bij een gerechtelijk 
akkoord de vereffenaar dagvaardt, is 
niet verplicht de schuldenaar in de 
zaak te betrekken (2). (Art. 32, vijfde 
en zesde lid, Wet Gerechtelijk Ak
koord.) 

{VAN ROLLEGHEM Q.Q. T. VAN ORSHAEGEN Q.Q., 
VERCRAEYE Q.Q.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5474) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1985 door 

(1) Zie inzake faillissement: Cass., 25 juni 
1982 (A.C., 1981-82, nr. 648), 21 nov. 1983, A.R. 
nr. 4006; 5 maart 1984, A.R. nr. 6930 
(A.C., 1983-84, nrs. 156 en 373) en 21 nov. 1986, 
A.R. nr: 5142 (A.C., 1986-87, ni·. 180). 

(2) Zie Cass., 6 jan. 1984, A.R. nr. 3YY~ 
(A.C.,~198.3o84, cyr. _234). 
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het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 28 september 1987, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 764, 9°, 780, 1° en 4°, en 1138, 
5°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest dat, bij wijze van 
bevestiging van het beroepen vonnis, ei
ser veroordeelt om « de schuldvordering 
van de faling N.V. Calorie ten bedrage 
van 305.306 frank meer de verwijlinteres
ten sedert 24 april 1971 en de gerechte
lijke interesten op te nemen in het ge
woon passief van het concordaat van de 
N.V. Etrimo • en tevens over te gaan 
« tot uitkering van de dividenden in het 
voordeel van de faling N.V. Calorie, vol
gens de akkoordvoorwaarden met de 
schuldeisers gesloten », uitspraak doet 
zonder dat uit de stukken waarop het 
Hof van Cassatie vermag acht te slaan, 
blijkt dat de zaak meegedeeld werd aan 
het openbaar ministerie en het openbaar 
ministerie advies heeft verleend, althans, 
zonder dat het arrest de naam van de 
magistraat van het openbaar ministerie 
die zijn advies heeft gegeven of de ver
melding van dit advies bevat, · 

terwijl, krachtens artikel 764, 9°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid aan het openbaar ministerie 
worden meegedeeld « de vorderingen in
zake faillissement, akkoord en opschor
ting van betaling » en, overeenkomstig 
artikel 780, 1° en 4°, van hetzelfde wet
hoek, de beslissing op straffe van nietig
heid de naam vermeldt van de magis
traat van het openbaar ministerie die 
zijn advies heeft gegeven, en de vermel
ding van dit advies bevat; de vorderingen 
strekkende tot opname van een schuld
vordering in het gewoon passief van een 
vennootschap in gerechtelijk akkoord en 
tot uitkering van dividenden een vorde
ri:t;J.g inzake gerechtelijk akkoord is, daar 
deze vorderingen rechtstreeks ontstaan 
uit het gerechtelijk akkoord en de gege
vens voor de oplossing ervan zich bevin
den in het bijzonder recht dat het stelsel 
van het gerechtelijk akkoord beheerst; 
het arrest derhalve, nu uit geen van de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de zaak aan het open
baar ministerie meegedeeld werd en het 
zelf noch de naam van de magistraat die 
zijn advies gegeven heeft, noch de ver-

melding van dit advies bevat, de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de wet betref
fende het gerechtelijk akkoord geen 
procedure van aangifte en verifica
tie heeft ingevoerd welke gelijkstaat 
met die inzake faillissement; dat ar
tikel 14 van de wet wel de aangifte 
en de mogelijkheid van betwisting 
van schuldvorderingen regelt, maar 
deze procedure, blijkens het bepaal
de in de artikelen 21 en 22 van de 
wet, aileen geregeld is met betrek
king tot de raadpleging van de 
schuldeisers omtrent de totstandko
ming van het akkoord, en de beslis
sing van de rechtbank over de be
twiste schuldvordering het geschil 
zelf onverlet laat; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat, wanneer een schuldvordering 
v66r de homologatie van het ak
koord is betwist, of wanneer een 
schuldeiser die niet aan de verrich
tingen van het akkoord heeft deelge
nomen, nog beweert een schuldvor
dering te hebben, die echter betwist 
wordt, het . geschil omtrent de 
schuldvordering niet de aangifte, 
verificatie en opneming in het pas
sief, maar de vaststelling van het 
bestaan en van de omvang van de 
schuldvordering betreft; 

Overwegende dat zulk een geschil 
niet een vordering inzake akkoord 
is die krachtens artikel 764, 9°, van 
het Gerechtelijk Wetboek moet wor
den meegedeeld; 

Overwegende dat uit het beroepen 
vonnis, waarvan het arrest de re
dengeving overneemt, blijkt : 1 o dat 
eiser, vereffenaar van het gerechte
lijk akkoord van de N.V. Etrimo, be
twistte dat de N.V. Calorie een werk 
had uitgevoerd in opdracht van de 
N.V. Etrimo en dat deze laatste 
daarvoor 305.306 frank verschuldigd 
was; 2° dat de rechtbank die betwis
ting als ongegrond afwij st; 

Dat, hoewel er in het vonnis, be
vestigd door het arrest, sprake is 
van opneming in het passief, het ei
genlijk geschil een vordering betrof 
van de verweerders tot vaststelling 
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van het bestaan en de omvang van 
de schuldvordering van de N.V. Ca
lorie op de N.V. Etrimo; dat die vor
dering niet behoefde te worden mee
gedeeld aan het openbaar ministe
rie; dat dit ook geldt voor het 
verschuldigd zijn van interesten 
door de N.V. Etrimo; 

Overwegende echter dat de rech
ters er zich niet toe beperken over 
het bestaan en de omvang van de 
schuldvordering van de N.V. Calorie 
op de N.V. Etrimo te beslissen; dat 
het beroepen vonnis vaststelt dat de 
vordering van de verweerders « te
vens (strekt) tot onmiddellijke uitke
ring van de dividenden in het voor
deel van de faling N.V. Calorie »; dat 
het desbetreffende, door het arrest 
bevestigde, beschikkende gedeelte 
luidt: « Zegt dat (eiser) tevens zal 
overgaan tot de uitkering van de di
videnden in het voordeel van de fa
ling van de N.V. Calorie volgens de 
akkoordvoorwaarden met de schuld
eisers gesloten »; 

Overwegende dat die vordering 
van de verweerders een vordering 
inzake akkoord was, zodat ze aan 
het openbaar ministerie diende te 
worden meegedeeld; dat uit het ar
rest niet blijkt dat die vordering aan 
het openbaar ministerie is meege
deeld of dat het openbaar ministerie 
zijn advies heeft gegeven; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 32, in het bijzonder het vijf
de, zesde en zevende lid, van de wetten 
op het gerechtelijk akkoord, gecoordi
neerd bij besluit van de Regent van 25 
september 1946, 

doordat het arrest, bij wijze van beves
tiging van het beroepen vonnis, eiser, in 
zijn hoedanigheid .van vereffenaar van 
de N.V. Etrimo in concordaat, veroor
deelt tot opname van een schuldvorde
ring van de verweerders ten belope van 
305.306 frank in hoofdsom met de ver
wijl- en gerechtelijke interesten in het 
gewoon passief van het concordaat van 
de N.V. Etrimo, en tot de uitkering van 
de dividenden in het voordeel van het 
faillissement N.V. Calorie, 

terwijl artikel 32, vijfde lid, van de ge
coordineerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord enkel bepaalt dat de vereffe
naars bevoegd zijn om te handelen in 
naam en voor rekening van de gezamen
lijke schuldeisers en om, zowel namens 
deze gezamenlijke schuldeisers als na
mens de schuldenaar, aile vorderingen 
tot verantwoordelijkheid uit te oefenen 
welke deze kunnen behoren; uit deze 
wetsbepaling niet kan worden afgeleid 
dat een schuldeiser die zijn schuldvorde
ring in het passief van een concordataire 
vennootschap wenst te laten opnemen, 
zich ertoe mag beperken enkel de veref
fenaar van het concordaat te dagvaar
den; de concordataire vennootschap im
mers niet buiten bezit is gesteld en 
evenmin burgerlijk onbekwaam is en 
dus door derden in eigen naam moet 
worden gedagvaard, hetgeen onder meer 
bekrachtigd wordt door artikel 32, laatste 
lid, van de gecoordineerde wetten op het 
gerechtelijk akkoord; zodat de oorspron
kelijke eis tot opname van een schuld
vordering in het gewoon passief van een 
concordataire vennootschap en tot uitke
ring van dividenden enkel gericht tegen 
de vereffenaar, zonder dat de concorda
taire vennootschap, schuldenares, in za
ke is gesteld, niet ontvankelijk is en het 
arrest, door de veroordeling van eiser in 
hoedanigheid van vereffenaar en in af
wezigheid van de concordataire vennoot
schap te bevestigen, de in het middel 
vermelde wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat artikel 32, vijfde 
lid, van de wet betreffende het ge
rechtelijk akkoord de bevoegdheid 
van de vereffenaar om namens de 
gezamenlijke schuldeisers en na
mens de schuldenaar te handelen, 
omschrijft; dat die bevoegdheid alle 
verrichtingen om tot vereffening 
van het akkoord te komen, betreft; 
dat het zesde lid tot uitdrukking 
brengt dat de vereffenaar te dien 
einde een onherroepelijke last heeft; 
dat de wet daardoor de noodzake
lijkheid om, wanneer de vereffenaar 
zijn taak uitvoert, de schuldenaar 
daarin te betrekken, uitsluit; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, na uit-
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spraak te hebben gedaan over het 
bestaan en de omvang in hoofdsom 
en interesten van de schuldvorde
ring van de N.V. Calorie op de N.V. 
.Etrimo, zegt dat eiser zal overgaan 
tot de uitkering van de dividenden 
in het voordeel van het faillissement 
van de N.V. Calorie volgens de ak
koordvoorwaarden met de schuldei
sers gesloten, en uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijke vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in twee 
derde van de kosten; houdt de overi
ge kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

16 november 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Houtekier. 

Nr. 161 

3• KAMER - 16 november 1987 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 
15 JUNI 1935) - EENTALIGHEID VAN DE AKTE 
- BEGRIP. 

De woordelijke aanhaling van een be
wijsstuk dat in een andere taal dan 
die van de akte is gesteld, doet niet af 
aan de eentaligheid van de akte wan
neer de zakelijke inhoud van het be
wijsstuk, voor zover die voor de regel
matigheid van de akte vereist is, erin 
is weergegeven in de taal van de akte 
(1). 

(1) Cass., 3 mei 1977 (A.C., 1977, 898). Zie 
Cass., 10 maart 1982 (A.C., 1981-82, 854), 25 
maart 1983, A.R nr. 3653 (A.C., 1982-83, 
nr 417). 

(COOMANS DE BRACHENE 
T. WESTVLAAMSE HYPOTHEEKKAS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5815) 

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

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen de voorzie
ning opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
zij nietig is ingevolge artikel 40, eerste 
lid, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, nu 
zij niet eentalig in het Nederlands is ge
steld en de nietigheid van eisers conclu
sie, die evenmin eentalig in het Neder
lands is gesteld, overneemt : 

Overwegende dat artikel 27 van 
de wet van 15 juni 1935 bepaalt: 
« Indien de bestreden beslissing in 
het Nederlands of in het Frans werd 
gewezen, wordt de rechtspleging 
voor het Hof van Cassatie gevoerd 
in de taal van de beslissing »; dat 
derhalve, nu de bestreden beslissing 
in het Nederlands is gewezen, de 
voorziening geheel in het Neder
lands moet zijn gesteld; 

Overwegende evenwel dat een ak
te moet worden geacht geheel in de 
taal van de rechtspleging te zijn ge
steld, wanneer alle vermeldingen 
vereist voor de processuele regelma
tigheid van de akte in die taal zijn 
gesteld; dat de woordelijke aanha
ling van een bewijsstuk dat in een 
andere taal is gesteld, aan de eenta
ligheid van de akte in de zin van de 
wet niet afdoet wanneer de zake
lijke inhoud van hetzelfde bewijs
stuk, voor zover die voor de regel
matigheid van de akte vereist is, in 
de akte is weergegeven in de taal 
van de rechtspleging; 

Overwegende dat de voorziening 
ten deze steunt op een schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 
meer bepaald dat het arrest niet zou 
hebben geantwoord op eisers conclu
sie waarin hij aanvoerde dat de een
zijdige wijziging van essentiiHe be
standdelen van de arbeidsovereen-



Nr. 162 HOF VAN CASSATIE 339 

komst ook bestond in het ontnemen 
van bevoegdheden en machten, het 
niet verschaffen van werk en het 
wegnemen van de telefoon; 

Overwegende dat het betwiste, in 
het Frans gestelde gedeelte van de 
voorziening alleen maar een woor
delijke aanhaling is van een brief 
die eiser als bewij sstuk aanvoert en 
waarvan de zakelijke inhoud in het 
Nederlands is weergegeven; 

Overwegende voor het overige dat 
de voorziening de beweerde nietig
heid van eisers conclusie niet over
neemt door de aanvoering dat het 
arbeidshof die conclusie niet beant
woordt; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eisers 
vordering tot betaling van een op
zeggingsvergoeding ongegrond 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 Arbeids
hof te Gent. 

16 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Le-
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Simont. 

Nr. 162 

3' KAMER - 16 november 1987 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

OPZEGGING - KENNISGEVING - AFGIFTE -
BEWIJS. 

De kennisgeving van de opzegging van 
de arbeidsovereenkomst door afgifte 
van een geschrift kan op geen andere 
wijze bewezen worden dan door de 
handtekening van de opgezegde partij 
op het duplicaat van het geschrift (1). 
(Art. 37, tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(BOEY T. DEVROYE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5827) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 september 1985 
en op 2 februari 1987 door het Ar
beidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 37, inzonderheid tweede en 
derde lid, 39, § 3, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten en 40 van de Arbeidswet van 16 
maart 1971, 

doordat het arbeidshof in het eindar
rest van 2 februari 1987 de vordering van 
eiseres tot het verkrijgen van een bijzon
dere beschermingsvergoeding wegens 
onrechtmatig ontslag afwijst, op grand 
dat, zoals gesteld in het tussenarrest van 
16 september 1985, de opzegging van 24 
maart 1982 regelmatig was geschied; het 
arrest van 16 september 1985 in dat ver
band overwoog dat « (verweerder) op 24 
maart 1982 op regelmatige wijze opzeg
ging betekend heeft aan (eiseres); dat 
weliswaar (eiseres) niet voor ontvangst 
getekend heeft op de kopie van de opzeg
gingsbrief van 24 maart 1982; dat zij ech
ter in haar aangetekend schrijven van 25 
maart 1982 tot uiting heeft gebracht dat 
haar opzegging betekend werd op de wij
ze zoals omschreven in voormeld artikel 
37, alinea 2, van de wet van 3 juli 1978, 
zodat in dit verband geen betwisting mo
gelijk is en de opzegging d.d. 24 maart 
1982 als rechtsgeldig moet worden be
schouwd », 

terwijl de opzegging van een arbeids
overeenkomst bestaat in de voorafgaan
de kennisgeving van de datum waarop 
de arbeidsovereenkomst zal beeindigd 

(1) Cass., 4 april 1973 (AC., 1973, 781) en 13 
jan. 1986, A.R. nr. 4969 (A.C., 1985-86, nr. 309). 
Zie Cass., 17 dec. 1984, A.R. nr. 4520 
(A.C., 1984-85, nr. 243). 
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zijn; artikel 37, tweede lid, van de Ar
beidsovereenkomstenwet bepaalt dat de 
kennisgeving op straffe van nietigheid 
geschiedt door afgifte aan de andere par
tij van een geschrift waarin het begin en 
de duur van de opzeggingstermijn zijn 
aangegeven, en het derde lid van dit arti
kel poneert dat de handtekening van de
ze partij op het duplicaat van dit ge
schrift enkel als bericht van ontvangst 
van de kennisgeving geldt; wanneer een 
partij een voor onbepaalde tijd gesloten 
arbeidsovereenkomst beeindigt door de 
afgifte van een geschrift aan de ontsla
gen partij, het bewijs door de ontslagge
vende partij, van de afgifte van het ge
schrift, slechts kan blijken uit de onder
tekening van het dup!icaat van dit ge
schrift, door de partij die de opzegging 
krijgt, en, bij ontstentenis van een door 
de ontslagen partij ondertekend dupli
caat, de kennisgeving in bedoeld geval 
nietig is; de rechter bijgevolg, bij gebrek 
aan ondertekend duplicaat van het be
richt van ontslag door opzegging, niet 
mag verwijzen naar het feit dat de ont
slagen partij dit bericht terugstuurde 
naar de ontslaggevende partij, om tot de 
regelmatige kennisgeving van de opzeg
ging te besluiten; de nietigheid verbon
den aan een onregelmatige kennisgeving 
van het ontslag met opzegging weliswaar 
relatief is en door de ontslagen partij 
kan worden gedekt, doch het enkele feit 
dat het bericht houdende ontslag met op
zegging wordt teruggestuurd naar de 
ontslaggevende partij, niet kan worden 
opgevat als een afstand van de nietig
heid van de kennisgeving van het ont
slag met opzegging; het op 24 maart 1982 
gegeven ontslag met opzegging derhalve 
onregelmatig geschiedde wegens nietig
heid van de kennisgeving; eiseres geens
zins in haar aangetekend schrijven van 
25 maart 1982 tot uiting bracht dat haar 
opzegging zou zijn « betekend » of ter 
kennis gebracht volgens de wijze be
paald in het tweede lid van artikel 37 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, doch 
integendeel voorhield dat het ontslag 
niet rechtsgeldig was doorgevoerd; het 
arbeidshof derhalve, door te oordelen dat 
bewezen werd dat het ontslag van 24 
maart 1982 op rechtsgeldige wijze was 
gegeven, artikel 37, inzonderheid tweede 
en derde lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet schendt; voor zover daarbij aan
sluitend zou zijn geoordeeld dat eiseres 
in haar aangetekende brief van 25 maart 
1982 tot uiting had gebracht dat het ant
slag met opzegging regelmatig zou zijn 
geschied, de bewijskracht van deze akte 
miskent (schending van de artikelen 

1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); alleszins door de afwijzing van 
de vordering die ertoe strekte de bijzon
dere beschermingsvergoeding bepaald in 
de Arbeidswet en de Arbeidsovereen
komstenwet te verkrijgen, de artikelen 
39, § 3, van de Arbeidsovereenkomsten
wet en 40 van de Arbeidswet schendt : 

Overwegende dat het Vweede en 
het derde lid van artikel 37 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet bepa
len : « Op straffe van nietigheid ge
schiedt de kennisgeving van de op
zegging door afgifte aan de andere 
partij van een geschrift waarin het 
begin en het einde van de opzeg
gingstermijn zijn aangegeven. De 
handtekening van deze partij op het 
duplicaat van dit geschrift geldt en
kel als bericht van ontvangst van de 
kennisgeving »; 

Overwegende dat het derde lid 
van dat artikel mede betekent dat 
de overhandiging van de opzegging 
op geen andere wijze kan worden 
bewezen dan door de handtekening 
van de wederpartij op het duplicaat; 

Dat het arbeidshof, dat het bewijs 
van de regelmatigheid van de opzeg
ging overeenkomstig het Vweede lid 
bewezen acht door de vermelding 
van de overhandiging in een brief 
geschreven door de opgezegde par
tij, het derde lid van het genoemde 
artikel schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat de arresten van 
15 september en 15 december 1986, 
die uit het vernietigde arrest van 16 
september 1985 zijn gevolgd, even
eens nietig zijn; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten, behalve in zoverre 
door het arrest van 15 september 
1985 de ingestelde beroepen ontvan
kelijk zijn verklaard; zegt dat dien
tengevolge ook de arresten van 15 
september en 15 december 1986 nie
tig zijn; beveelt dat van dit arrest 
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melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde arresten; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

16 november 1987 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 163 

2• KAMER - 17 november 1987 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - VONNIS - INHOUD. 

De wet schrijft nergens op straffe van 
nietigheid voor dat het vonnis het 
nummer van de kamer van de I'echt
bank die het vonnis heeft uitgespro
ken, dient te vermelden. 

(NEEFS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1353) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 februari 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 78, 174, 1°, 
176 van het Wetboek van Strafvordering, 
76, 780, 1°, 860, 862 en 20 van het Gerech
telijk W etboek, 

doordat het vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Antwerpen van 13 fe
bruari 1987 het vonnis van de Politie
rechtbank te Antwerpen, zesde kamer, 
van 16 juni 1986 in al zijn bestreden be
schikkingen bevestigt en eiser verwijst 
in de kosten van het hoger beroep, voor 
de openbare partij belopende op 1.440 
frank, dit alles nadat in de aanhef van 
het vonnis wordt vermeld : « de recht
bank van eerste aanleg van het gerechte
lijk arrondissement Antwerpen, 3le ka-

mer, rechtdoende in correctionele zaken, 
zetelend in hoger beroep van politievon
nissen, heeft het volgende vonnis gewe
zen », waarbij in de vermelding van de 
kamer het eerste cijfer, een 1, is overge
schreven met een 3, zodat de lle kamer 
werd gewijzigd door de 31e kamer, dit 
zonder dat deze doorhaling werd goedge
keurd, 

terwijl overeenkomstig de in het mid
del aangeduide artikelen en in het bij
zonder artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering niet goedgekeurde door
halingen in een vonnis als niet bestaan
de worden beschouwd en overeenkom
stig artikel 780, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, het vonnis op straffe van nie
tigheid, behalve de gronden en het be
schikkende gedeelte, de vermelding van 
de rechter of de rechtbank die het heeft 
gewezen, dient te bevatten; hoger beroep 
tegen een vonnis gewezen door de poli
tierechtbank gewezen wordt door de cor
rectionele rechtbank ( artikel 17 4 van het 
Wetboek'van Strafvordering) en overeen
komstig artikel 76 van het Gerechtelijk 
Wetboek de rechtbank van eerste aanleg 
uit een of meer kamers voor correctione
le zaken bestaat; zodat, ingevolge de niet 
goedgekeurde doorhaling, het vonnis ge
wezen door de correctionele rechtbank 
van 13 februari 1987 geen vermelding be
vat van de kamer die het vonnis gewe
zen heeft; het vonnis behept is met een 
nietigheid gelet op de ontstentenis van 
op straf van nietigheid verplichte meldin
gen en pleegvormen, en wel het ontbre
ken van de vermelding van de kamer 
van de correctionele rechtbank die het 
vonnis gewezen heeft (schending van de 
artikelen 78, 174, 176 van het Wetboek 
van Strafvordering, 76 en 780, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling voorschrijft dat 
het vonnis op straffe van nietigheid 
(het nummer van) de kamer van de 
rechtbank dient te vermelden; 

Dat het middel bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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17 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Vervloet, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. R. Hens, Antwerpen. 

Nr. 164 

2' KAMER - 18 november 1987 

1° VERZEKERING- ALLERLEI- SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR MOTORRIJTUIGEN -
SCHADE GELEDEN DOOR DE EIGENAAR VAN 
HET VOERTUIG - TOEVALLIG FEIT - DEK
KING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS - VOORWAARDEN. 

2° VERZEKERING - ALLERLEI - SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR MOTORRIJTUIGEN -
TOEVALLIG FElT - SCHADELOOSSTELLING 
VAN DE BENADEELDEN - DEKKING DOOR 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS - VOORWAARDEN. 

1 o AI kan in de regel de eigenaar van 
een motorrijtuig dat schade heeft ver
oorzaakt, geen recht doen gelden tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, toch is dat Fonds ertoe ge
houden hem schadeloos te stellen wan
neer « wegens een toevallig felt » dat 
maakt dat de bestuurder van dat voer
tuig vrijuit gaat, geen enkele erkende 
verzekeringsonderneming verplicht is 
hem te vergoeden. (Artt. 49 en 50 wet 
9 juli 1975; art. 17, inz. § 1, 1°, en § 2, 
K.B. 16 dec. 1981.) 

2o Iedere benadeelde kan van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
vergoeding krijgen van de - zelfs ma
teriele - schade die door een motor
rijtuig is veroorzaakt, met name wan
neer « wegens een toevallig felt », dat 
maakt dat de bestuurder van dat voer
tuig vrijuit gaat, geen enkele erkende 
verzekeringsonderneming verplicht is 
hem te vergoeden. (Artt. 49 en 50, inz. 
§ 1, 2°, wet 9 juli 1975; art. 19, § 1, K.B. 
16 dec. 1981.) 

(SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX 
DE LA REGION LIEGEOISE T. GEMEENSCHAPPE

LIJK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5892) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

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

I. Op de voorzieningen van de ei
sers Yvonne Renard, Richard Ber
leur, Giuseppe Santino, Maurice Pe
rin, Onderlinge Maatschappij van 
Openbare Besturen, burgerlijke par
tijen: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
de eisers hun voorzieningen hebben 
doen betekenen aan de partijen te
gen wie zij gericht zijn; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
Societe de Transports intercommu
naux de la Region liegeoise, die uit
sluitend gericht is tegen de beslis
sing waarbij uitspraak gedaan 
wordt over de door haar tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen par
tij, ingestelde rechtsvordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 14 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 15, 17 en 19 van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoe
ring van de artikelen 49 en 50 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de contro
le der verzekeringsondernemingen, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de beklaagde 
Pironet het slachtoffer was geworden 
van een toevallig gebeurd feit, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
rechtsvordering van eiseres tegen ver
weerder tot vergoeding van de schade 
aan het door de beklaagde Pironet be
stuurde voertuig van eiseres niet ontvan
kelijk verklaart, op grond « dat krach-
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tens artikel 15 van het koninklijk besluit 
van 16 december 1981 ( ... ) het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds niet ge
houden is tot vergoeding van de schade 
veroorzaakt door de motorrijtuigen, wan
neer gebruik gemaakt is van de moge
lijkheid tot vrijstelling waarvan sprake 
in artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 
inzake de verplichte aansprakelijkheids
verzekering; dat (eiseres) gebruik ge
maakt heeft van die mogelijkheid tot 
vrijstelling; ( ... ) dat dus de niet-ontvanke
lijkheid van de rechtsvordering van (ei
seres) en van de overige burgerlijke par
tijen tegen (verweerder) voortvloeit uit 
artikel 15 en niet uit artikel 17 van het 
koninklijk besluit van 16 december 
1981 >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de uitsluiting 
van de tussenkomst van verweerder 
krachtens artikel 15 van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981, blijkens de 
bewoordingen van dat artikel, beperkt is 
tot de vergoeding van de schade die ver
oorzaakt wordt door motorrijtuigen 
waarvoor gebruik gemaakt is van de 
door artikel 14 van de wet van 1 juli 1956 
geschapen mogelijkheid tot vrijstelling; 
die vrijstelling slaat op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering waartoe 
het gebruik van de betrokken voertuigen 
aanleiding kan geven; de schade bedoeld 
in artikel 15 van het koninklijk besluit 
van 16 december 1981 aldus enkel de 
schade kan zijn die door die voertuigen 
aan derden wordt toegebracht; het be
streden vonnis bijgevolg, nu het een ge
val van uitsluiting dat betrekking heeft 
op schade die door dat voertuig aan der
den is toegebracht, toepast op de vergoe
ding aan eiseres voor schade aan haar 
eigen voertuig, dat geval van uitsluiting 
op onwettige wijze uitbreidt tot een scha
de waarop de uitsluiting geen betrekking 
had; het aldus artikel 15 van het konink
lijk besluit van 16 december 1981 en arti
kel 14 van de wet van 1 juli 1956, waarin 
het voorwerp van de in dat artikel 15 be
doelde vrijstelling werd omschreven, 
schendt; 

tweede onderdeel, verweerder krach
tens artikel 17, § 2, van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 gehouden 
is tot vergoeding tegenover de personen 
bedoeld in§ 1, onder meer 1•, van dat ar
tikel, dat is tegenover de eigenaar, de 
verzekeringnemer, de houder en de be
stuurder van het motorvoertuig dat de 
schade heeft veroorzaakt " wanneer geen 
erkende verzekeringsonderneming ver
plicht is tot vergoeding om reden van 
een toevallig feit waardoor de bestuurder 

van het voertuig dat het ongeval heeft 
veroorzaakt, vrijuit gaat », verweerder" in 
het geval dat zich een toevallig feit voor
doet waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt, vrijuit gaat, krachtens artikel l!i, 
§ 1, van hetzelfde koninklijk besluit, ge
houden is tot vergoeding zowel van de li
chamelijke als van de materiele schade; 
artikel 17 noch artikel 19 van het kci
ninklijk besluit van 16 . december 1981 
dus, wat de op verweerder rustende ver
plichting tot vergoeding betreft, een on
derscheid maken tussen de personen die 
schade kunnen lijden en tussen de vor
men van schade die door een toevallig 
feit kunnen veroorzaakt zijn; het bestre
den vonnis bijgevolg, nu het beslist dat 
eiseres als eigenares van het voertuig, 
dat ten gevolge van een toevallig feit een 
ongeval heeft veroorzaakt, van verweer
der geen vergoeding kon eisen van de 
aan dat voertuig veroorzaakte schade, 
van de door de artikelen 17 en 19 van 
het koninklijk besluit van 16 december 
1981 aan verweerder opgelegde vergoe
dingsplicht uitsluit een persoon die scha
de heeft geleden alsook gevallen van 
schade waarvan de uitsluiting niet voort
vloeit uit de bovengenoemde bepalingen 
(schending van de artikelen 17 en 19 van 
het koninklijk besluit van 16 december 
1981); 

derde onderdeel, het bestreden vonnis 
niet antwoordt op het middel dat eiseres 
had afgeleid uit artikel 17, § 2, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981, 
naar luid waarvan verweerder gehouden 
is tot vergoeding tegenover de personen 
bedoeld in § 1, 1•, van dat artikel, dat is 
tegenover de eigenaar, de verzekeringne
mer, de houder of de bestuurder van het 
motorrijtuig dat de schade heeft veroor
zaakt, wanneer geen erkende verzeke
ringsonderneming verplicht is tot vergoe
ding om reden van een toevallig feit 
waardoor de bestuurder van het voertuig 
dat het ongeluk heeft veroorzaakt, vrijuit 
gaat; volgens de conclusie van eiseres, 
uit die bepaling blijkt " dat alle personen 
die ten gevolge van een door een toeval
lig feit veroorzaakt ongeval schade heb
ben geleden, moeten vergoed worden 
door het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, zonder dat bepaalde partijen, 
op grond van voorwaarden of modalitei
ten die niet in de wet vermeld staan, van 
dat recht op vergoeding mogen worden 
uitgesloten; ... dat de wettekst klaar en 
duide!ijk is en derhalve niet tot interpre
tatie aanleiding kan geven ... >>; het be
streden vonnis niet heeft aangegeven 
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waarom het enerzijds beslist dat de niet
ontvankelijkheid van de rechtsvordering 
van eiseres niet voortvloeide uit artikel 
17 van het koninklijk besluit van 16 de
cember 1981, terwijl het anderzijds die 
rechtsvordering niet ontvankelijk ver
klaart ofschoon eiseres haar vordering 
op dat artikel 17 had gegrond; het vonnis 
bijgevolg, nu het zich beperkt tot de ver
melding dat de rechtsvordering niet op 
grond van artikel 17 van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 maar op 
grond van artikel 15, niet ontvankelijk 
was, geen antwoord geeft op het middel 
ten betoge dat eiseres haar recht op ver
goeding van de aan haar voertuig veroor
zaakte schade wei degelijk ontleende 
aan artikel 17 (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis op de 

conclusie waarin eiseres zich beriep 
op artikel 17 van het koninklijk be
sluit van 16 december 1981, ant
woordt dat de niet-ontvankelijkheid 
van de vordering tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds niet 
voortvloeit uit artikel 17 maar 
uit artikel 15 van dat koninklijk be
sluit; 

Dat de rechtbank aldus voldoet 
aan het vormvoorschrift van artikel 
97 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit artikel 17, in
zonderheid § 1, 1°, en § 2, van het 
koninklijk 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 blijkt dat, ofschoon de 
eigenaar van het motorrijtuig dat de 
schade heeft veroorzaakt, in de re
gel geen recht kan doen gelden te
gen het in de artikelen 49 en 50 be
doelde Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, dat Fonds niettemin 
ertoe gehouden is hem te vergoeden 
" wanneer geen erkende verzeke
ringsonderneming verplicht is tot 
vergoeding om reden van een toe-

vallig feit waardoor de bestuurder 
(van dat) voertuig vrijuit gaat »; 

Dat uit die tekst kan worden afge
leid dat de verplichting van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds om de eigenaar van het be
schadigde motorrijtuig te vergoeden, 
niet afhangt van de enkele omstan
digheid dat zich een toevallig feit 
voordoet waardoor de bestuurder 
van dat voertuig vrijuit gaat; dat bo
vendien is vereist dat de schade van 
de eigenaar « we gens ( dat) toevallig 
feit » door geen enkele erkende 
verzekeringsonderneming gedekt 
wordt; 

Dat artikel 19, § 1, van het ko
Ninklijk besluit van 16 december 
1981, waarin verwezen wordt naar 
artikel 50, § 1, 2°, van voormelde wet 
van 9 juli 1975, het recht op vergoe
ding vanwege het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds voor scha
de die personen door een motorrij
tuig geleden hebben, onderwerpt 
aan dezelfde voorwaarden; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank ten deze de bestuurder 
van het voertuig van eiseres vrijuit 
heeft laten gaan op grond dat hij 
het slachtoffer was geworden van 
een toevallig feit; dat nochtans uit 
het vonnis blijkt dat, indien de 
rechtbank de bestuurder niet vrijuit 
had laten gaan maar hem aanspra
kelijk had verklaard, de schade van 
eiseres door geen enkele erkende 
verzekeringsonderneming zou ge
dekt geweest zijn; 

Dat bijgevolg niet het zich voor
doen van een toevallig feit de reden 
is waarom geen enkele erkende ver
zekeringsonderneming gehouden is 
tot vergoeding van de door eiseres 
geleden schade en dat derhalve de 
beslissing waarbij de vordering van 
eiseres tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds niet ge
grond wordt verklaard naar recht is 
verantwoord; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 
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W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing op de in het antwoord op 
het tweede onderdeel aangegeven 
gronden naar recht verantwoord is; 

Dat de in dat onderdeel aange
voerde grieven, ook al waren ze ge
grond, geen weerslag zouden kun
nen hebben op die wettigheid en 
derhalve niet tot cassatie zouden 
kunnen leiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; verwijst de eisers, ie
der van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

18 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 165 

2' KAMER - 18 november 1987 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDEKE DADERS - DADERS VAN AF
ZONDERLIJKE MISDR!JVEN - VEROORDE
LING TOT SCHADEVERGOED!NG - ALGEHELE 
VERGOED!NG - WETTIGHE!D - VOORWAAR
DE. 

de diefstal zijn gepleegd, een gemeen
schappelijke fout opleveren (1). (Artt. 
1382, 1383 B.W.) 

(UNDA, MUCA T. « ASSUBEL , N.V. E.A.) 

ARREST ( vertalingJ 

(A.R. nr. 5932) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat iedere eiser zijn 
voorziening instelt tegen de beschik
kingen die op hem betrekking heb
ben; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering : 

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; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de verweersters, 

1. tegen de eiser Ali Unda, be
klaagde: 

Overwegende dat het arrest be
slist « dat de eerste rechter zich te
recht onbevoegd verklaard heeft om 
uitspraak te doen over de vordering 
(van de burgerlijke partijen), in zo
VbTe ze tegen de vrijgesproken (ei
ser) gericht is; 

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

2. tegen de eiser Mendo Muca, be
klaagde: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening « in zover
re het arrest eiser op de burgerlijke 
rechtsvordering in solidum veroor-

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter de daders van 
afzonderlijke misdrijven, met name de 
dader van een heling en de daders van 
een diefstal, veroordeelt tot algehele 
vergoeding van de door de burgerlijke 1----------------
partijen geleden schade, zonder daar
bij vast te stellen dat te hunnen aan
zien de afzonderlijke m1sdrijven die 
door de heler en door de daders van 

(1) Zte Cass., 28 apnl 1941 (A.C, 1941-44, 
104) en noot 3, R.H., op biz. 105, 21 okt. 
1942 (1b1d., 1941-44, 119) en 17 maart 1949 
(1b1d., 1949, 180). 
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deelt om aan ieder van de eerste 
vier. burgerlijke partijen een provi
sionele vergoeding van 37.500 frank 
te betalen, berekend op een schade
bedrag dat onder voorbehoud is ge
raamd op 607.089 frank, en om aan 
ieder van de volgende vier burger
lijke partijen een provisionele ver
goeding van 25.000 frank te betalen, 
berekend op een schadebedrag dat 
onder voorbehoud is geraamd op 
404.726 frank »; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan de verweersters 
de door hen gevorderde bedragen te 
betalen « vermeerderd, in voorko
mend geval, met de gerechtelijke in
teresten en de kosten van beide in
stanties »; 

Dat aldus het hof van beroep, nu 
het geen enkel punt aanhoudt waar
over het nog uitspraak zou moeten 
doen, zijn rechtsmacht volledig 
heeft uitgeoefend; dat de beslissing 
bijgevolg een eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering en dat cassatie
beroep ertegen openstaat; dat er 
derhalve geen grond is om akte te 
verlenen van de afstand, aangezien 
deze door dwaling blijkt te zijn aan
getast en niet als berusting kan 
worden uitgelegd; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na enerzijds ten 
laste van vier personen buiten eiser be
wezen te hebben verklaard dat zij be
drieglijk verschillende roerende voorwer
pen met een totale waarde van ongeveer 
6.000.000 Belgische frank, waaronder ju
welen, uurwerken, balpennen, luxe-aan
stekers, hebben weggenomen ten nadele 
van de juwelier Didier Toilet en/of de 
naamloze vennootschap Assubel (telast
legging III, C, 1) en na anderzijds ten 
laste van eiser bewezen te hebben ver
klaard dat hij een ketting en twee arm
banden met een niet nader bepaalde to
tale waarde heeft geheeld ten nadele van 
Didier Toilet (telastlegging E 2), impliciet 
doch onmiskenbaar beslist dat eiser ge
houden is tot algehele vergoeding van de 
door de burgerlijke partijen, verzeke
raars oi' herverzekeraars van de heer 
Toilet, geleden schade, en hem op basis 

van die beslissing veroordeelt tot beta
ling van provisionele vergoedingen, op 
de enkele grand dat « er geen hoofdelijk
heid bestaat tussen beklaagden die we
gens verschillende feiten veroordeeld 
worden; dat, gelet op de gegevens van 
het dossier, uitspraak moet worden ge
daan zoals hierna wordt gezegd », 

terwijl de rechter die beklaagden ver
oordeelt wegens afzonderlijke misdrij
ven, ten deze wegens diefstal en heling, 
niet een van hen, ten deze de heler van 
bepaalde gestolen voorwerpen, kan ver
oordelen tot algehele vergoeding van de 
door het slachtoffer van de diefstal gele
den schade, tenzij hij vaststelt dat de 
diefstal en de heling een enkel feit zijn 
dat de gehele schade heeft veroorzaakt 
of, met andere woorden, dat er tussen de 
fout van de heler en de schade een nood
zakelijk verband bestaat, dat de schade, 
zoals ze zich in concreto voordoet, zon
der die fout niet zou veroorzaakt zijn; 
het arrest, nu het vaststelt: 1° dat de he
ling waaraan eiser zich schuldig heeft 
gemaakt, een afzonderlijk misdrijf was, 
te onderscheiden van het tegen andere 
beklaagden bewezen verklaarde misdrijf 
diefstal, 2° dat de ten laste van die ande
re beklaagden bewezen verklaarde dief
stal ten nadele van Tollet of diens verze
keraar betrekking had op verschillende 
voorwerpen, waaronder juwelen, uurwer
ken, vulpennen, luxe-aanstekers, met 
een totale waarde van ongeveer 6.000.000 
Belgische frank, 3° dat de ten laste van 
eiser bewezen verklaarde heling van 
voorwerpen die van de heer Toilet gesto
len waren, aileen betrekking heeft op 
een ketting en twee armbanden, terwijl 
het niettemin eiser veroordeelt tot alge
hele vergoeding van de schade van de 
slachtoffers van de diefstal, zonder daar
bij vast te steilen dat de schade, zoals ze 
zich heeft voorgedaan, zonder diens fout 
niet zou veroorzaakt zijn, niet naar recht 
is verantwoord (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek) en niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, na ei
ser op de strafvordering tot een ge
vangenisstraf van dertig maanden 
en tot een geldboete van vijfhonderd 
frank te hebben veroordeeld wegens 
de telastlegging E 2, namelijk we
gens heling, « ten nadele van ver
schillende personen, van verschillen
de juwelen en roerende voorwerpen 
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met een niet nader bepaalde totaal
waarde, met name heling, ten nade
le van Tollet Didier, van een ketting 
en twee armbanden met een niet 
nader bepaalde totaalwaarde », ei
ser, op de burgerlijke rechtsvorde
ringen van de verweersters, in soli
dum met andere beklaagden veroor
deelt om aan de laatstgenoemden de 
gevorderde schadevergoedingen te 
betalen; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de door het hof van be
roep ten laste van eiser en de overi
ge beklaagden bewezen verklaarde 
feiten afzonderlijke misdrijven zijn; 
dat het arrest daarenboven uitdruk
kelijk de hoofdelijkheid van de bur
gerlijke veroordelingen uitsluit, op 
grand « dat er geen hoofdelijkheid 
bestaat tussen beklaagden die we
gens verschillende misdrijven wor
den veroordeeld »; 

Overwegende dat het arrest noch
tans eiser veroordeelt tot algehele 
vergoeding van de schade, zonder 
daarbij vast te stellen dat ten aan
zien van de burgerlijke partijen de 
afzonderlijke misdrijven die zijn ge
pleegd door eiser en de overige be
klaagden, voortkomen uit een ge
meenschappelijke £out; 

Dat het aldus de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening van de eiser Ali Unda 
en veroordeelt die eiser in de kosten 
van zijn voorziening; vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het de 
eiser Mendu Muca veroordeelt op de 
burgerlijke rechtsvorderingen en 
verwerpt diens voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 

van die kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Ho£ van Be
roep te Bergen. 

18 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 166 

2' KAMER - 18 november 1987 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUS!E - STRAFZAKEN - CONCLUSIE -
BEG RIP. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - ART 
380BIS, 1", SW. - MISDRIJF - BESTANDDELEN. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEOORDE
LINGSVRIJHEID - GEVAL WAARIN DE WET 
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOOR
SCHRIJFT - BEOORDELING IN FEITE DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

4° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF WE
GENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - STRAF 
NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR EEN AN
DER MISDRIJF 

1 o Een schriftelijke getuigenverklaring 
of opmerldngen die de beklaagde in 
verband met de zaak aan zijn raads
man heeft doen toekomen en bij zijn 
dossier zijn gevoegd, kunnen niet als 
een conclusie worden beschouwd; de 
rechter is derhalve niet verplicht erop 
te antwoorden (1). (Art. 97 Gw.) 

2° AI doelt art. 380bis, 1°, Sw. op het ge
val waarbij een vrouw ter beschikking 
gesteld wordt van een souteneur met 
het oog op de exploitatie van haar pro
stitutie (2), tach heeft die wetsbepaling 

melding zal worden gemaakt op de 1---------------.,.....,
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eiser Men
du Muca in de helft van de kosten 
van zijn voorziening en verwijst ie
dere verweerster in een zestiende 

(1) Zie Cass., 5 maart 1985, A.R. nr 9338 
(A.C., 1984-85, nr 406), en de arresten aange 
wezen in noot 1 

(2) Cass, 13 me1 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 
97'1) - :- - -) 
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een ruimere strekking en doelt ze me
de op elk wanbedrijf, of paging daar
toe, waarbij de dader, ten einde eens 
anders driften te voldoen, een meer
derjarige of, buiten de gevallen van de 
artt. 379 en 380 van hetzelfde wetboelc, 
een minderjarige aanwerft, meeneemt 
of wegbrengt met het oog op het ple
gen van ontucht of prostitutie. 

3" Wanneer in st1·afzalcen de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter in feite de 
wettelijke bewijswaarde van de hem 
voorgelegde gegevens waarop hij zijn 
overtuiging grondt (3); art. 154 Sv. 
heeft enkel de waarde van een opsom
ming. 

4" Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
lcen, is niet ontvanlcelijk de voorzie
ning tegen de beslissing op de straf
vordei·ing, als zij gegrond is op een 
middel dat enkel op een van de mis
drijven betrekking heeft, terwijl de uit
gesprolcen straf naar recht verant
woord blijft door een ander misdrijf 
(4). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(NAVARRO-BALLESTEROS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6288) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 augustus 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 380bis, 1", van het Strafwet
boek, 97 van de Grondwet en 154 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest het beroepen von
nis, waarbij het aan eiser sub A ten las
te gelegde feit bewezen was verklaard, 
bevestigt op grond met name dat de door 
eiser in het buitenland geronselde meis
jes « in een cabaret >> of voor een « caba
retexploitant >> werkten, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 
380bis, 1", van het Strafwetboek als een 

(3) Zie Cass., 27 me1 1987, A.R. nr. 5846 
(A. C., 1986-87, nr 585). 

(4) Cass., 11 feb. 1987, A.R. nr 5340 
(A. C., 1986·87, nr 350). 

strafbaar feit aanmerkt het door gelijk 
welk middel verschaffen van een vrouw 
aan een souteneur met het oog op de ex
ploitatie van haar ontucht of prostitutie 
(schending van artikel 380bis, 1", van het 
Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het arrest althans 
niet antwoordt op de omstandige conclu
sie waarin eiser precieze gegevens aan
voerde tegen het hem verweten feit dat 
hij de in de telastlegging aangewezen 
personen heeft « aangeworven, meegeno
men of weggebracht » (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest, ten bewij
ze dat het werk van de meisjes niet be
perkt bleef tot het geven van strip-tease
vertoningen, maar dat ze ook de klanten 
tot verbruik moesten aanzetten door hun 
sexueel ter wille te zijn, zegt dat « het, 
zelfs afgezien van de verklaringen van 
sommige meisjes en van sommige caba
retexploitanten (blz. 23-66-101-88-106-107-
135), duidelijk is dat, aangezien bijna 
geen van de meisjes een van de landsta
len machtig is ( ... ), zij wel genoodzaakt 
waren hun lichamelijke charmes aan te 
wenden om de klanten tot meer verbruik 
aan te zetten >>, het arrest aldus de regel 
miskent volgens welke de rechter zijn 
overtuiging alleen mag gronden op gege
vens van het dossier zelf, vermits het hof 
van beroep, afgezien van de verklaringen 
die het opsomt, niet kon beslissen dat 
het « duidelijk is dat de meisjes, aange
zien zij geen van de landstalen machtig 
waren, wel genoodzaakt waren hun li
chamelijke charmes aan te wenden om 
de klanten tot meer verbruik aan te zet
ten >> (schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 154 van het W etboek 
van Strafvordering) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de proces
stukken niet blijkt dat eiser tijdens 
het debat voor het hof van beroep 
een _ schriftelijke conclusie heeft 
neergelegd; dat een schriftelijke ver
klaring van getuigen of_ opmerkin
gen die een beklaagde in verband 
met de zaak aan zijn raadsman 
richt en die bij zijn dossier v-vorden 
gevoegd, geen conclusies zijn; 

Dat het tweede onderdeel feite
lijke grondslag mist; 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 380 bis, 

1°, van het Strafwetboek betrekking 
heeft op het wanbedrijf of de paging 
tot het plegen van het wanbedrijf, 
waarbij de dader, ten einde eens an
ders driften te voldoen, een meer
derjarige of, buiten de gevallen van 
de artikelen 379 en 380 van hetzelf
de wetboek, een minderjarige aan
werft, meeneemt of wegbrengt met 
het oog op het plegen van ontucht of 
prostitutie; dat het geval waarin aan 
een souteneur een vrouw gegeven 
wordt met het oog op de exploitatie 
van de prostitutie, weliswaar opge
nomen is in die bepaling, maar niet 
het enige daarin vermelde geval is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser in het buitenland jon
ge vrouwen heeft geronseld « die 
aangetrokken waren door de grote 
en gemakkelijke winsten die hun 
werden voorgespiegeld ( ... ); dat zij, 
gelet enerzijds op hun onzekere ad
ministratieve rechtstoestand en ge
let anderzijds op hun aanzienlijke 
schulden aan beklaagde (thans ei
ser), niet meer vrij waren het werk 
in een cabaret te weigeren en naar 
hun land terug te keren; dat be
klaagde zich daarvan heel goed be
wust was en de verwarring waarin 
de jonge vrouwen verkeerden, uit
buitte ( ... ); dat beklaagde vergeefs 
aanvoert dat zulks niet noodzakelijk 
betekent dat de meisjes gedwongen 
waren tot het hebben van geslachts
verkeer met de klanten ( ... ); dat be
klaagde echter zijn meisjes in ver
schillende cabaretten aileen te werk 
kon stellen als ze bereid waren on
der die voorwaarden te werken; dat 
hij een percentage opstreek op ieder 
contract dat hij met een cabaretex
ploitant sloot, zodat hij voordeel ge
haald heeft uit de ontucht van de 
door zijn toedoen tewerkgestelde 
meisjes »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die in feite onaantastbare 
vaststellingen, wettig heeft kunnen 
beslissen dat eiser, ten einde eens 
anders driften te voldoen, de in de 
telastlegging A opgesomde personen 

heeft aangeworven, meegenomen of 
weggebracht met het oog op het ple
gen van ontucht of prostitutie; dat 
het derhalve wettig die telastlegging 
bewezen verklaart; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 154 van 

het Wetboek van Strafvordering en
kel de waarde heeft van een opsom
ming; dat, wanneer in strafzaken de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, de feitenrechter de wet
telijke bewijswaarde van de hem 
voorgelegde gegevens waarop hij 
zijn overtuiging grondt, in feite be
oordeelt; 

Overwegende dat het arrest, waar 
het op grond van de hierboven 
weergegeven vermeldingen de aan 
eiser ten laste gelegde feiten bewe
zen verklaart, regelmatig met rede
nen is omkleed; 

Dat het eerste en het derde onder
dee! niet kunnen worden aangeno
men; 

Over het tweede en het derde middel, 
het tweede : schending van de artike

len 380 ter van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat « de meis
jes '' in « cabaretten " of voor « cabaret
exploitanten " werkten en « niet meer 
vrij waren om het werk in een cabaret te 
weigeren », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 380 ter 
van het Strafwetboek vereist dat de 
daarin bedoelde persoon vastgehouden 
wordt in een huis van ontucht of prosti
tutie (schending van artikel 380ter van 
het Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het arrest althans 
geen of een onduidelijk en dubbelzinnig 
antwoord geeft op de omstandige conclu
sie waarin eiser aanvoerde dat er op de 
inrichtingen waarmee hij werkte, niets 
aan te merken vie! (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

het derde : schending van de artikelen 
380bis, 4' van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest 
vermeldt dat « eiser een percentage op
streek op ieder contract dat hij met een 
cabaretexploitant sloot, zodat hij voor
deeld gehaald heeft uit de ontucht van 
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de door zijn toedoen tewerkgestelde Nr. 167 
meisjes ''• 

terwijl het, zelfs bewust, opstrijken 
van een percentage op ieder met een ca
baretexploitant gesloten contract niet 
voldoende is om te spreken van exploita
tie van de ontucht of de prostitutie 
(schending van artikel 380bis, 4', van het 
Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het arrest althans 
niet antwoordt op de omstandige conclu
sie waarin eiser duidelijk de aard en de 
oorsprong van de hem door de cabaret
exploitanten overgemaakte bedragen uit
eenzette (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

1 • KAMER - 19 november .1987 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAAK - BE
GRIP - ONGEOORLOOFD R!JDEN VAN EEN 
BESTUURDER OP EEN VOOR PLAATSELIJK 
VERKE_ER BESTEMDE WEG - WEG- EN VER
KEERSTEKENS DOOR EEN GEBREK AANGE
TAST - ONGEVAL - GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN HET ONGEVAL EN DE FOUT 
VAN DE BESTUURDER- VEREISTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
OPENBARE OVERHEID - GEMEENTEOVER-

Overwegende dat eiser tot een en- HElD - VERPLICHTING OM TE ZORGEN VOOR 
kele straf is veroordeeld Wegens in- DE VEILIGHEID VAN HET VERKEER OP DE 
breuk Op de artikelen 380bis, 1° (te- OPENBARE WEGEN- OMVANG. 
lastlegging A), 380 ter (telastlegging 
B) en 380bis, 4° (telastlegging C); 3° WEGEN - GEMEENTEOVERHEID - VER-

OvE"rwegende dat oak al waren de 
in de middelen aangevoerde grieven 
gegrond, de straf dan nog naar 
recht verantwoord zou blijven door 
de overtreding van artikel 380bis, 1°, 
van het Strafwetboek waaraan eiser 
schuldig is verklaard; dat de midde
len niet kunnen leiden tot cassatie 
en derhalve niet ontvankelijk 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; 

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

18 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever de h Gh1slam - Gelijklui
dende conclus1e van mevr Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat · mr P 
Mandoux, Brussel 

PLICHTING OM TE ZORGEN VOOR DE VEIL!G
HEID VAN HET VERKEER OP DE OPENBARE 
WEGEN - OMVANG. 

4° GEMEENTE VERPLICHTING OM TE 
ZORGEN VOOR DE VEILIGHEID VAN HET VER
KEER OP DE OPENBARE WEGEN - OMVANG. 

1 o Als een bestuurder ongeoorloofd op 
een voor plaatselijk verkeer bestemde 
weg rijdt, kan de rechter beslissen dat 
de door die bestuurder geleden schade 
enkel te wijten is aan de slechte staat 
van de weg en van de verkeerstekens, 
indien uit de overwegingen in de be
slissing blijkt dat de schade zich oak 
op dezelfde wijze hebben voorgedaan 
ingeval de bestuurder op diezelfde 
plaats wettelijk geoorloofd had gere
den (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

zo, 3' en 4' Het feit dat de politie over het 
wegverkeer, voor zover die politie toe
passelijk is op blijvende of periodieke 
toestanden, volgens art. 10 Wegver
keerswet niet valt onder de bepalingen 
van de decreten van 14 en 22 dec. 1789, 
16 en 24 aug. 1790, ontslaat de gemeen
teoverheid niet van de verplichting om 
te zorgen voor de veiligheid van het 

(1) Cass., 13 feb 1979 (A.C., 1978-79, 684), 25 
sept. 1979 (ib1d., 1979-80, nr 58), 8 sept. 1983, 
A.R. nr 6831 (1b1d., 1983-84, nr 13), 31 okt. 
1984, A.R. nr 3689 (1b1d., 1984-85, nr 151), 11 
JUni 1986, A.R. nr 4923 (ib1d., 1985-86, nr 636) 
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verkeer op de gedeelten van de open
bare wegen die door de gemeente 
Jopen (2). 

(C.E.I. N.V. T. BOKIAU, TALLON, BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN, GEMEEN
TE WATERLOO; BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
OPENBARE WERKEN T. GEMEENTE WATERLOO; 

BOKIAU E.A. T. GEMEENTE WATERLOO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 7770, 7805 en 7905) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene 
rol onder de nrs. 7770, 7805 en 7905 
tegen hetzelfde arrest zijn gericht; 
dat zij dienen te worden samenge
voegd; 

I. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap C.E.I. : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld « dat het vaststaat dat 
de getroffene een overtreding heeft be
gaan door de verkeerstekens niet na te 
Ieven en een rijbaan op te rijden die 
voor het plaatselijk verkeer was be
stemd "• elk oorzakelijk verband tussen 
die fout en het ongeval heeft uitgesloten 
en voor recht heeft gezegd dat het litig
ieuze ongeval te wijten is aan de fouten 
van de Belgische Staat en van eiseres, 
zodat de oorspronkelijke eisers de volle
dige vergoeding van hun schade kunnen 
eisen, op grond, met name, dat « het ver
keer, zelfs zonder wettige reden, op een 
weggedeelte dat voor het plaatselijk ver
keer is bestemd, moet mogelijk zijn zon
der levensgevaar voor de weggebruiker; 
dat een bestuurder die normaal voorzich
tig is, zeker moet verwachten hetzij dat 
hij rechtsomkeer zal moeten maken (wat 
volgens de buurtbewoners vaak gebeurt), 

(2) Cass., 27 nov. 1980, A.R. nr. 6187 
(A.C., 1980-81, nr. 192), 21 mei 1987, A.R. 
nr. 7610 (A.C., 1986-87, nr. 564). 

hetzij dat hij uiterst voorzichtig zal moe
ten zijn om voorzienbare, dat wil zeggen 
zichtbare, hindernissen te ontwijken; dat 
er dus geen noodzakelijk oorzakelijk ver
band bestaat tussen de overtreding, die 
Tallon heeft begaan door te rijden op 
een voor bepaalde weggebruikers be
stemde weg, en het ongeval waarbij hij 
werd gedood; dat derhalve de oorzaken 
van het ongeval moeten worden onder
zocht zonder acht te slaan op die over
treding, die niets uitstaande heeft met 
die gebeurtenis, die aan elke bestuurder 
die gebruik maakt van de mogelijkheid 
om een voor het plaatselijk verkeer be
stemde weg op te rijden, had kunnen 
overkomen "• 

terwijl, eerste onderdeel, de feitenrech
ter zijn beslissing dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de overtre
ding van de bestuurder, die door het 
ongeval is getroffen, en het ongeval, en
kel naar recht verantwoordt als hij vast
stelt dat de schade, zoals ze zich heeft 
voorgedaan, ook zou zijn gebeurd zonder 
de ten laste van de getroffene gelegde 
fout; nu het ongeval, volgens de vaststel
lingen van het arrest, is gebeurd op een 
plaats waar het voertuig van de getroffe
ne zich maar kon bevinden omdat hij 
een fout had begaan, te weten het oprij
den van een rijbaan die enkel voor het 
plaatselijk verkeer was bestemd, noch 
uit de voormelde overwegingen noch uit 
enige andere vaststelling van het arrest 
kan worden afgeleid dat het ongeval, zo
als het zich heeft voorgedaan, ook zou 
zijn gebeurd zonder de fout van de ge
troffene, inzonderheid in de onderstel
ling dat hij de verkeerstekens zou heb
ben nageleefd, en derhalve het voor het 
plaatselijk verkeer bestemde weggedeel
te niet zou zijn opgereden, en deze der
halve niet verantwoordt door enkel reke
ning te houden met, hetzij het foutieve 
verkeer op dat weggedeelte, hetzij de on
waarschijnlijke onderstelling, die !outer 
theoretisch is en strijdig met de in het 
arrest vastgestelde feiten, dat de getrof
fene, als plaatselijk weggebruiker, de 
toestemming tot het gebruik van die rij
baan zou hebben gekregen; daaruit volgt 
dat het hof van beroep zijn beslissing 
dat er geen noodzakelijk oorzakelijk ver
band bestaat tussen die fout van de ge
troffene en het ongeval waarbij hij werd 
gedood, niet naar recht heeft verant
woord (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest dat, hoe
wei het erop wijst dat het litigieuze on
geval is gebeurd op een plaats waar het 
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voertuig van de betrokkene zich maar 
kon bevinden omdat hij een fout had 
begaan, zonder dat uit zijn vaststellingen 
kan worden afgeleid, zoals blijkt uit het 
eerste onderdeel, dat het ongeval, zoals 
het zich heeft voorgedaan, ook zonder 
die fout zou zijn gebeurd, beslist dat er 
geen noodzakelijk oorzakelijk verband 
bestaat tussen die fout en het ongeval en 
dat de overtreding, begaan door de ge
troffene niets uitstaande heeft met die 
gebeurtenis, aan tegenstrijdigheid lijdt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, die door de Belgische Staat 
wegens gebrek aan belang tegen het 
middel is opgeworpen : 

Overwegende dat dit middel be
trekking heeft op het verschil tus
sen eiseres, enerzijds, en de ver
weerders sub 1 tot 8, anderzijds; 

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

Over het middel : 
Ove:rwegende dat uit de in het 

middel weergegeven beschouwingen 
blijkt dat het arrest, door een feite
lijke beoordeling van de gegevens 
van de zaak, erop wijst dat het on
geval op dezelfde wijze zou zijn ge
beurd als de getroffene op wettige 
wijze op de weg van het ongeval zou 
hebben gereden, met name als hij 
een van de weggebruikers was ge
weest voor wie de weg was bestemd; 

Dat het daaruit, derhalve, wettig 
en zonder aan de in het middel aan
gevoerde tegenstrijdigheid te lijden, 
afleidt dat er geen oorzakelijk ver
band bestaat tussen de overtreding 
van de getroffene en het ongeval zo
als het zich heeft voorgedaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 50 van het decreet van 
14 december 1789 betreffende de inrich
ting van de gemeentebesturen, 2 van het 
decreet van 22 december 1789 betreffen
de de oprichting van de primaire en van 
de administratieve colleges, 1, 3, 1•, van 
titel XI van het decreet van 16-24 augus
tus 1790 op de rechterlijke organisatie, 
10, 13, 14 van het koninklijk besluit van 

16 maart 1968 tot coi:irdinatie van de wet
ten betreffende de politie over het weg
verkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 90, 12•, van de gemeentewet 
van 30 maart 1836, 

doordat het hof van beroep de gemeen
te Waterloo buiten de zaak heeft gesteld 
en de rechtsvorderingen van de andere 
partijen heeft afgewezen in zoverre zij 
tegen haar zijn gericht, op grond dat de 
algemene verplichting te waken over de 
veiligheid « niet !anger op de gemeente 
Waterloo rustte; dat immers uit de parle
mentaire voorbereiding van de wet van 
15 april 1964, waarbij artikel 10 van de 
wet op de politie van het wegverkeer 
wordt uitgevaardigd, volgt dat de aan
sprakelijkheid van de gemeente krach
tens de decreten van 1789 en 1790 niet 
meer van toepassing is wanneer het gaat 
om een blijvende of periodieke toestand 
en dat de gemeente, in dat geval, nog en
kel uitvoeringsmaatregelen moet nemen, 
en met name gevaartekens plaatsen, 
wanneer " dit gevaar voortkomt uit een 
plotse, kortstondige, occasionele toe
stand" ( ... ); dat het door (eiseres) aange
voerde arrest van het Hof van Cassatie 
van 1 februari 1973 niets afdoet aan die 
uitlegging; dat de constructie van de ver
keerswisselaar op de autoweg te Water
loo zo lang heeft geduurd dat die werken 
geen "plotse, kortstondige en occasio
nele " toestand opleveren, als vereist bij 
artikel 10 om de aansprakelijkheid van 
de gemeente Waterloo in het gedrang te 
brengen •, 

terwijl het feit dat de politie over het 
wegverkeer krachtens artikel 10 van de 
gecoordineerde wetten betreffende die 
politie niet valt onder de bepalingen van 
de decreten van 14 december 1789, 22 de
cember 1789 en 16-24 augustus 1790, in 
zoverre zij betrekking heeft op blijvende 
of periodieke toestanden, de gemeente
overheid niet ontslaat van haar plicht de 
veiligheid te waarborgen en de nodige 
maatregelen te treffen om de veiligheid 
van het verkeer op haar grondgebied te 
herstellen, daaruit volgt dat het arrest 
het feit dat de gemeente Waterloo niet 
moest instaan voor de veiligheid, niet 
kon afleiden uit de enkele overwegingen 
dat « het een blijvende of periodieke toe
stand • betrof en « dat de constructie van 
een verkeerswisselaar op de autoweg te 
Waterloo zo lang heeft geduurd dat die 
werken geen " plotse, kortstondige en oc
casionele " toestand opleveren, als ver
eist bij artikel 10 om de aansprakelijk
heid van de gemeente Waterloo in het 
gedrang te brengen » (schending van aile 
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in het middel aangewezen wettelijke be-
palingen) : · 

Over het middel niet-ontvankelijk
heid door verweerster, de gemeente 
Waterloo, opgeworpen en hieruit af
geleid dat de naamloze vennoot
schap C.E.I. er geen belang bij heeft 
cassatieberoep in te stellen tegen de 
beslissing die haar buiten het ge
ding stelt: 

Overwegende dat de eiseres, de 
N.V. C.E.I., die tegen de verweer
ster, de gemeente Waterloo, een vor
dering tot vrijwaring heeft inge
steld, belang heeft bij een cassatie
beroep om te betogen dat die ge
meente een fout heeft begaan; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat het feit dat, 

krachtens artikel 10 van de gecoor
dineerde wetten betreffende die po
litie, de politie over het wegverkeer 
niet valt onder de bepalingen van de 
decreten van 14 december 1789, 22 
december 1789 en 16-24 augustus 
1790, in zoverre zij betrekking heeft 
op blijvende of periodieke toestan
den, de gemeenteoverheid niet vrij
stelt van de verplichting de veilig
heid te waarborgen en de nodige 
maatregelen te treffen om het veilig 
verkeer op haar grondgebied te her
stellen; 

Dat het arrest bijgevolg, uit de en
kele overweging dat de aansprake
lijkheid van de gemeente krachtens 
de decreten van 1789 en 1790 niet 
meer van toepassing is wanneer het 
gaat om een blijvende of periodieke 
toestand en dat de gemeente, in dat 
geval, geen uitvoeringsmaatregelen 
meer moet nemen en met name en
kel gevaartekens moet plaatsen 
« wanneer het een plotse, kortston
dige en occasionele toestand be
treft », niet naar recht heeft kunnen 
afleiden dat niet was aangetoond 
dat de gemeente Waterloo haar ver
plichting te waken over de veilig
heid van het verkeer op de wegen 

van haar grondgebied, niet was na
gekomen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 30 van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 aangaande de admi
nistratieve en technische contractuele 
bepalingen die het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, 

doordat het hof van beroep, na erop te 
hebben gewezen « dat de aansprakelijk
heid voor het ongeval te wijten is aan de 
samenlopende fouten van de Belgische 
Staat en zijn aannemer; dat de Belgische 
Staat als opdrachtgever ten overstaan 
van derden niet was vrijgesteld van zijn 
verplichting te waken over de veiligheid 
van de weg (en) dat hij, wegens zijn ver
plichting toezicht uit te oefenen, alle 
maatregelen moest treffen om ieder on
gevalgevaar te voorkomen, hetzij door 
zelf de aangepaste verkeerstekens te 
plaatsen, hetzij door zijn aannemer met 
precieze en aan de omstandigheden aan
gepaste richtlijnen daartoe te 
verplichten », heeft beslist • dat de tus
senvordering van de Belgische Staat te
gen (eiseres) evenwel gegrond is ingevol
ge artikel 30 van het algemeen bestek 
dat een verplichting invoert de Staat te 
vrijwaren tegen elk verhaal van derden; 
dat (eiseres) tevergeefs betoogt dat dit 
artikel niet die draagwijdte heeft, terwijl 
het beding duidelijk is en de Staat vrij
waart tegen elke vordering bij de uitvoe
ring van werken, " ook al was er geen 
fout bij de uitvoering en werd de schade 
veroorzaakt door een gebrek in het ont
werp van de werken, te wijten aan de 
" diensten van de Staat" ... ; ... dat de 
Staat, ingevolge de vrijwaringsplicht die 
krachtens artikel 30 van het voornoemd 
algemeen bestek ten laste van de aanne
mer is gelegd, kan eisen dat de N.V. 
C.E.I. de Staat vrijwaart voor alle te zij
nen laste uitgesproken veroordelingen », 

terwijl uit geen enkele bepaling van 
artikel 30 van voornoemd ministerieel 
besluit volgt dat de aannemer « de Staat 
moet vrijwaren tegen ieder verhaal van 
derden ... ook al was er geen fout bij de 
uitvoering (van de werken) en werd de 
schade veroorzaakt door een gebrek in 
het ontwerp van de werken te wijten 
aan de diensten van de Staat »; dat arti
kel, in zoverre het met name bepaalt dat 
de aannemer « op zijn verantwoordelijk
heid al de geschikte maatregelen neemt 
ter algemene voorkoming van ieder ge
vaar voor schade of ongevallen dat door 



354 HOF VAN CASSATIE Nr. 168 

de uitvoering van de werken van zijn 
aanneming kan ontstaan », laatstge
noemde aileen wil attenderen op de alge
mene verplichting van voorzichtigheid 
bij de uitvoering van die werken, als op
gelegd bij artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek; daaruit volgt dat het hof van 
beroep, door bij deze overwegingen aan 
voormeld artikel 30 een draagwijdte te 
geven die het niet heeft, de veroordeling 
van eiseres tot vrijwaring van de Belgi
sche Staat voor aile veroordelingen, zo
wel ten . principale als tot rente en kos
ten, niet naar recht heeft verantwoord 
(schending van artikel 30 van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964) : 

Overwegende dat artikel 30 van 
het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964 aangaande de administra
tieve en technische contractuele be
palingen die het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, met name bepaalt 
dat « de aannemer op zijn verant
woordelijkheid al de geschikte maat
relen neemt ... ter algemene voorko
ming van ieder gevaar voor schade 
of ongevallen dat door de uitvoering 
van de werken van zijn aanneming 
kan ontstaan »; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat « de aannemer, ten deze C.E.I., 
inzonderheid de risico's eigen aan 
de werken in uitvoering moet aan
duiden; dat hij bovendien de alge
mene verplichting op zich heeft ge
nomen te waken over de veiligheid 
van diegenen die door die werken 
gevaar kunnen lopen; dat hij derhal
ve de toegang tot een gevaarlijke 
bouwplaats door aangepaste ver
keerstekens moest verbieden »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op grond van die beschouwin
gen en ook van voormeld artikel 30, 
naar recht heeft beslist dat eiseres 
de opdrachtgever moest vrijwaren 
voor alle gevolgen van het ongeval 
die aan een gebrek aan verkeerste
kens te wijten zijn; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de beschouwing 
van het arrest dat eiseres tot vrijwa
ring zou verplicht zijn « ook al was 
er geen fout bij de uitvoering van de 

(werken) en werd de schade veroor
zaakt door een gebrek in het ont
werp van de werken te wijten aan 
de diensten van de Staat » ten deze 
ten overvloede is gegeven, aange
zien die beide onderstellingen door 
de partijen niet zijn opgeworpen en 
evenmin door het arrest in aanmer
king worden genomen; 

Dat het middel, in zoverre, bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen samen die onder de num
mers 7770, 7805 en 7905 op de alge
mene rol zijn ingeschreven; vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het zegt dat de vorderingen tegen 
de gemeente Waterloo niet gegrond 
zijn en uitspraak doet over de kos
ten; verwerpt de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest van 
de gemeente Waterloo en veroor
deelt haar in de desbetreffende kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

19 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler, De Bruyn, Simont en Das
sesse. 

Nr. 168 

1' KAMER - 19 november 1987 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT - MISBRUIK 
VAN RECHT - BEG RIP 
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2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - MISBRUIK VAN RECHT- BEGRIP. 

1° en 2° Van misbruik van recht kan er 
sprake zijn als een recht zonder rede
lijk en voldoende belang wordt uitge
oefend, met name wanneer het aan 
derden berokkende nadeel buiten ver
houding is met het door de houder van 
het recht beoogde of verkregen voor
deel (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(DEPOSSOLO T. ARNDT, CLARINVAL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7904) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 april 1986 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei in hoger beroep gewezen; 

. Over het middel: schending van de ar
tlkelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek hou
dende de regels inzake de bewijslast in 
burgerlijke zaken, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake mis
bruik van recht, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
h.~bben vastg~~teld dat eiser onlangs op 
ziJn erf een biJgebouw in breuksteen te
gen de puntgevel van het huis van de 
verweerders heeft opgericht, waardoor 
de onregelmatige lichtopeningen en uit
zichten teniet werden gedaan die zij se
dert meer dan dertig jaar op eisers ei
gendom bezaten, oordeelt dat eiser mis
bruik heeft gemaakt van zijn recht, op 
grand « dat dit bijgebouw slechts een be
perkt nut heeft, dat in ieder geval buiten 
verhouding staat tot de nadelen die daar
uit onbetwistbaar voor de (verweerders) 
voortvloeien; dat het niet ter zake doet 
dat het bouwen (eiser) veel heeft gekost, 
nu het vaststaat dat hij door de (ver
weerders) van bij de aanvang van het 
werk werd gewaarschuwd· dat ten slotte 
niet is aangetoond dat dit gebouw niet 
op een andere plaats kon worden opge
richt >>, en eiser derhalve veroordeelt om 
« de constructie af te breken die hij te
gen de noordkant van het woonhuis (van 
de verweerders) heeft opgericht "• en 

{1) Cass., 10 sept. 1971 {A.C., 1972, 31) met 
voetnoot W.G.; Rev. crit. jur. b., 1976, blz. 300, 
en de nota van P. Van Ommeslaghe; 6 april 
1984, A.R. nr 3998 (A.C., 1983-84, nr. 456). 

waarbij laatstgenoemden gemachtigd 
worden zelf tot afbraak over te gaan als 
eiser in gebreke blijft zulks te doen, 

terwijl, eerste onderdeel, de titularis 
van een recht daarvan slechts misbruik 
maakt wanneer het voordeel dat hij uit 
de uitoefening ervan haalt, buiten ver
houding staat tot de nadelen die daaruit 
voor derden voortvloeien; de rechter, 
wanneer het vaststaat dat een partij 
haar recht niet uitoefent met het enkel 
oogmerk om te schaden, bij de beoorde
ling van de wanverhouding tussen voor
en nadelen van de uitoefening van het li
tigieuze recht, niet enkel rekening moet 
houden met die nadelen, maar oak met 
de last die de uitoefening van het recht 
voor zijn titularis oplevert; het feit dat 
een partij werd gewaarschuwd, de rech
ter niet ontslaat van dat onderzoek' 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis: 
dat vaststelt dat eiser niet heeft gehan
deld louter en alleen om de verweerders 
te benadelen, en dat niettemin beslist 
dat eiser misbruik heeft gemaakt van 
zijn recht om op zijn goed te bouwen, 
enkel op grand dat de nadelen voor de 
verweerders buiten verhouding staan tot 
het voordeel dat eiser uit de uitoefening 
van zijn recht haalt, zonder te onderzoe
ken of rekaning te houden met de kosten 
van de uitoefening van dat recht, het in 
het middel aangewezen algemeen r'echts
beginsel en het begrip fout in de zin van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek miskent en, derhalve 
niet naar recht is verantwoord; ' 

tweede onderdeel, de bewijslast bij 
misbruik van recht op degene rust die 
beweert door de uitoefening van dat 
recht te zijn geschaad; aldus de verweer
ders, nu eiser betoogde dat de con
structie « was opgericht op de enige 
plaats waar ze nuttig en functioneel 
was », dienden aan te tonen dat ze op 
een andere plaats kon worden opgericht· 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis: 
dat beslist dat eiser misbruik heeft ge
maakt van zijn recht door op die plaats 
te bouwen, op grand dat hij niet aan
toont dat er geen andere plaats mogelijk 
was, de regels inzake de bewijslast mis
kent en derhalve niet naar recht is ver
antwoord (schending van de artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat misbruik van 

recht niet aileen kan ontstaan door 
de uitoefening van een recht met de 
enkele bedoeling om te schaden, 
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maar ook door de uitoefening van 
dat recht zonder redelijk en vol
doende belang; dat zulks met name 
het geval is wanneer de schade aan 
derden buiten alle verhouding staat 
tot het voordeel dat de titularis van 
het recht nastreeft of bekomt; 

Dat de rechter, bij de beoordeling 
van de in het geding zijnde belan
gen, met alle omstandigheden van 
de zaak rekening moet houden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de partijen eige
naar zijn van twee aan elkaar gren
zende eigendommen en dat de 
noordgrens ervan de noordgevel is 
van het gebouw waar de verweer
ders wonen; dat niet wordt betwist 
dat die muur, met ramen en kelder
ramen die hen licht en lucht geven, 
sedert meer dan dertig jaar in die 
toestand bestaat; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de plaatsopneming 
blijkt dat eiser onlangs tegen de 
puntgev£1 van het lmis van zijn bu
ren een bijgebouw in breuksteen 
heeft opgericht, zodat « drie van de 
ramen die uitgeven op de achterge
vel van het gebouw van de (verweer
ders) helemaal geen licht meer door
laten en dat de verluchting door de 
drie kelderramen is opgeheven »; 

Overwegende dat het vonnis ver
der vaststelt dat het bijgebouw een 
overdekt terras vormt bij een voile-
dig woonhuis met al het nodige 
comfort; dat het overweegt dat dit 
bijgebouw zo smal is dat het in die 
vorm enkel geschikt is voor een 
kortstondig verblijf, aangezien er 
geen leefruimte is voorzien; 

duidelijk de grenzen van de normale 
uitoefening ervan overschrijdt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de appelrech
ters, na beoordeling van de door bei
de partijen aangevoerde omstandig
heden en van de bij de plaatsopne
ming op tegenspraak ingewonnen 
feitelijke gegevens, hebben geoor
deeld dat « niet is aangetoond dat 
(het bijgebouw) niet op een andere 
plaats kon worden opgericht >>; 

Dat zij aldus de wettelijke regels 
inzake bewijsvoering in burgerlijke 
zaken niet hebben miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 november 1987 - 1' kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 169 

1' KAMER - 19 november 1987 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT, ART. 17.2.2°, A- DRAAGWIJDTE. 

Het bij art. 17.2.:!', a, Wegverkeersregle
ment bepaalde verbod om links in te 
halen, slaat op alle kruispunten waar 
de voorrang rechts geldt, ongeacht of 
de inhalende bestuurder al dan niet 
die voorrang geniet (1). 

Overwegende dat de appelrech
ters, op grond van die vaststellingen 
en vermeldingen, hebben kunnen 
oordelen dat het door eiser opge
richte bijgebouw « slechts een be
perkt nut heeft, dat in ieder geval 
buiten verhouding staat tot de nade
len die daaruit onbetwistbaar voor 
de (verweerders) voortvloeien >>; dat 
zij daaruit naar recht hebben afge- 1---------------
leid dat de wijze waarop eiser zijn 
eigendomsrecht heeft aangewend, 

(1) Cass., 9 nov. 1984, A.R. nr. 4457 
(A.C., 1984-85, nr. 164). 
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(ASSURANCES GENERALES DE FRANCE N.V., 
VANDEN AMEELE T. DE BIJ-DE VREDE N.V., 

DENIEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7906) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Ove1· het middel: schending van arti
kel 17, inzonderheid 17 .2, 2", a, van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 

doordat het arrest, ten aanzien van de 
conclusie waarbij de eisers voor het hof 
van beroep aanvoerden dat verweerder 
« de artikelen 16 en 17 van het wegver
keersreglement had geschonden door in 
te halen met miskenning van de in die 
artikelen vervatte verkeersvoorschrif
ten », met bevestiging van het beroepen 
vonnis beslist dat eiser volledig aanspra
kelijk is voor het litigieuze ongeval en 
dientengevolge de oorspronkelijke hoofd
vordering van de verweerders ontvanke
lijk en gegrond verklaart, eiseres veroor
deelt om hun verschillende bedragen te 
betalen en de tegenvordering van de ei
sers afwijst, op grond: « dat uit de door 
(beide bestuurders) ondertekende situa
tieschets van het ongeval blijkt dat de 
aanrijding op het kruispunt van de Ker
selarenbergstraat en de Schrijnwerkers
straat is gebeurd; dat (verweerder) voor
rang van rechts had; dat hij op het 
ogenblik van de botsin.g het voertuig van 
Fernandez inhaalde; dat een vrachtwa
gen, die in de Kerselaren.bergstraat links 
ten aanzien van de rijrichting van Deniel 
en Fernandez stationeerde, het uitzicht 
van (eiser) belemmerde, die uit de 
Schrijnwerkerstraat kwam gereden; dat 
(verweerder), aangezien hij voorrang van 
rechts had ten aanzien van het voertuig 
dat van links kwam aangereden uit een 
weg die niet verder ging dan de campus, 
dat inhaalmaneuver mocht uitvoeren; dat 
hij mocht verwachten dat de tot voor
rang verplichte voertuigen die van links 
kwamen gereden, hem zouden Iaten 
voorgaan >>, 

terwijl uit de bovenvermelde reden.en 
blijkt: 1" dat het ongeval is gebeurd op 
een kruispunt waar de voorrang van 
rechts geldt; 2" dat verweerder op het 
ogenblik van de botsing het voertuig van 
Fernandez inhaalde; 3" dat de feitenrech
ters oordelen dat verweerder dat inhaal-

maneuver wettelijk mocht uitvoeren aan
gezien hij ten aanzien van eiser een 
voorranghebbende bestuurder was; arti
kel 17.2, 2", a, van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
evenwel bepaalt dat « het links inhalen 
van een gespan of van een voertuig met 
meer dan twee wielen verboden is op de 
kruispunten waar de voorrang van 
rechts geldt »; het in die bepaling vervat
te verbod alle kruispunten betreft waar 
de voorrang van rechts geldt, onverschil
lig of de weggebruiker zelf die voorrang 
heeft; daaruit volgt dat het arrest, door 
te beslissen dat verweerder wettelijk 
links mocht inhalen op een kruispunt 
waar de voorrang van rechts gold, omdat 
hij voorranghebbende was, artikel 17.2, 
2", a, van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer schendt : 

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 rechts 
geldt, onverschillig of de bestuurder 
die voorrang heeft; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat uit de door de voornoemden 
ondertekende situatieschets van het 
ongeval blijkt dat de aanrijding op 
het kruispunt van de Kerselaren
bergstraat en de Schrijnwerkers
straat is gebeurd; dat Jean Deniel 
voorrang van rechts had; dat hij op 
het ogenblik van de botsing het 
voertuig van Fernandez inhaalde »; 

Dat het arrest op grond van die 
vermelding niet naar recht kon be
slissen dat « Jean Deniel, aangezien 
hij voorrang van rechts had ten aan
zien van de voertuigen die van links 
kwamen gereden uit een weg die 
niet verder ging dan de campus, dat 
inhaalmaneuver mocht uitvoeren » 
en daaruit afleiden dat eiser voile
dig aansprakelijk was voor het on
geval; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat eiser een fout heeft 
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begaan die een oorzakelijk verband 
met het ongeval vertoont; 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 
Bergen. 

19 november 1987 - 1' kamer- Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijlduidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 170 

1' KAMER - 19 november 1987 

1° SCHULDVERGELIJKING - WE'ITE
LIJKE SCHULDVERGELIJKING - FAILLISSE
MENT - SCHULDVORDERING EN SCHULD 
VAN DE GEFAILLEERDE - VOORWAARDEN 
VOOR SCHULDVERGELIJKING. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN T.A.V. DE 
GOEDEREN - SCHULDVERGELIJKING TUSSEN 
EEN SCHULDVORDERING EN EEN SCHULD 
VAN DE GEFAILLEERDE- VOORWAARDEN. 

1" en 2" Onwettig is de beslissing waarin 
een vordering tot schuldvergelijking 
tussen een onbetwiste schuldvordering 
en een onbetwiste schuld van een ge
failleerde jegens een zelfde persoon 
wordt verworpen, op de enkele grand 
dat zij voortvloeien uit onafhankelijke 
overeenkomsten, zonder dat wordt 
vastgesteld dat de voorwaarden zijn 
vervuld die art. 445 Kh. stelt voor de 
nietigheid van een betaling door 
schuldvergelijking in geval van faillis
sement (1). 

(1) Cass., 11 april 1986, A.R. nr. 4943 
(A.C., 1985-86, nr. 493). 

(METALLURGIE HOBOKEN-OVERFELT N.V. 
T. CORNEZ Q.Q.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7911) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1986 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1289, 1290, 1291, 1293, 
1298 van het Burgerlijk Wetboek, 444 en 
445 van de wet van 18 april 1851 inzake 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling, dat is boek III, titel I, van het 
Wetboek van Koophandel, 

doordat het arrest de schuldvergelij
king weigert tussen de factuur B.0199 
van 27 november 1978, ten belope van 
177.156 frank, die aan eiseres moet wor
den betaald ingevolge het contract num
mer 25 van 25 juli 1978, en het niet be
twiste saldo van de facturen waarvan de 
betaling door verweerder qualitate qua 
wordt gevorderd, en aldus ingaat op 
diens vordering tot vermeerdering van 
het bedrag ten belope van het bedrag 
van die factuur, te weten 177.156 frank, 
op grond : « dat het contract nummer 25 
helemaal niets te maken heeft met de li
tigieuze contracten; dat (eiseres) dien
aangaande enkel aangifte van een 
schuldvordering kan doen "• 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
zo het bedoelt dat er geen schuldverge
lijking kon plaatshebben omdat de we
derzijdse schulden uit onafhankelijke 
contracten voortvloeien, de wettelijke re
gels inzake schuldvergelijking miskent; 
schuldvergelijking tussen twee schulden, 
die beide vaststaand en opeisbaar zijn, 
immers van rechtswege plaatsheeft, zelfs 
buiten weten van de schuldenaars, ten 
belope van de minst belangrijke schuld, 
ongeacht de oorzaak van die schulden 
(artikelen 1290 en 1293 van het Burger
lijk Wetboek); daaruit volgt dat het ar
rest, dat niet vaststelt dat de wettelijke 
vereisten voor schuldvergelijking niet 
zijn vervuld, die schuldvergelijking niet 
wettig kon uitsluiten enkel op grond dat 
die schulden uit onafhankelijke contrac
ten zouden voortvloeien (schending van 
de artikelen 1289, 1290, 1291 en, inzon
derheid, 1293 van het Burgerlijk Wet
hoek); 
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tweede onderdeel, bet arrest, zo bet 
bedoelt dat de litigieuze schuldvergelij
king niet plaats kon hebben wegens bet 
faillissement van de N.V. Solamep, dat 
geen schuldvergelijking tussen weder
zijdse schulden uit afzonderlijke contrac
ten toestaat, evenmin zijn beslissing 
naar recht verantwoordt; immers, schuld
vergelijking tussen twee schulden die 
beide vaststaand en opeisbaar zijn, zelfs 
in geval van faillissement plaatsvindt, 
uitgezonderd in geval van de schulden 
die pas door of na bet faillissement vast
staand en opeisbaar zouden zijn gewor
den; daaruit volgt dat bet arrest, dat niet 
vaststelt (en overigens niet kon vaststel
len) dat de schuld van Solamep aan eise
res ten gevolge van bet contract nummer 
25 en/of de schuld van eiseres aan Sola
mep ten belope van bet niet betwiste sal
do, dat krachtens de contracten num
mers 28, 29 en 30 is verschuldigd, 
vaststaand of opeisbaar zouden zijn ge
worden door of na bet faillissement, niet 
naar recht heeft kunnen beslissen dat er 
geen schuldvergelijking kon plaatsheb
ben, enkel op grand dat die schulden uit 
onafhankelijke contracten zouden voort
vloeien (schending van de artikelen 1289 
tot 1293, 1298 van bet Burgerlijk Wet
hoek, 444 en 445 van de faillissements
wet van 18 april 1851) : 

Overwegende dat artikel 1289 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
wanneer twee personen elkaars 
schuldenaar zijn, tussen hen schuld
vergelijking plaatsheeft, waardoor 
de twee schulden tenietgaan; 

Dat, naar luid van artikel 1293, 
schuldvergelijking plaatsheeft, uit 
welke oorzaak de wederzijdse schul
den ook ontstaan; dat artikel 445 
van het W etboek van Koophandel 
zegt dat de betalingen voor schuld
vergelijking slechts nietig en zonder 
gevolg zijn ten aanzien van de hoe
del wanneer zij gedaan zijn door de 
schuldenaar sedert het door de 
rechtbank bepaalde tijdstip waarop 
hij opgehouden heeft te betalen of 
binnen de tien dagen die dit tijdstip 
zijn voorafgegaan; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat de vordering tot schuldver
gelijking van eiseres inzake een niet 
betwiste schuld van de naamloze 
vennootschap Solamep heeft afge
wezen, enkel op grond dat het con-

tract waarop die schuld betrekking 
heeft, « helemaal niets te maken 
heeft met de litigieuze contracten », 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
onderdeel van het eerste middel te 
moeten onderzoeken, dat tot geen 
ruimere vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het uitspraak doet 
over het ingevolge het tussen de 
partijen gesloten contract nummer 
28 verschuldigde bedrag; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigd 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. 

19 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Van Ommeslaghe. 

Nr. 171 

1 • KAMER - 20 november 1987 

1° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN) -CON 
TRACT TUSSEN EEN LEVERANCIER EN EEN 
KLEINHANDELAAR IN BRANDSTOFFEN -
MINIMUMHOEVEELHEDEN AF TE NEMEN 
PRODUKTEN - SCHADEVERGOEDING - VER 
EISTE 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHTSMISBRCIK - BEGRIP 

3° AFSTAND VAN RECHT ~ BEGRIP 
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1• Krachtens art. 23 K.B. van 9 juni 1981 
tot inwilliging van een verzoekschrift 
betreffende de tussen de leveranciers 
en kleinhandelaars in brandstoffen ge
sloten contracten mogen de forfaitaire 
schadevergoedingen, vastgesteld in 
verhouding tot de per referentieperio
de af te nemen minirimmhoeveelhe
den, slechts worden toegepast in geval 
van niet-uitvoering Will een exclusivi
teitsclausule inzake bevoorrading of in 
elk geval van verbreldng van het con
tract ten laste en ten nadele van de 
kleinhandelaar-wederverkoper; die be
paling wordt gescl10nden wanneer de 
beslissing de forfaitaire vergoeding be
perlrt tot het enkele geval dat het con
tract ten laste en ten nadele van de 
kleinhandelaar-wederverkoper wordt 
verbroken om andere redenen dan het 
loutere feit dat de bedongen minimum
hoeveelheid niet is bereikt. 

2° Het wettelijk begrip " rechtsmis
bruik " wordt door de recllter mislcend 
wanneer h~j het rechtsmisbruik bewe .. 
zen verklaart, te.rwijl uit zijn beslis
sing niet blijkt dat hij van oordeel is 
dat het bedongen recht op vergoeding 
i.e. is uitgeoefend op een wijze die 
kennelijk de grenzen te buiten gaat 
van de normale uitoefening van dat 
recht door een voorzichtig en bedacht
zaam mens (1). 

3° Afstand van een recht moet strikt 
worden uitgelegd en valt niet af te lei
den dan uit feiten die voor geen ande
re uitlegging vatbaar zijn (2). 

(1) Zie Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) 
met voetnoot W.G.; 19 sept. 1983, 6 en 13 april 
1984, A.R. nrs. 6694, 3998 en 4149 
(ibid., 1983-84, nrs. 34, 456 en 474); 16 jan. 1986, 
A.R. nr. 7413 (ibid., 1985-86, nr. 317); 18 juni 
1987, A.R. nr. 7607 (ibid., 1986-87, nr. 637), en 
19 november 1987, A.R. nr. 7904, supra, nr. 168; 
W. RAuws, « Misbruik van contractuele rech
ten; het cassatiearrest van 19 september 
1983 », in Rev. de dr. commercial beige, 1984, 
biz. 244 tot 263; J.L. FAGNART, « L'execution de 
bonne foi des conventions; un principe en ex
pansion », in Rev. crit de jur. beige, 1986, biz. 
285 tot 316; R. SOETAERT, " Rechtsbeginselen 
en marginale toetsing », in Liber Amicorum 
Jan Ronse, biz. 64 en 65. 

(2) Cass., 26 feb 1987, A.R. nr 7589 
(A.C., 1986-87, nr 382), 19 nov 1987, A.R. 
nr 7904, supm, nr 168 

(TEXACO BELGIUM N.V. T. DE RIDDER) 

ARREST 

(A.R. nr. 5487) 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 113<1, eerste en derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 1045, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 23 van het ko
ninklijk besluit van 8 juni 1981 (Belgisch 
Staatsblad, 3 juli 1981) tot inwilliging 
van een verzoekschrift betreffende de 
tussen de leveranciers en kleinhande
laars in brandstoffen gesloten contracten 
en ingediend bij toepassing van het ko
ninklijk besluit nr. 62 van 13 januari 
1935 waarbij toelating wordt verleend tot 
het instellen van een economische regle
mentering van de voortbrenging en de 
verdeling, en 97 van de Grondwet, van 
het algemeen rechtsbeginsel van mis
bruik van recht en van het algemeen 
rechtsbeginsel dat een verzaking van 
strikte interpretatie is en s!echts kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen 
andere interpretatie vatbaar zijn, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld, enerzijds, « dat (verweerster) op 
26 november 1979 met (eiseres) een con
tract voor het leveren van petroleumpro
dukten sloot », « dat het contract werd 
gesloten voor een jaar, stilzwijgend ver
lengbaar "• « dat volgens artikel 2 van 
het contract ( ... ) daaraan slechts een 
einde kon worden gesteld na aankoop 
(door verweerster) van volgende hoeveel
heden : benzine 400.000 of 33.000 liter per 
maand, diesel 200.000 of 16.000 liter per 
maand », « dat, volgens artikel 7(" verbre
ldngsschadevergoeding "), elke inbreuk 
op het contract zijn verbreking kan ver
oorzaken (en) dat in geval van verbre
king in zijn nadeel en ongelijk de klein
handelaar-wederverkoper (verweerster) 
de overeengekomen schadevergoeding 
zal betalen die ( ... ) 0,4 frank per liter op 
de contractuele hoeveelheden die nog af 
te leveren zijn op de datum van de ver
breking bedraagt » en, anderzijds, « dat 
de heer en mevrouw Verhaeghen-De Rid
der op 23 mei 1980 aan de Generale 
schreven dat zij onherroepelijke machti
ging verleenden om ( ... ) op eerste ver
zoek ( ... ) Texaco elk bedrag uit te betalen 
dat zij kon eisen ten bedrage van 300.000 
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frank >>, dat (verweerster) 600.000 liter x 
2 = 1.200.000 liter had moeten afnemen, 
dat zij (in 1980 en 1981 slechts) 311.847 li
ter afnam; dat op grond van artikel 7 
verschuldigd was ( ... ) 811.153 liter x 0,4 
frank = 355.261 frank », « dat Texaco op 
21 september 1981 ( ... ) aan (verweerster) 
schreef vernomen te hebben dat zij in 
onderhandeling was met Mobil in ver
band met de verkoop of de verhuring 
van het bezinestation; dat (verweerster) 
gewezen werd op haar verplichtig tot mi
nima-afname; dat (verweerster) dringend 
verzocht werd een voorstel te doen : 
" hetzij ons de betrokken grond in huur 
aan te bieden, hetzij ons schadeloos te 
stellen op basis van de voorwaarden 
vastgesteld in bovenvermeld contract », 

« dat uit de aangetekende brieven van 
Texaco blijkt dat niet het vroegtijdig 
stopzetten van de activiteiten van (ver
weerster) haar werd verweten, maar wel 
het niet afnemen van de overeengeko
men minima », « dat Texaco op 26 fe
bruari 1982 aan de Generale liet weten 
dat De Ridder nog 355.261 frank ver
schuldigd was » en « dat de Generale op 
11 maart 1982 het bedrag van 300.000 
frank aan Texaco overmaakte » en, na 
de vordering van de Generale Bankmaat
schappij tegen verweerster gegrond te 
hebben verklaard, de vordering tot tus
senkomst en vrijwaring jegens eiseres 
eveneens gegrond verklaart, op grond : 
enerzijds « dat volgens artikel 23 (van 
het koninklijk besluit van 9 juni 1981) de 
forfaitaire schadevergoedingen, vastge
steld in verhouding tot de per referentie
periode af te nemen minimale hoeveelhe
den, slechts mogen toegepast worden in 
geval van niet-uitvoering van een exclu
siviteitsclausule inzake bevoorrading 
(wat ten deze niet het geval is) of in ge
val van verbreking van het contract ten 
laste en ten nadele van de kleinhande
laar-wederverkoper; dat uit de tekst van 
artikel 23 volgt dat de sanctie van 0,4 
frank per te weinig afgenomen liter 
brandstof niet kan toegepast worden 
door het louter feit dat de overeengeko
men minimale afname niet wordt be
reikt, maar enkel, - behalve schending 
van de exclusiviteitsclausule -, wanneer 
het verbreken van het contract op ande
re gronden (bijvoorbeeld wanbetaling) 
ten laste van de kleinhandelaar-weder
verkoper wordt vastgesteld » en, ander
zijds, « dat Texaco ten deze blijkbaar 
misbruik maakte van haar contractuele 
rechten en zodoende het contract niet te 
goeder trouw uitvoerde; dat de stelling 
van Texaco steeds was : onderhandel 
met mij over de verkoop of de verhuring 

van het station of ik vraag de forfaitaire 
schadeloosstelling; dat het dreigen met 
schadevergoeding een !outer drukkings
middel was; dat Texaco geen schadever
goeding zou gevorderd hebben zo (ver
weerster) in staat zou zijn geweest op 
Texaco's wens in te gaan, zodat de drei
ging met en het later toepassen van de 
sanctie een duidelijk misbruik uitmaakt; 
dat ook om die reden de schadevergoe
ding niet verschuldigd is », alsmede 
« dat, ondanks dat aanzienlijk tekort, Te
xaco niet alleen het contract stilzwijgend 
liet verlengen, maar zelf geen enkel 
voorbehoud maakte noch aanmaande tot 
hogere afname » en « dat verzaking we
liswaar ni.et wordt vernoemd, maar het 
duidelijk is dat Texaco, door niet te re
ageren v66r september 1981, ingestemd 
heeft met de afgenomen hoeveelheden 
voor het jaar 1980 », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 23 van het koninklijk besluit 
van 9 juni 1981 forfaitaire schadevergoe
dingen vastgesteld in verhouding tot de 
per referentieperiode af te nemen mini
male hoeveelheden mogen toegepast 
worden in alle gevallen van verbreking 
van het contract ten laste en ten nadele 
van de kleinhandelaar-wederverkoper; 
het arrest, dat de forfaitaire sanctie van 
0,4 frank per liter te weinig afgenomen 
brandstof, voorzien bij artikel 7 van het 
contract van 26 november 1979, weigert 
toe te passen, op grond dat ingevolge ar
tikel 23 van het koninklijk besluit van 9 
juni 1981 forfaitaire schadevergoedingen 
slechts toepasselijk zijn « wanneer het 
verbreken van het contract op andere 
gronden (dan het niet afnemen van de 
overeengekomen hoeveelheden, bijvoor
beeld wanbetaling) ten laste van 
de kleinhandelaar-wederverkoper wordt 
vastgesteld », categorieen van verbre
kingsgronden instelt en zodoende een 
bijkomende voorwaarde voor de toepas
selijkheid van forfaitaire schadevergoe
dingen, vastgesteld in verhouding tot de 
per referentieperiode af te nemen mini
male hoeveelheid vereist, hetgeen een 
schending van artikel 23 van het konink
lijk besluit van 9 juni 1981 uitmaakt; 

tweede onderdeel, geen der aangehaal
de redenen van het arrest, noch enige 
andere, een antwoord inhouden op het 
door eiseres in uiterst subsidiaire orde 
aangevoerd middel, volgens hetwelk, in 
de hypothese dat de forfaitaire schade
vergoeding ve.n artikel 7 van de algeme
ne voorwaarden buiten werking zou zijn 
gesteld, eiseres, gelet op artikel 1149 van 
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het Burgerlijk Wetboek, in aile geval een 
schadevergoeding voor geleden verlies 
en gederfde winst mocht vorderen; dit 
gebrek aan antwoord een schending van 
artikel 97 van de Grondwet uitmaakt; 

derde onderdeel, hoewel het beginsel 
van artikel 1134, derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, volgens hetwelk over
eenkomsten te goeder trouw moeten 
worden uitgevoerd, een partij bij over
eenkomst verbiedt misbruik te maken 
van de rechten die de overeenkomst 
haar toekent, een dergelijk misbruik 
nochtans onderstelt hetzij dat een partij 
bij een overeenkomst haar contractuele 
rechten uitoefent met de uitsluitende be
doeling de wederpartij te benadelen, het
zij dat een partij bij een overeenkomst 
haar contractuele rechten uitoefent zon
der belang voor zichzelf hoewel de we
derpartij hierdoor aanzienlijke schade 
wordt berokkend, hetzij dat een partij 
bij een overeenkomst haar contractuele 
rechten uitsluitend uitoefent in haar ei
gen belang en het opgeleverde voordeel 
in wanverhouding staat tot het aan de 
wederpartij berokkende nadeel, hetzij 
dat een partij bij een overeenkomst tus
sen de verschillende uitoefeningswijzen 
van haar contractuele rechten met noch
tans gelijk nut die uitoefeningswijze pre
fereert die de wederpartij het meeste 
schade toebrengt, hetzij dat een partij 
bij een overeenkomst haar contractuele 
rechten aanwendt in strijd met hun fina
liteit, wanneer en zoals bepaald door de 
wetgever, of nog dat een partij bij een 
overeenkomst haar contractuele rechten 
uitoefent op een wijze die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de normale 
uitoefening door een bezorgd en voor
zichtig persoon; het arrest derhalve niet 
wettig een rechtsmisbruik aan de zijde 
van eiseres heeft kunnen afleiden uit de 
enkele vaststelling dat « Texaco geen 
schadevergoeding zou gevorderd hebben 
zo (verweerster) in staat zou zijn ge
weest op Texaco's wens in te gaan "• nu 
deze vaststelling niet overeenstemt met 
een van bovenvermelde vormen van 
rechtsmisbruik (schending van artikel 
1134, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek en van het algemeen rechsbeginsel 
van misbruik van recht); door, op grond 
van het ten onrechte in aanmerking ge
nomen rechtsmisbruik, eiseres haar con
tractueel recht op schadevergoeding te 
ontzeggen, het arrest eveneens de bin
dende kracht van de overeenkomst van 
26 november 1979 miskent (schending 
van artikel 1134, eerste hd, van het Bur
gerlijk Wetboek), 

vierde onderdeel, de verzaking, die van 
strikte interpretatie is, niet wordt ver
moed en slechts kan worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere interpretatie 
vatbaar zijn; het enkele feit dat eiseres 
het niet-nakomen van de afnamever
plichting door verweerster niet v66r sep
tember 1981 als verbreldngsgrond voor 
het contract van 26 november 1979 heeft 
ingeroepen, voor een andere interpreta
tie dan een verzaking vatbaar is en meer 
bepaald kan verklaard worden door op
portuniteitsredenen van commerciiHe 
aard; hieruit volgt dat het arrest, dat uit 
het niet-reageren van eiseres v66r sep
tember 1981 een verzaking afleidt, het al
gemeen rechtsbeginsel schendt volgens 
hetwelk een verzaking niet wordt ver
moed, maar van strikte interpretatie is 
en slechts kan worden afgeleid uit feiten 
die voor geen andere interpretatie vat
baar zijn en zodoende artikel 1045, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek mis
kent: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 23 van 

het koninklijk besluit van 9 juni 
1981 tot inwilliging van een ver
zoekschrift betreffende de tussen de 
leveranciers en kleinhandelaars in 
brandstoffen gesloten contracten, en 
ingediend bij toepassing van het ko
ninklijk besluit nr. 62 van 13 januari 
1935, waarbij toelating wordt ver
leend tot het instellen van een eco
nomische reglementering van de 
voortbrenging en verdeling, bepaalt : 
« De forfaitaire schadevergoedingen, 
vastgesteld in verhouding tot de per 
referentieperiode af te nemen mini
male hoeveelheden, mogen slechts 
toegepast worden in geval van niet
uitvoering van een exclusiviteits
clausule inzake bevoorrading of in 
elk geval van verbreking van het 
contract ten laste en ten nadele van 
de kleinhandelaar-wederverkoper »; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat aan verweer
ster het niet-afnemen van de over
eengekomen minima wordt verwe
ten, beslist : « dat uit de tekst van 
artikel 23 volgt dat de sanctie van 
0,40 frank per te weinig afgenomen 
liter brandstof niet kan toegepast 
worden door het louter feit dat de 
overeengekomen minimale afname 
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niet wordt bereikt, maar enkel, -
behalve de schending van de exclu
siviteitsclausule -, wanneer het 
verbreken van het contract op ande
re gronden (bijgevolg wanbetaling) 
ten laste van de kleinhandelaar-we
derverkoper wordt vastgesteld »; 

Dat het arrest aldus, ten aanzien 
van het geval van verbreking van 
het contract ten laste en ten nadele 
van de kleinhandelaar-wederverko
per, voor de toepassing van artikel 
23 van het genoemde koninklijk be
sluit, een onderscheid maakt dat in 
die bepaling niet voorkomt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

stelt dat bedongen was « dat, in ge
val van verbreking in zijn nadeel en 
ongelijk, de kleinhandelaar-weder
verkoper de overeengekomen scha
devergoeding zal betalen die tot na
der bericht 0,40 frank per liter op de 
contractuele hoeveelheden die nog 
te leveren zijn op de datum van de 
verbreking, bedraagt »; 

Overwegende dat het arrest eise
res de toepassing van dat beding 
ontzegt, op grond dat eiseres « ten 
deze blijkbaar misbruik maakte van 
contractuele rechten en zodoende 
het contract niet te goeder trouw 
uitvoerde »; dat het arrest dienaan
gaande oordeelt : « dat de stelling 
van (eiseres) in de brieven steeds 
was: onderhandel met mij over de 
verkoop of verhuring van het station 
of ik vraag de forfaitaire schadeloos
stelling; dat het dreigen met de 
schadevergoeding een !outer druk
kingsmiddel was; dat (eiseres) geen 
schadevergoeding zou gevorderd 
hebben zo (verweerster) in staat zou 
geweest zijn op de wens van ( eise
res) in te gaan, zodat de dreiging 
met en later het toepassen van de 
sanctie een duidelijk misbruik uit
maakt »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat eiseres, die geen ge
noegdoening had gekregen wat de 
af te nemen hoeveelheid betrof, aan 
verweerster, die .het .contract ni~t 

had nageleefd, de mogelijkheid bood 
om aan de bedongen schadeloosstel
ling te ontkomen door te onderhan
delen over de verkoop of de verhu
ring van het station; 

Dat het arrest daardoor niet wet
tig oordeelt dat de overeenkomst 
niet te goeder trouw werd uitge
voerd, nu het aldus niet vaststelt dat 
het recht op schadeloosstelling werd 
uitgeoefend op een wijze die kenne
lijk de grenzen te buiten gaat van 
de normale uitoefE~ning van dat 
recht door een voorziChtig . en be-
dachtzaam mens; · · 

Dat het arrest derhalve het begrip 
<< misbruik van recht » miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de afstand van 

een recht strikt moet worden uitge
legd en slechts kan worden afgeleid 
uit feiten die voor geen andere uit
legging vatbaar zijn; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres, ondanks het aan
zienlijk tekort van 1980, het contract 
stilzwijgend verlengde, zelfs geen 
enkel voorbehoud maakte, niet aan
maande tot hogere afname en niet 
reageerde v66r september 1981; dat 
het daaraan toevoegt dat eiseres, be
ter dan wie ook, moest weten dat de 
opgelegde hoeveelheden, in de gege
ven concrete omstandigheden, niet 
haalbaar waren en zij derhalve zon
der reserves vrede nam met de in 
1980 afgenomen hoeveelheden; 

Overwegende dat de houding en 
de handelwijze van eiseres echter, 
gelet onder meer op de mogelijkhe
den die het contract haar boden om 
zich voor de tekorten schadeloos te 
Iaten stellen, anders dan als een ·af
stand van recht kunnen worden 
gei:nterpreteerd en ook door oppor
tuniteitsredenen van commerciele 
aard kunnen worden verklaard; 

Dat het onder.deel gegr.on<Lis; .;'. ·i 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
tussenkomst en vrijwaring van ver
weerster tegen eiseres en de desbe
treffende kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

20 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waurnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 172 

1' KAMER - 20 november 1987 

1° AFSTAMMING - OVERSPELIG KI:'l"D 
ERKENNING- VOORWAARDEN. 

2° AFSTAMMING - OVERSPELIG KIND 
ERKENNING - VOORWAARDEN GESTELD BIJ 
DE WET EN BIJ DE ARTT 8 EN 14 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VER
ENIGBAARHEID 

3° RECHTEN VAN DE MENS - AF
STAMMING - OVERSPELIG Kll':D - ERKEN
NING - VOORWAARDEN GESTELD BIJ DE WET 
EN BIJ ARTT 8 EN 14 EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - VERENIGBAAR
HEID 

1° Wanneer de rechter vaststelt dat de 
voorwaarden van art. 331 B. W. (1) voor 
de erkenning van een overspelig kind 
niet zijn vervuld, behoeft hij het be
lang van de wettige familie in dat op
zicht niet nader te bepalen of vast te 
stellen (2). 

(1) De bepahngen van het Burgerlijk Wet
hoek ztJn gewtJzigd btJ de wet van 31 maart 

2° en 3° De artt. 8 en 14 Europees Ver
drag Rechten van de Mens verzetten 
er zich niet tegen dat de wetgever de 
erkenning van een overspelig kind van 
bepaalde voorwaarden afhankelijk 
stelt, zulks om het recht op eerbiedi
ging van het gezinsleven te vrijwaren, 
zowel wat de wettige als de onwettige 
familie betreft (3). 

(F ... , D ... B ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN BEROEP TE GENT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5490) 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 8, 14 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950, 331 van het Burgerlijk Wet
hoek, als vervangen bij artikel 3 van de 
wet van 10 februari 1958 en gewijzigd en 
aangevuld bij artikel 9 van de wet van 1 
juli 1974, en 335 van datzelfde wetboek, 
als vervangen bij artikel 6 van de wet 
van 10 februari 1958 

doordat het hof van beroep de vorde
ring van de eisers niet toelaatbaar ver
klaart, onder meer op volgende gronden : 
« Bij vonnis van 9 april 1984 werd de 
vordering tot ontkenning van vaderschap 
van P ... W ... ingewilligd. Deze echtgeno
ten voeren een echtscheidingsprocedure 
bij onderlinge toestemming. De eerste 
verschijning dateert van 22 mei 1984. 
Het kind is geboren v66r die datum en 
wei toen de echtgenoten nog geen echt
scheidingsprocedure hadden ingewilligd. 
Er is dus niet voldaan aan de vereisten 
van de artikelen 331-335 van het Burger
lijk Wetboek om de machtiging tot er
kenning te kunnen bekomen. ( ... ) Het is 
precies omwille van de bescherming van 
het huwelijk, van het wettig gezin en 
van zijn !eden dat overspelige kinderen 
slechts mogen worden erkend indien 
hun verwekking enkel het gevolg en niet 
de oorzaak is van de ontwrichting van 
het huwelijk, waar\ran de operibare orde 

1987 dte 1 c geen toepassmg vmdt. 1------------------
Krmgs F RIGAUX, << La JUnsprudence beige 
a pres !'arret Marckx "• m Rev cnt. de JUI" bel 
g.e,.l984,.blz. 616 tot .635. 

(2) en (3) Zte Cass , 3 okt 1983, A.R. nr 3618 
(A C', 1983-84, nr 62), rnet cr.mG.l. prQc -gen 
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de bescherming vereist. Vandaar dat de 
artikelen 331-335 van het Burgerlijk Wet
hoek geen onwettelijke discriminatie 
(cfr. artikel 14 Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden) inhou
den ten opzichte van bepaalde overspeli
ge kinderen; dat deze niet kunnen er
kend worden is enkel een gevolg van de 
noodzaak een instituut van openbare or
de, het huwelijk, te beveiligen alsmede 
de rechten van hen die door het huwe
lijk worden beschermd. ( ... ) Het kan niet 
ontkend worden dat door artikel 331 van 
het Burgerlijk Wetboek andere voor
waarden gesteld worden voor de moge
lijkheid tot erkenning van overspelige 
kinderen, naargelang de wijze van echt
scheidingsprocedure of van echtschei
ding. Dit maakt echter geen discrimina
tie uit in strijd met artikel 14 Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, doch enkel een verschillende 
regeling voor mensen die zich in ver
schillende situaties bevinden. ( ... ) In alle 
gevallen moet dus, zij het op een andere 
wijze, hetzelfde worden bewezen; de ont
wrichting van het huwelijk op het ogen
blik van de verwekking. ( ... ) In geval van 
feitelijke scheiding kunnen overspelige 
kinderen ( ... ) slechts erkend worden wan
neer de echtscheiding werd toegestaan, 
terwijl het in de overige gevallen vol
doende is dat het kind geboren werd 
driehonderd dagen na het proces-verbaal 
bedoeld in het artikel 1258 van het Ge
rechtelijk Wetboek, of na de verklaring 
bedoeld in artikel 1289 van hetzelfde 
wetboek, zonder dat het van belang is of 
de echtscheiding al dan niet werd toege
staan. In deze laatste gevallen zal het 
overspelig kind meestal ook v'roeger kun
nen worden erkend "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 331 
van het Burgerlijk Wetboek, waarnaar 
artikel 335 verwijst, onder meer tot doel 
heeft de machtiging tot erkenning van in 
overspel verwekte kinderen mogelijk te 
maken wanneer de geboorte plaatsvindt 
na de feitelijke scheiding, die niet enkel 
kan blijken uit de in het tweede lid van 
artikel 331 vermelde stukken van echt
scheidingsprocedures, doch tevens uit 
een in kracht van gewijsde gegaan von
nis, waarbij een vordering tot ontken
ning van vaderschap gegrond wordt ver
klaard, op grond dat er morele onmoge
lijkheid was tot geslachtsgemeenschap 
tijdens de wettelijke conceptieperiode; de 
rechtbank in al die gevallen vervolgens 
tot taak heeft de machtJging afhankelijk 

te stellen van de inachtneming van de 
belangen van de wettige familie; zodat 
het hof van beroep, na te hebben vastge
steld dat bij vonnis van 9 april 1984 de 
vordering tot ontkenning van vaderschap 
van W... P... - op voormelde grond -
werd ingewilligd, de vordering van de ei
sers om te worden gemachtigd tot erken
ning van hun kind niet wettig niet toe
laatbaar verklaart, zonder de belangen 
van de wettige familie in dat verband te 
preciseren noch vast te stellen (schen
ding van de artikelen 331 en 335 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede o11derdeel, artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden een ieder het recht 
waarborgt op eerbiediging van zijn ge
zinsleven en artikel 14 van dit verdrag het 
genot van dit recht verzekert zonder dis
criminatoir onderscheid op welke grond 
ook, zoals onder meer de geboorte; een 
onderscheid discriminatoir is indien het 
elke objectieve en redelijke rechtvaard
gingsgrond mist, met name indien het 
geen wettig doel nastreeft of indien er 
geen evenredigheid is tussen de gebruik
te middelen en het nagestreefde doel; 
ook al is het feit dat de rechten van het 
wettig gezin en het huwelijk moeten 
geeerbiedigd worden een wettig doel en 
een objectieve en redelijke verantwoor
ding van het onderscheid tussen natuur
lijke en overspelige kinderen, zulks niet 
het geval is met betrekking tot het on
derscheid, wat de machtiging tot erken
ning ervan betreft, tussen overspelige 
kinderen geboren 300 dagen na het pro
ces-verbaal bedoeld in artikel 1258 van 
het Gerechtelijk Wetboek, of na de ver
ldaring bedoeld in artikel 1289 van het
zelfde wetboek of, wanneer de echtschei
ding toegestaan werd met toepassing 
van artikel 232 van dit wetboek, na het 
tijdstip waarop de feitelijke scheiding 
een aanvang heeft genomen, enerzijds, 
en overspelige kinderen, die, zoals dat 
van de eisers, geboren zijn 300 dagen na 
de aanvang van de morele onmogelijk
heid tot geslachtsgemeenschap tussen de 
moeder en de wettige vader, anderzijds; 
zodat het hof van beroep, door niettemin 
voormeld onderscheid toe te passen en 
de vordering van de eisers om te worden 
gemachtigd tot erkenning van hun kind 
niet toelaatbaar te verklaren, op grond 
van de artikelen 331 en 335 van het Bur
gerlijk Wetboek, zonder dit ondersche1d 
te steunen op vastgestelde rechten van 
het wettig gezin en het huwelijk, met 
naar recht verantwoord is (schendmg 
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van de artikelen 8 en 14 van voormeld 
Europees Verdrag): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen enkele 

wetsbepaling voorschrijft dat de 
rechter, die vaststelt dat de vereis-
ten van artikel 331 van het Burger-
lijk Wetboek voor de erkenning van 
een overspelig kind niet zijn ver-
vuld, de belangen van de wettige fa
milie in dat verband preciseert of 
vaststelt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de wettelijke re
geling tot erkenning van een in 
overspel verwekt kind, zoals die bij 
de artikelen 331 en 335 van het Bur
gerlijk Wetboek wordt bepaald, geen 
op de geboorte gegronde discrimina
tie oplevert; 

Overwegende dat de objectieve en 
redelijke gronden die het onder
scheid verantwoorden tussen over
spelige kinderen naargelang zij al 
dan niet voldoen aan de vereisten 
van de artikelen 331 en 335 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door 
de artikelen 3 en 6 van de wet van 
10 februari 1958 en artikel 9 van de 
wet van 1 juli 1974, beogen het recht 
op eerbiediging van het gezinsleven, 
zowel. voor de wettige als de onwet
tige familie, te verzoenen met ande
re door het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 

20 november 1987 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Pou
part, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Butzler. 
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HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN RET HOGER 
BEROEP - VOORWAARDEN. 

Wanneer de appelrechter in burgerlijke 
zaken uitspraak doet over een te ver
richten onderzoeksmaatregel en beslist 
dat de door de eerste rechter bevolen 
onc1erzoeksmaatregel moet worden uit
gevoerd, mag hij de uitvoering van die 
maatregel niet aan zich houden; zulks 
is a.m. het geval wanneer de beslissing 
van de eerste recl1ter bovendien defini
tieve beschikkingen bevatte (1). (Art. 
1068, tweede lid, Ger.W.) 

(LAENEN, PUT T MAESEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5515) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 24 februari 1986 

Mens en de Fundamentele Vrijhe- 1----------------
den erkende rechten en vrijheden; 

Dat die wettelijke regeling niet in 
strijd is met de artikelen 8 en 14 
van voormeld verdrag; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

(1) Zie Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 540), 
met cone!. proc.:gen. Krings, toen adv.-gen., in 
Bull. en Pas., 1972, I, 463; Cass., 26 juni 1975 
(A.C., 1975, 1151); 10 jan. en 28 april 1980 
{ibid., 1979-80, nrs. 281 en 545) en 17 jan. 1985, 
A.R. nr. 7099 (ibid., 1984-85, nr. 288); A. LE PAl· 
GE, « Rechtsmiddelen >>, in Handboek voor Ge
rechtelijk recht, IV, 1973, nrs. 107 tot 110; A. 
KoHL, « Effet devolutif de l'appel sous !'empire 
du Code judiciaire "• m Rev. crit. jur. beige, 
1973, blz. 494 en 495, A. FEITWEIS, Droit judi
Claire pnve, bd. III, 19805, blz. 508; J.M. Pou 
PART, « De devolutteve kracht van het hager 
beroep en het recht om de zaak aan zich te 
trekken », m Gerechtelijk Recht, Kluwer, artt. 
1068-1070, A. FEITWEIS, Manuel de pmcedure 
ClVlie, 1985, blz. 534, A KOHL, « Effet devolubf 
de l'appel sous l'emp1re du Code jud1C1mre », 
m Journ des Tnb., 1986, blz 521 tot 527 
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en 21 april 1986 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt; 

Over het middel: schending van arti
kel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het tussenvonnis van 24 fe
bruari 1986 << een plaatsopneming (be
veelt) ter plaatse van de betwiste weg, 
gelegen te Hechtel, De Scheeren, op 
maandag 24 maart 1986, om 14.30 uur >> 

(pagina 1, aldaar), en het eindvonnis van 
21 april 1986, << gelet op (het) tussenvon
nis van deze rechtbank van ( ... ) 24 fe
bruari 1986 ( ... ) (en) het proces-verbaal 
van plaatsopneming van 24 maart 1986 >> 

(pagina 1 van het eindvonnis) een beslis
sing treft over de Jigging van de betwiste 
servitudeweg (eindvonnis, pagina 1, 
nrs. 2 en 3) en aldus << de zaak, voor zo
ver als nodig, tot zich trekkend en ten 
grande uitsprekend, ( ... )de vordering van 
(eerste verweerder) gegrond >> verklaart 
(eindvonnis, pagina 3), 

terwijl, krachtens artikel 1068, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechter in hager beroep de zaak naar de 
eerste rechter dient te verwijzen, indien 
hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aange
vochten vonnis van de eerste rechter be
volen onderzoeksmaatregel bevestigt; bij
gevolg de devolutieve kracht van het 
hager beroep is uitgesloten wanneer een 
beroepsrechter een beslissing van de eer
ste rechter heeft bevestigd waarbij een 
onderzoeksmaatregel (zoals een plaatsop
neming) was bevolen, zodat het tussen
vonnis van 24 februari 1986, nu de eerste 
rechter in zijn vonnis van 17 september 
1984, alvorens te oordelen ten grande, 
een plaatsopneming had bevolen ten 
einde het juiste verloop van de betwiste 
servitudeweg te achterhalen, zelf, als 
rechter in hager beroep die door het be
velen van een plaatsopneming om te 
zien waar de betwiste weg werkelijk 
loopt, de door de vrederechter bevolen 
onderzoeksmaatregel (dezelfde plaatsop
neming) minstens impliciet doch zeker 
bevestigt, een dergelijke plaatsopneming 
niet kon bevelen, doch de zaak naar de 
eerste rechter had dienen te verwijzen, 
derhalve, nu die verwijzing niet is ge
beurd, schending inhoudt van artikel 
1068, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en zodat eveneens het eindvon
nis van 21 april 1986, door enerzijds te 
steunen op het proces-verbaal van plaat
sopneming van 24 maart 1986 (zie eind
vonnis, pagina 1), derhalve op een niet
igP akte, zoals hiervoor werd aange-

toond, en door anderzijds << de zaak voor 
zoveel als nodig tot zich trekkend en ten 
grande uitsprekend >> (eindvonnis, pagic 
na 3) uitspraak te doen over de ligging 
van de betwiste servitudeweg, hoewel ter 
zake de beroepsrechters de zaak hadden 
dienen te verwijzen naar de eerste rech
ter, schending inhoudt van artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat de bestreden 
vonnissen uitspraak doen over het 
hoger beroep van de eisers tegen 
een vonnis van 17 februari 1984, 
waarbij de eerste rechter overwoog 
dat het bestaan van de erfdienst
baarheid bewezen was, maar niet de 
loop ervan, en dientengevolge een 
plaatsopneming beval; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis van 24 februari 1986 zich er
toe beperkt een plaatsopneming te 
bevelen om te zien waar de betwiste 
weg werkelijk loopt, de kosten aan
houdt en de zaak naar de bijzondere 
rol verwijst; dat het bestreden von
nis van 21 april 1986, na uitvoering 
van de plaatsopneming, verder over 
de zaak zelf uitspraak doet; 

Overwegende dat artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek impliceert dat de appel
rechter, wanneer hij over een te ver
richten onderzoeksmaatregel uit
spraak doet en oordeelt dat de in 
het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel moet worden 
uitgevoerd, de uitvoering ervan niet 
aan zich mag houden; dat het von
nis van 24 februari 1986, door dit 
wel te doen, de vermelde wetsbepa
ling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de cassatie van 

het vonnis van 24 februari 1986 de 
vernietiging meebrengt van het von
nis van 21 april 1986, dat het gevolg 
ervan is; 

Overwegende dat de tot bindend
verklaring opgeroepen partijen geen 
partij meer waren in het geding 
toen de bestreden vonnissen werden 
gewezen; dat de vordering tot bin
dendverklaring derhalve niet ont
vankelijk is; 
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Om die redenen, vernietigt de be
streden vonnissen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de vonnissen; verwerpt de vordering 
tot bindendverklaring; veroordeelt 
de eisers in zes zevende van de kos
ten; houdt de overige kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Tongeren, zitting houden
de in hager beroep. 

20 november 1987 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Ve1·slaggever : de h. Pou
part, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 174 

1' KAMER - 20 november 1987 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 
BEGRIPPEN- BEPERKING VAN DE PERIODIE· 
KE SCHOMMELINGEN VAN DE HUURPRIJS -
BASISHUURPRIJS - BEGRIP. 

Wanneer een op 1 oktober 1982 ingaande 
huurovereenkomt het bedrag van de 
huurprijs in het algemeen op 35.000 
frank gei'ndexeerd vaststelt, maar bo
vendien bepaalt dat de voor 1982 niet 
gei'ndexeerde huurprijs 26.000 frank, 
en voor 1983 32.500 frank bedraagt, en 
de rechter, om te beslissen dat de in 
1983 en 1984 werkelijk betaalde huur
prijzen het bij de wet toegestane be
drag niet overschrijden, het bedrag 
van 35.000 frank als « basishuurprijs » 
en « als het op 31 december 1982 wet
telijk eisbare bedrag » beschouwt, 
schendt hij noch artikel 2 van de wet 
van 30 dec. 1982 tot tijdelijke regeling 
van de huur- en andere overeenkom
sten die het genot van een onroerend 
goed verlenen, noch het bij de wet van 
29 dec. 1983 ingevoegde art. 1728bis 
RW 

(VERMEERSCH T. WARMENBOL, VAN USSEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 5855) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 januari 1987 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

Over het middel: schending van de ar· 
tikelen 1728bis van het Burgerlijk Wet· 
boek, zoals ingevoegd bij artikel 1 van 
de wet van 29 december 1983, 2, § 1, van 
de wet van 30 december 1982 tot tijde· 
lijke regeling van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, 10, b, van de 
wet van 29 december 1983 betreffende de 
huur van onroerende goederen, 2 van de 
wet van 22 januari 1985 houdende socia
le bepalingen en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis eisers 
hoger beroep, strekkend tot het teniet
doen van het beroepen vonnis in de ma
te dat het zijn tegeneis, die erop gericht 
was terugbetaling te bekomen van 
176.118 frank te veel betaalde huurgel
den, afwijst als ongegrond, het beroepen 
vonnis bevestigend op grond van de 
overwegingen : • dat de eerste rechter te
recht geoordeeld heeft dat partijen een 
eerste toegeving (of tegemoetkoming aan 
de huurder) gemaakt hebben door de in
dexaanpassing slechts te laten gelden 
vanaf 1 januari 1984 en een tweede toe
geving bestaande in een verlaagde huur
prijs voor het jaar 1982 en 1983; ( ... ) dat 
deze interpretatie de juiste is daar be
antwoordend aan de wil der partijen; dat 
het anders niet verklaarbaar is dat bij 
aanvang van de huurovereenkomst uit
drukkelijk de huurprijs op 35.000 frank 
per maand wordt bepaald; ( ... ) dat trou
wens in een schrijven van 22 september 
1984 partijen overeenkomen "gezien de 
moeilijke gang van uw handelshuurover
dracht" uitzonderlijk de indexering niet 
werd toegepast (lees : niet toe te passen); 
( ... ) dat derhalve duidelijk blijkt dat bij 
de aanvang van de huur de verhuurders 
een aantal toegevingen hebben gedaan, 
doch geenszins blijkt dat zij afstand ge
daan hebben van de initieel bedongen 
huurprijs als basishuurprijs; enkel dat in 
de twee volgende jaren genoegen geno
men werd met een lagere huurprijs », 

terwijl noch door de partijen, noch 
door de rechter werd betwist dat over-
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eenkomstig artikel 19 van de handels
huurovereenkomst, tussen partijen geslo
ten, voor 1982 een huurprijs van 26.000 
frank gold; zoals door eiser aangevoerd 
bij conclusie, de wet van 30 december 
1982 tot tijdelijke regeling van de huur
en andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen, in 
haar artikel 2, § 1, bepaalt dat, niettegen
staande elke wettelijk, reglementair of 
contractueel strijdige bepaling, het be
drag van de huur ( ... ) voor de periode 
van 1 januari 1983 tot 31 december 1983 
niet hoger mag zijn dan het bedrag dat 
op 31 december 1982 wettelijk eisbaar is, 
verhoogd met 6 percent; de huurprijs 
voor 1983 aldus op 27.560 frank diende te 
worden bepaald; overeenkomstig artikel 
1728bis van het Burgerlijk Wetboek, in
gevoerd bij artikel 1 van de wet van 29 
december 1983, slechts eenmaal per 
huurjaar een aanpassing van de huur
prijs is toegelaten op basis van de 
schommelingen van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen en de aangepaste 
huurprijs niet hoger mag zijn dan het 
bedrag verkregen door de basishuurprijs 
te vermenigvuldigen met het nieuwe in
dexcijfer en te delen door het aanvang
sindexcijfer; voor de toepassing van dit 
artikel op de bij de inwerkingtreding van 
de wet lopende huurovereenkomsten 
wordt bepaald dat voor de huurovereen
komsten die vanaf 1 januari 1981 zijn 
afgesloten, de basishuurprijs het bedrag 
is dat voortvloeit uit de bepalingen van 
de wet van 30 december 1982 tot tijde
lijke regeling van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen (artikel 10 van 
de wet van 29 december 1983); de huur
prijs waarop de verweerders voor het 
jaar 1984 gerechtigd waren, derhalve 
diende te worden berekend aan de hand 
van hoger vermelde formule, waarbij de 
basishuurprijs gelijk is aan het op 31 de
cember 1982 eisbaar bedrag, verhoogd 
met 6 percent, dat wil zeggen 27.560 
frank; artikel 4 van de tussen partijen op 
18 augustus 1982 gesloten handelshuur
overeenkomst weliswaar bepaalt dat de 
huurprijs vastgesteld wordt op 420.000 
frank, dat wil zeggen 35.000 frank per 
maand, doch artikel 19 van dezelfde 
huurovereenkomst stelt dat « tussen par
tijen is overeengekomen dat de huur
prijs voor 1982 op 26.000 frank per 
maand is vastgeteld, gedurende 1983 
wordt deze maandhuur 32.500 frank en 
niet gei:ndexeerd. Voor het jaar 1984 
wordt deze huurprijs per maand op 
35.000 frank vastgesteld, verhoogd met 
de gangbare indexaanpassing »; aldus 

enerzijds op geldige wijze de huurprijs 
voor 1982 wordt bepaald op 26.000 frank, 
en anderzijds een huurprijsverhoging 
van 1983 en 1984 wordt vastgesteld die 
strijdig is met de bepalingen van de tij
delijke huurwet van 30 december 1982 en 
artikel 1728bis van het Burgerlijk Wet
hoek; deze wettelijke bepalingen noch
tans van openbare orde zijn, zoals door 
eiser bij conclusie aangevoerd, en der
halve toepassing dienen te krijgen spijt 
elk ermee strijdig beding in de huurover
eenkomst; zodat de rechtbank van eerste 
aanleg in de bestreden beslissing, door 
enerzijds te aanvaarden dat de verweer
ders voor 1983 gerechtigd waren op een 
huurprijs van 32.500 frank, en anderzijds 
te stellen dat vanaf 1984 een basishuur
prijs van 35.000 frank diende te worden 
in aanmerking genomen, zonder te ant
woorden op eisers kritieken inzake de 
verplichte toepassing van de tijdelijke 
huurwet van 30 december 1982 en van 
artikel 1728bis van het Burgerlijk Wet
hoek, de motiveringsplicht schendt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), minstens, door, spijt de hager ge
noemde wettelijke bepalingen van open
bare orde, voor de jaren 1983 en volgen
de toch toepassing te maken van de 
tussen partijen geldende overeenkomst, 
de in het middel genoemde wetsbepalin
gen schendt, artikel 97 van de Grondwet 
uitgezonderd : 

W at de eerste grief betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

de in het middel geciteerde conside
ransen, het bedoelde verweer ver
werpt en beantwoordt door de in dat 
verweer ingeroepen wetsbepalingen 
te interpreteren op de wijze als in 
het antwoord op de tweede grief 
wordt uiteengezet; 

W at de tweede grief betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, met verwijzing naar het be
roepen vonnis, vaststelt : dat de ver
weerders, verhuurders, met betrek
king tot hun pand aan de Wieg
straat te Antwerpen, met ingang 
van 1 oktober 1982 een handelshuur
overeenkomst aangingen met eiser, 
huurder; dat artikel 4 van het con
tract bepaalt dat de huurprijs 
420.000 frank of 35.000 frank per 
maand bedraagt, welk bedrag zal 
worden aangepast aan de schomme
lingen van het indexcijfer van de 
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kleinhandelsprijzen; dat evenwel, in 
afwijking van die bepaling, .eens
deels in de marge van het contract 
werd bedongen dat « de indexaan
passing slechts zal geschieden vanaf 
1 januari 1984 op basis van 35.000 
frank », en anderdeels, in fine van 
het contract, werd gestipuleerd « dat 
de huurprijs voor 1982 wordt vastge
steld op 26.000 frank per maand, de
ze voor 1983 op 32.500 frank per 
maarid, niet gei:ndexeerd, en deze 
voor 1984 op 35.000 frank per 
maand, wel gei:ndexeerd »; dat eiser 
aan de verweerders huur betaalde : 
in 1982 26.000 frank, in 1983 32.500 
en in 1984 35.000 frank per maand; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonnis, de op artikel 
1728quater van het Burgerlijk Wet
hoek gebaseerde tegeneis van eiser 
tot teruggave door de verweerders 
van wat hij hun, in strijd met de be
palingen van de wetten van 30 de
cember 1982 en 29 december 1983, te 
veel heeft betaald, .ongegrond ver
klaart; dat het de stelling van eiser 
verwerpt waarin deze uiteenzette 
dat, wat het jaar 1983 betreft, de 
huur slechts met ingang van 1 okto
ber 1983 van 26.000 tot maximaal 
27.560 frank per maand mocht wor
den verhoogd en, wat het jaar 1984 
betreft, de huur met ingang van 1 
oktober 1984 niet hoger mocht zijn 
dan 29.027 frank per maand; dat het 
op grond van de in het middel ver
melde redenen oordeelt dat de ver
weerders het recht hadden voor het 
jaar 1983 een huur van 32.500 frank 
per maand, en voor het jaar 1984 
een huur van 35.000 frank per 
maand te vorderen en, recht doende 
op de hoofdeis van de verweerders, 
beslist dat « de prijs van 35.000 
frank per maand ( ... ) per 1 oktober 
1985 zal mogen aangepast worden 
aan het indexcijfer der consumptie
prijzen »; 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
van de wet van 30 december 1982 
tot tijdelijke regeling van de huur
en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verle-

nen, bepaalt : « Niettegenstaande el
ke wettelijk, reglementair of con
tractueel strijdige bepaling, mag het 
bedrag van de huur, de cijns, de ca
non of de vergoeding betreffende de 
verhuring en overeenkomsten, voor 
de periode van 1 januari 1983 tot 31 
december 1983, niet hoger zijn dan 
het bedrag dat op 31 december 1982 
wettelijk eisbaar is, verhoogd met 6 
procent. De aanpassing zal slechts 
eenmaal per jaar kunnen geschie
den, op de verjaardag van de inwer
kingtreding van de huurovereen
komst, voor alle overeenkomsten die 
na 1 januari 1981 werden aangegaan 
( ... ) »; 

Overwegende dat door artikel 1 
van de wet van 29 december 1983 
betreffende de huur van onroerende 
goederen een als volgt luidend arti
kel 1728bis in het Burgerlijk Wet
hoek werd ingevoegd : « Indien een 
aanpassing van de huurprijs aan de 
kosten van levensonderhoud is be
dongen, is deze slechts eenmaal per 
huurjaar toegelaten en ten vroegste 
op de verjaardag van de inwerking
treding van de huurovereenkomst. 
Deze aanpassing geschiedt op basis 
van de schommelingen van het in
dexcijfer van de consumptieprijzen. 
De aangepaste huurprijs mag niet 
hoger zijn dan het bedrag verkregen 
door toepassing van de hiernavol
gende formule: basishuurprijs ver
menigvuldigd met nieuwe indexcij
fer en gedeeld door het aanvangsin
dexcijfer. De basishuurprijs is de 
huurprijs die volgt uit de overeen
komst of uit een vonnis, met uitslui
ting van alle kosten en lasten uit
drukkelijk door de huurovereen
komst ten laste van de huurder 
gelegd ( ... ) »; 

Overwegende dat artikel 10 van 
de wet van 29 december 1983 be
paalt : « De toepassing van artikel 
1728bis van het Burgerlijk Wetboek 
op de bij de inwerkingtreding van 
deze wet lopende huurovereenkom
sten wordt door de volgende bepa
lingen geregeld: ( ... ) b) Voor de 
huurovereenkomsten die vanaf 1 ja
nuari 1981 afgesloten zijn, mag de 
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huurprijs worden aangepast vanaf 
de verjaardag van de inwerkingtre
ding van de huurovereenkomst. 
Voor deze huurovereenkomsten is 
de basishuurprijs het bedrag dat 
voortvloeit uit de bepalingen van de 
wet van 30 december 1982 tot tijde
lijke regeling van de huur- en ande
re overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen. 
Het aanvangsindexcijfer is dat van 
de maand tijdens welke de aanpas
sing van de huurprijs in toepassing 
van voormelde wet had kunnen ge
schieden »; 

Overwegende dat in artikel 2, § 1, 
van de wet van 30 december 1982 de 
termen « het bedrag dat op 31 de
cember 1982 wettelijk eisbaar is » 
niet slaan op het bedrag van de la
gere huurprijs die door de verhuur
der in afwijking van de contrac
tue~l bedongen normale huurprijs, 
uitzonderlijk voor 1982 is toege
staan; 

Dat het vonnis derhalve de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt door ter beoordeling 
van eisers tegeneis uit te gaan van 
de in de huurovereenkomst bedon
gen huurprijs, die 35.000 frank per 
maand bedroeg; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 november 1987 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs, 
raadsheer - Andersluidende conclusie 
(1): de h. Declercq, advcoaat-generaal -
Advocaat: mr. Bii.tzler. 

(1) Andersluidende conclusie : Het O.M. had 
geconcludeerd tot cassatie aangezien het van 
oordeel was dat de werkelijk overeengekomen 
en op 31 december 1982 eisbare huurprijs 
26.000 frank bedroeg en dat de aanpassingen 
voor 1983 en 1984 waren beperkt door wetten 
van openbare orde. 

Nr. 175 

3' KAMER - 23 november 1987 

1° CASSATIEMIDDELEN - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKREID - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ONDERZOEK VAN DE GROND VAN 
NIET-ONTV ANKELIJKREID ONAFSCREIDBAAR 
VAN RET ONDERZOEK VAN RET MIDDEL -
GEVOLG. 

2° ENERGIE - ELEKTRISCRE ENERGIE -
ELEKTRICITEITSVOORZIENING - INTERCOM
MUNALE VERENIGING VOOR ELEKTRIC!TEITS
VOORZIENING - MODELSTATUUT - GOED
KEURING BIJ KONINKLIJK BESLU!T - WET IN 
DE ZIN VAN ART. 608 GER.W. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- ALLERLEI - ELECTRICITEITSVOORZIE
NING - ELEKTRICITEITSMAATSCHAPPIJ -
MODELSTATUTEN - GOEDKEURING BIJ KO
NINKLIJK BESLUIT. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCRRIFT -
BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACRT VAN 
DE AKTEN - BEGRIP. 

5° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- UITLEGGING - UITLEGGING DOOR DE FEI
TENRECRTER - MIDDEL TER BESTRIJDING 
VAN DIE UITLEGGING - MIDDEL AFGELEID 
UIT SCRENDING VAN DE ARTT. 1319, 1320 EN 
1322 B.W. 

6° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
NIET-ONTVANKELIJKREID WEGENS NIET-VER
MELDING VAN DE GESCRONDEN WETTELIJKE 
BEPALINGEN - BESTRIJDING VAN DE UIT
LEGGING VAN EEN WET - MIDDEL WAARIN 
ENKEL DE ARTT. 1319, 1320 EN 132 B.W. WOR
DEN OPGEGEVEN. 

7° ENERGIE - ELEKTRISCRE ENERGIE -
WET VAN 10 MAART 1925, ART. 18 - OVEREEN
KOMST WAARIN VAN DAT ARTIKEL WORDT 
AFGEWEKEN - WETTIGHEID. 

8° OVEREENKOMST ALLERLEI 
ELEKTRISCRE ENERGIE - WET VAN 10 
MAART 1925, ART. 18 - OVEREENKOMST 
WAARIN VAN DAT ARTIKEL WORDT AFGEWE
KEN -- WETTIGREID. 
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9° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VER

PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN - RESULTAATSVERBINTENIS - NIET
UITVOERING - BEDING TOT VRIJSTELLING 
VAN AANSPRAKEL!JKHEID - WETTIGHEID -
VOORWAARDE. 

10° VERBINTENIS - RESULTAATSVERBIN
TENIS - NIET-UITVOERING - BEDING TOT 
VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
WETTIGHEID - VOORWAARDE. 

1 o De tegen een middel opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid kan 
niet worden aangenomen wanneer de 
toetsing ervan onafscheidbaar is van 
de toetsing van het middel (1). 

2° en a· De modelstatuten van een inter
communale vereniging voor elektrici
teitsvoorziening binnen de aangesloten 
gemeenten en de opeenvolgende wijzi
gingen van die statuten, die zijn be
kendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad en zijn goedge
keurd bij koninklijke besluiten, die 
eveneens in het Belgisch Staatsblad 
zijn bekendgemaakt, zijn een wet in 
de zin van art. 608 Ger. W. (Artt. 6 en 
21 wet van 10 maart 1925.) 

4°, 5• en 6• Dat een wet, in de zin van art. 
608 Ger. W., onjuist werd uitgelegd, kan 
geen miskenning opleveren van de be
wijskracht van die wet, in de zin van 
de artt. 1319, 1320 en 1322 B. W.; niet 
ontvankelijk is derhalve het middel 
dat ter bestrijding van zodanige uitleg
ging in burgerlijke zaken enkel die ar
tikelen van het Burgerlijk Wetboek op
geeft (2). 

7• en s· Geen enkele wet verbiedt dat 
een overeenkomst wordt gesloten 
waarin wordt afgeweken van art. 18 
wet van 10 maart 1925 op de elektl'ici
teitsvoorziening, luidens hetwelk de 
vergoedingen voor de in dat artikel be
doelde schade volledig ten laste zijn 
van de betrokken onderneming (3). 

g• en 10• Naar recht verantwoord is de 
beslissing waarbij de rechter op een 
vordel'ing tot vez·goeding van de scha
de veroorzaakt door de niet-uitvoering 

(1) Cass., 27 juni 1985, A.R. nr. 7207 
(A.C., 1984-85, nr. 657). 

(2) Zie Cass., 8 nov. 1974 (A.C., 1975, 317). 

(3) Zie Cass., 29 nov. 1967 (A.C., 1968, 454). 

van een hoofdverbintenis, aangegaan 
onder beding van vrijstelling van aan
sprakelijkheid, ook al was de verbinte
nis een resultaatsverbintenis, aan dit 
beding uitwerking geeft, op grand dat 
dit het voorwerp van de verbintenis 
niet vernietigde (4). 

(HAEGEMAN T. « INTERCOMMUNALE NAMU
ROISE D'ELECTRICITE » C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7584) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1985 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant; 

Gelet op de beschikking, gewezen 
door de eerste voorzitter van het 
Hof op 29 oktober 1987, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 1101, 1134, 1136, 1142, 
1147, 1174, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, hoewel 
het aanneemt dat verweerster, krachtens 
de artikelen 2 van haar algemene voor
waarden en 101 van haar statuten, tot 
restultaatsverbintenissen was gehouden 
« wat de continui:teit en de regelmatig
heid van de door haar verzekerde dienst 
betreft », niettemin beslist dat het con
tractueel be ding ( artikel 6 van de alge
mene voorwaarden), volgens hetwelk 
verweerster van elke aansprakelijkheid 
is vrijgesteld, onder andere in geval van 
onderbreking of onregelmatigheid van de 
levering, wettig is, op grand : « dat het 
geen vrijstelling van verweerster voor de 
schadelijkge gevolgen van haar bedrog 
beoogt; dat het door geen wettelijke be
paling is verboden en dat men niet inziet 
waarin het in strijd zou zijn met de sta
tuten; dat (eiser) overigens over dit punt 
niet zeer duidelijk is en geenszins de 
statutaire regel aanwijst die volgens 
hem zou zijn overtreden, daar hij zich 
ertoe beperkt, ten onrechte, te verklaren 

(4) Zie Cass., 25 sept. 1959 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 113) met cone!. eerste adv.-gen. 
Mahaux, toen adv.-gen. 
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dat een resultaatsverbintenis geen bete
kenis kan hebben tenzij zij gepaard gaat 
met een sanctie; ( ... ) dat dit beding de 
strekking van het contract niet in het ge
drang brengt, vermits het geen verant
woording kan zijn voor een weigering 
vanwege (verweerster) haar verbintenis
sen, die er hoofdzakelijk in bestaan aan 
haar abonnees stroom te leveren, uit te 
voeren », 

terwijl, eerste onderdeel, de resultaats
verbintenis een verbintenis is waarbij de 
schuldenaar zich tot een wel bepaald re
sultaat heeft verbonden; met andere 
woorden, er van een resultaatsverbinte
nis sprake is wanneer de schuldenaar 
een welbepaald resultaat waarborgt; in 
strijd met wat het arrest zegt, een be
ding tot uitsluiting van aansprakelijk
heid niet alleen nietig is, wanneer het 
degene die zich verbindt wil doen vrij
stellen van de gevolgen van zijn bedrog, 
maar ook wanneer het tot doel heeft het 
voorwerp zelf van de verbintenis te ver
nietigen; in dit opzicht geen sprake kan 
zijn van een verbintenis zonder sanctie, 
daar de afdwingbaarheid, ook al kan ze 
bij overeenkomst worden beperkt, een 
kenmerk is van iedere verbintenis, a for
tiori, van iedere resultaatsverbintenis; 
daaruit volgt dat het vonnis, niet zonder 
tegenstrijdigheid, wat neerkomt op een 
gebrek aan motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), of althans 
zonder miskenning, zowel van de verbin
dende kracht van de verbintenis van ver
weerster jegens eiser (artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek), als van het wet
telijk begrip « resultaatsverbintenis » (ar
tikelen 1102, 1142 en 1147 van het Bur
gerlijk Wetboek) en van de regel volgens 
welke men zich niet kan verbinden on
der een !outer potestatieve voorwaarde 
(artikel 1174 van het Burgerlijk Wet
hoek), kon beslissen dat, hoewel ver
weerster een regelmatige en ononderbro
ken stroomlevering had gewaarborgd, zij 
zich kon vrijstellen van iedere vergoe
ding in geval van onderbreking of onre
gelmatigheid in de stroomlevering; 

tweede onderdeel, het vonnis, nu het 
vaststelt dat « uit (artikel 2 van de alge
mene voorwaarden van verweerster en 
van artikel 101 van de statuten van de 
gemengde intercommunale verenigingen 
van elektriciteitsvoorziening) volgt dat, 
wat de continui:teit en de regelmatigheid 
van de door haar verzekerde dienst be
treft, de verbintenissen van verweerster 
resultaatsverbintenissen zijn », geens
zins, zonder zulks tegen te spreken en 
de betekenis en de draagwijdte die het 

zelf aan die bepalingen toekent, en der
halve zonder de bewijskracht ervan te 
miskennen, kan zeggen dat de verbinte
nissen van verweerster • hoofdzakelijk 
in het leveren van stroom (zouden) be
staan », daar de regelmatigheid en de 
continui:teit van de levering slechts bij
komstig is; daaruit volgt dat het vonnis, 
in zoverre het op een tegenstrijdige mo
tivering steunt, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); het vonnis, in zoverre 
het de bewijskracht van de artikelen 2 
van de algemene voorwaarden van ver
weerster en 101 van de statuten van de 
gemengde intercommunale verenigingen 
van elektriciteitsvoorziening miskent, de 
artikelen 1319, 1320 en 13232 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster opgewor
pen en aJgeleid uit het ontbreken 
van belang: 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid onafscheidbaar verbonden is 
met dat van het middel; 

Overwegende dat de grond van 
niet-ontvankelijkheid niet kan wor
den aangenomen; 

Over de grond van het onderdeel : 
Overwegende dat het niet tegen

strijdig is te zeggen, enerzijds, dat, 
wat de continulteit en de regelma
tigheid van de door haar verzekerde 
dienst betreft, de verbintenissen van 
(verweerster) « resultaatsverbinte
nissen zijn » en, anderzijds, « dat de 
verbintenissen van verweerster 
hoofdzakelijk in het leveren van de 
stroom aan de abonnees bestaan »; 

Overwegende dat het vonnis bo
vendien de tekst van artikel 2 van 
de contracten of algemene voor
waarden van verweerster weergeeft, 
waarin wordt gezegd : « de elek
trische energie wordt door de maat
schappij geleverd met de opgegeven 
spanning, onder voorbehoud van de 
gewoonlijk toegestane afwijkingen. 
De elektrische energie zal continu 
worden geleverd, in zoverre de toe
vallige of uitzonderlijke omstandig
heden geen onderbrekingen teweeg-
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brengen of noodzakelijk maken; de 
maatschappij zal, indien werken 
vereist zijn, het moment uitkiezen 
waarop de gezamenlijke verbruikers 
het minst nadelen ervan ondervin
den. In ieder geval worden de on
derbrekingen tot een minimum be
perkt »; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te oordelen, onder meer op basis 
van voormeld artikel 2, dat de ver
bintenissen van verweerster » hoofd
zakelijk erin bestaan aan haar 
abonnees stroom te leveren », aan 
dat beding geen uitlegging geeft die 
niet verenigbaar is met de bewoord
ingen ervan en dus de bewijskracht 
van de akte waarin het is vervat, 
niet miskent; 

Dat dit onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat voor het overi
ge, overeenkomstig artikel 21 van de 
wet van 10 maart 1925 op de elektri
citeitsvoorzieningen, de modelstatu
ten van verweerster en de opeenvol
gende wijzigingen ervan, die zijn 
bekendgemaakt in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsbla.d van 19 ja
nuari 1957, 7 september 1965 en 30 
december 1967, zijn goedgekeurd bij 
de koninklijke besluiten van 21 de
cember 1956, 20 mei 1965 en 11 au
gustus 1967, die respectievelijk in 
het Belgisch Staa.tsbla.d van 7 fe
bruari 1957, 8 juli 1965 en 25 novem
ber 1967 zijn bekendgemaakt; dat zij 
een wet zijn in de zin van artikel 
608 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat een onjuiste uitlegging van 
die statuten derhalve geen schen
ding kan opleveren van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, de enige wettelijke be
palingen die eiser heeft aangewezen 
ter bestrijding van de door de recht
bank aan artikel 101 van die statu
ten gegeven interpretatie; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, na 

erop te hebben gewezen dat de vor
dering van eiser strekte tot vergoe-

ding van de schade veroorzaakt 
door « de talrijke onderbrekingen in 
de electrische stroomvoorziening en 
de te hoge stroomspanningen die 
hem hebben geschaad », vier << voor
beelden van mankementen » opsomt 
die het ten laste van verweerster 
vermeldt, te weten twee gevallen 
van te hoge spanning, die respectie
velijk op 7 september 1974 en 30 de
cember 1978 zijn vastgesteld, alsme
de stroomonderbrekingen in maart 
1975 en december 1979; dat het bo
vendien oordeelt dat als artikel 18 
van voormelde wet van 10 maart 
1925 in zodanig geval de vergoedin
gen door de << betrokken onderne
ming » laat dragen, ten deze echter 
van die regel is afgeweken door het 
beding van vrijstelling van aanspra
kelijkheid in artikel 6, a, van de al
gemene voorwaarden; 

Overwegende dat het vonnis, met 
verwijzing naar artikel 18 van de 
wet van 10 maart 1925, nauwkeurig 
de juridische grondslag van de vor
dering omschrijft; dat geen enkele 
wet het sluiten van overeenkomsten 
verbiedt waarin van dat artikel 
wordt afgeweken; 

Dat derhalve, door aan het beding 
<< met vrijstelling van aansprakelijk
heid » uitwerking te geven, na erop 
te hebben gewezen dat de verbinte
nis van verweerster hoofdzakelijk 
erin bestond << stroom aan haar 
abonnees te leveren », en na aldus 
impliciet te hebben geoordeeld dat 
voormeld beding het voorwerp van 
de verbintenis niet vernietigde, het 
vonnis niet tegenstrijdig is en geen 
enkele door eiser aangevoerde wet
telijke bepaling schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
in zoverre het is afgeleid uit schen
ding van artikel 97 van de Grond
wet, feitelijke grondslag mist; dat 
het middel voor het overige faalt 
naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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23 november 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Van Ommeslaghe. 

Nr. 176 

3• KAMER - 23 november 1987 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
EINDVONNIS - ONDERSCHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- EINDVON
NIS - GEZAG VAN GEWIJSDE - ONDER
SCHEID. 

3° VENNOOTSCHAP - VENNOOTSCHAP 
ONDER FIRMA - FAILLIETVERKLARING -
DRAAGWIJDTE. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ALLERLEI - VEN
NOOTSCHAP ONDER FIRMA - FAILLIETVER
KLARING - DRAAGWIJDTE. 

1" en 2" Een rechter steunt niet op het 
gezag van gewijsde van een vroegere 
rechterlijke beslissing wanneer hij oor
deelt dat over het hem voorgelegde ge
schil reeds definitief uitspraak is ge
daan, namelijk door een beslissing 
waarbij de rechter zijn rechtsmacht 
over dat geschilpunt volledig heeft uit
geoefend (1). (Artt. 19 en 23 tot 28 
Ger.W.) 

3" en 4" Faillietverklaring van een ven
nootschap onder firma impliceert dat 
is vastgesteld dat alle vennoten heb
ben opgehouden te betalen en dat hun 
krediet is geschokt (2). (Artt. 437, 442 
en 444 Faillissementswet; art. 17 Ven
nootschappenwet.) 

(1) Cass., 18 jum 1987, A.R. nr 7614 
(A. C., 1986-87, nr 638). 

(2) Cass., 15 dec. 1938 (Bull. en Pas., 1938, I, 
383) en 2 dec. 1983, A.R. nr. 3824 (A.C., 1983-84, 
nr. 188); zie Cass., 10 maart 1955 (Bull. en 
Pas., 1955, I, 766) met concl proc.-gen. De
lange, toen adv.-gen., alsmede Cass., 17 jum 
1976 (A.C., 1976, 1158). 

(ARITZ E.A. T. MR. DANDENNE Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7688) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op de beschikking van 14 
oktober 1987 door de eerste voorzit
ter van het Hof gewezen, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over de beide middelen samen, het 
eerste: schending van de artikelen 2, 15 
en 17 van de geco6rdineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, opgenomen 
in boek I, titel IX, van het Wetboek van 
Koophandel, 437, 442, 530 en 593 van de 
wet van 18 april 1851 op het faillisse
ment, bankbreuk en uitstel van betaling, 
opgenomen in boek III van het W etboek 
van Koophandel, 1 van de wetten op het 
gerechtelijk akkoord, geco6rdineerd op 
25 september 1946, 31 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben geoordeeld dat « de hervatting 
van de debatten niet toelaat dat alle ge
schilpunten opnieuw worden voorgelegd 
en dat er opnieuw uitspraak wordt ge
daan over hetgeen reeds is beslist », zo
dat de debatten enkel nog kunnen gaan 
« over het geschilpunt dat aan de grand
slag ligt van de heropening ervan, te we
ten de onsplitsbaarheid van het geschil 
in de zin van artikel 31 van het Gerech
telijk Wetboek » en na erop te hebben 
gewezen dat « het geschil enkel onsplits
baar is, in de zin van de artikelen 1053 ... 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer 
de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de onderscheiden . beslissingen waartoe 
het aanleiding geeft, materieel onmoge
lijk zou zijn », beslist dat het hager be
roep van de eisers niet ontvankelijk is 
« daar het in strijd is met de regels van 
artikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek, die van openbare orde zijn », op 
grand, enerzijds, dat het beroepen von
nis had beslist dat er tussen de eisers 
sub 1 en 2 en Maurice Aritz een onregel
matige vennootschap onder firma (de 
vennootschap " Entreprise g(merale By
aritz de Construction ") bestond, dat, na
dat die beslissing ten opzichte van die 
vennootschap m kracht van gewijsde 
was gegaan, het deze vennootschap 
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ambtshalve failliet had verklaard en, an
derzijds, dat << aangezien de vennoot
schap onder firma uitsluitend uit venno
ten bestaat die onbeperkt en hoofdelijk 
aansprakelijk zijn en die handel drijven 
onder een gemeenschappelijke naam, 
waarvan de persoonlijkheid nagenoeg sa
menvat met die van de vennoten, de fail
lietverklaring van een vennootschap on
der firma impliceert dat is vastgesteld 
dat alle vennoten opgehouden hebben te 
betalen en dat hun krediet is geschokt » 
en dus hun faillissement tot gevolg heeft; 
dat derhalve << een gelijktijdige materii:He 
tenuitvoerlegging van een beslissing hou
dende faillietverklaring van de vennoot
schap onder firma Byaritz - met zijn 
gevolgen voor haar drie VEmnoten, waar
van de eerste iwee appellanten (thans de 
eisers sub 1 en 2) - en een beslissing 
tot intrekking van het faillissement van 
laatstgenoemden onmogelijk zou zijn; 
dat ons recht het begrip << doelvermo
gen » nog niet kent, zodat het vermogen 
van een persoon niet tegelijkertijd in 
handen kan zijn van de curator-vereffe
naar en van iemand die niet failliet is 
verklaard », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, 
een zaak enkel onsplitsbaar is in de zin 
van artikel 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek wanneer de gezamenlijke ten
uiivoerlegging van de onderscheiden be
slissingen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk is (artikel 31 van 
het Gerechtelijk Wetboek); anderzijds, de 
vennootschap onder firma, ook al is zij 
onregelmatig opgericht, een rechtsper
soonlijkheid en een vermogen heeft ver
kregen, onderscheiden van die van haar 
vennoten (artikel 2 van de gecoiirdineer
de wetten op de handelsvennootschap
pen), zelfs indien deze vennoten hoofde
lijk aansprakelijk zijn voor alle verbinte
nissen van de vennootschap (artikel 17 
van de gecoiirdineerde wetten op de han
delsvennootschappen); niets dus belet 
dat een vonnis houdende faillietverkla
ring van een vennootschap onder firma 
en een onderscheiden vonnis tot ontrek
king van het faillissement van haar ven
noten: gezamenlijk worden ten uitvoer 
gelegd; uit die toestand enkel zou volgen 
dat a~=tn de vennootschap het bestuur van 
haar vermogen wordt onttrokken, terwijl 
de vennoten het. beheer over hun res
P.ectieve vermogens, die onderscheiden 
zijn van dat van de vennootschap, verder 
behouden, ook al blijven zij aansprake
lijk voor de schulden van de gefailleerde 
vennootschap net als de hoofdelijke bor
gen, daaruit volgt dat ,het (l;Jestreden) arc 

rest, door te oordelen dat de zaak ten de
ze onsplitsbaar was, op grand dat het 
vonnis houdende faillietverklaring van 
de onregelmatige vennootschap onder 
firma Byaritz, niet gezamenlijk met een 
vonnis tot intrekking van het faillisse
ment van de eisers kan worden ten uit
voer gelegd, enerzijds, de onderscheiden 
rechtspersoonlijkheid van de onregelma
tige vennootschap onder firma Byaritz 
miskent en derhalve artikel 2 van de ge
coiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen heeft geschonden (scherr
ding van de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen en inzonderheid 
van voormeld artikel 2) en, anderzijds, 
het wettelijk begrip « onsplitsbaarheid » 
miskent (schending van de artikelen 31 
en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en, derhalve, het hager beroep van de ei
sers ten onrechte niet ontvankelijk ver
klaart (schending van alle in het middel 
aangewezen bepalingen); 

en terwijl, tweede onderdeel, de zelfs 
onregelmatig opgerichte vennootschap 
onder firma een van haar vennoten on
derscheiden rechtspersoonlijkheid en 
vermogen heeft (artikel 2 van de gecoiir
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen); de bij artikel 17 van de ge
coiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen ingestelde hoofdelijke aan
sprakelijkheid van de vennoten onder 
een gemeenschappelijke naam voor de 
schulden van hun vennootschap, welis
waar impliceert dat de vennootschap 
slechts failliet kan worden verklaard als 
de vereisten voor het faillissement van 
iedere vennoot zijn vervuld, daaruit ech
ter niet wettig voortvloeit dat zij alleen 
failliet moeten worden verklaard, daar 
immers niets belet dat een van hen, we
gens eigen omstandigheden, persoonlijk 
een gerechtelijk akkoord, zelfs uitstel 
van betaling heeft verkregen; het dus 
wettelijk mogelijk is dat een vonnis hou
dende faillietverklaring van een vennoot
schap onder firma wordt ten uitvoer ge
legd, zonder dat haar vennoten zelf 
failliet zijn verklaard; daaruit volgt dat 
het (bestreden) arrest, door te beslissen 
dat de zaak ten deze onsplitsbaar was, 
aangezien het onmogelijk was gezamen
lijk een vonnis houdende faillietverkla
ring van de onregelmatige vennootschap 
onder firma Byaritz en een vonnis tot in
trekking van het faillissement van de ei
sers ten uitvoer te leggen, op grand dat 
de faillietverklaring van die vennoot
schap per se het faillissement van haar 
vennoten tot gevolg had en dat het ver
mogen van die vennootschap niet tegelij· 
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kertijd in handen van een curator-veref
fenaar en van niet faillietverklaarde 
personen kon zijn: 1° de onderscheiden 
rechtspersoonlijkheid van de onregelma
tige vennootschap onder firma Byaritz 
miskent (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van artikel 2 van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen); 
2° zowel artikel 1 van de gecoordineerde 
wetten op het gerechtelijk akkoord als 
artikel 593 van de Faillissementswet, 
krachtens hetwelk iedere koopman die 
de wettelijke voorwaarden voor een fail
lietverklaring vervult, een gerechtelijk 
akkoord of uitstel van betaling kan ver
krijgen, schendt; 3° het wettelijk begrip 
« onsplitsbaarheid » miskent (schending 
van de artikelen 31 en 1053 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 4° en derhalve het 
hager beroep van de eisers ten onrechte 
niet ontvankelijk verklaart (schending 
van alle in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen); 

het tweede middel: schending van de 
artikelen 444, 455, 456, 462, 465, 466, 470, 
476, 477, 478, 479, 487, 492, 493, 528 en 
529 van de wet van 18 april 1851 op het 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling, opgenomen in boek III van het 
Wetboek van Koophandel, 19, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 31 en 1053 van het Gerechte
lijk Wetboek, 1350, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek, 25, 30, 97 van de Grondwet en 
het algemeen rechtsbeginsel « Lata sen
tentia judex desinit esse judex », dat on
der andere in de artikelen 19, 1333 en 
1401 van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
bekrachtigd en, voor zoveel nodig, schen
ding van die artikelen, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben geoordeeld dat « de hervatting 
van de debatten niet toelaat dat alle ge
schilpunten opnieuw worden voorgelegd 
en dat er opnieuw uitspraak wordt ge
daan over hetgeen reeds is besli.st », zo
dat de debatten enkel nog betrekking 
kunnen hebben « op het geschilpunt 
waarvoor de heropening ervan is bevo
len, te weten de onsplitsbaarheid van het 
geschil, in de zin van artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek >>, en na eraan te 
hebben herinnerd dat « het geschil enkel 
onsplitsbaar is, in de zin van de artike
len ... 1053 ... van het Gerechtelijk Wet
hoek, wanneer de gezamenlijke ten
uitvoerlegging van de onderscheiden be
slissingen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk zou zijn », beslist 
dat het h.oger beroep van de eisers met 
ontvankelijk is, « daar het 111 strijd 1s 
met de regels van artikel 1053 van het 

Gerechtelijk Wetboek die van openbare 
orde zijn », op grand, enerzijds, dat het 
beroepen vonnis had beslist dat er tus
sen de eerste en de tweede eiser en 
Maurice Aritz een onregelmatige ven
nootschap onder firma (de vennootschap 
« Entreprise g€merale Byaritz de Con
struction •) bestond, dat, nadat die be
slissing « ten opzichte van die vennoot
schap in kracht van gewijsde was ge
gaan », het deze vennootschap ambtshal
ve failliet had verklaard en, anderzijds, 
dat « aangezien de vennootschap onder 
firma uitsluitend uit vennoten bestaat 
die onbeperkt en hoofdelijk aansprake
lijk zijn en die handel drijven onder een 
gemeenschappelijke naam, waarvan de 
persoonlijkheid nagenoeg samenvalt met 
die van de vennoten, de faillietverklaring 
van een vennootschap onder firma impli
ceert dat is vastgesteld dat alle vennoten 
opgehouden hebben te betalen en dat 
hun krediet is geschokt >> en dus hun 
faillissement tot gevolg heeft; dat derhal
ve « een gelijktijdige materiele tenuit
voerlegging van een beslissing houdende 
faillietverklaring van een vennootschap 
onder firma Byaritz - met zijn gevolgen 
voor haar drie vennoten waarvan de eer
ste twee eisers - en een beslissing tot 
intrekking van het faillissement van 
laatstgenoemden onmogelijk is; dat ons 
recht het begrip « doelvermogen >> nog 
niet kent, zodat het vermogen van een 
persoon niet tegelijkertijd in handen kan 
zijn van de curator-vereffenaar en van 
iemand die niet failliet is verklaard >>, 

terv.rijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep in zijn op 21 juni 1984 in die zaak 
gewezen arrest heeft beslist dat 
mr. Dandenne als curator was aangewe
zen voor alle faillissementen die bij het 
bestreden vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Verviers van 26 maart 
1979 zijn uitgesproken (te weten het fail
lissement van de eiseres en van de onre
gelmatige vennootschap onder firma 
« Entreprise generale Byaritz de Con
struction >>) en « dat niet kan worden 
aangenomen dat mr. Dandenne slechts 
als curator van een enkel faillissement 
in beroep gedagvaard is, tenzij ten gevol
ge van een materiele vergissing die 
« door het hof kan worden rechtgezet >>; 
daaruit volgt : 1 o dat, zelfs aangenomen 
dat de zaak .onsplitsbaar was - quod 
non, - het hof . van beroep . niet heeft 
kunnen beslissen · dat de eisers de onre
gelmatige vennootschap onder firma 
« Byartiz >> met 111 de zaak hadden be
trokken, als vereist b1j artikel 1053 van 
het Gerechtelijk W~tboek, zonder m1s-
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kenning van het gezag van gewijsde van 
zijn arrest van 21 juni 1984, waarbij 
werd beslist dat mr. Dandenne als cura
tor van aile bij het beroepen vonnis van 
26 maart 1979 uitgesproken faillissemen
ten in beroep was gedagvaard en dus, 
onder andere als curator over het failis
sement van de onregelmatige vennoot
schap onder firma • Byaritz » (schending 
van de in het middel aangewezen bepa
lingen en inzonderheid van de artikelen 
23 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek), 
en, door aldus uitspraak te doen over 
een geschilpunt waarover het hof van be
roep voordien definitief had beslist, 
waardoor het zijn rechtsmacht geheel 
had uitgeoefend, zodat de zaak derhalve 
niet meer bij het hof aanhangig was, 
zulks niet heeft kunnen doen zonder 
overschrijding van zijn bevoegdheid 
(schending van aile in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
« Lata sententia judex desinit esse ju
dex>>); 2o althans, zelfs als diende te wor
den aangenomen dat het had willen be
slissen dat de onregelmatige vennoot
schap onder firma « Byaritz >> niet 
regelmatig in de persoon van haar cura
tor in beroep was gedagvaard, op grond 
dat deze de vennootschap niet vertegen
woordigde, de wettelijke bevoegdheden 
van de curator als wettelijke vertegen
woordiger van de failliete vennootschap 
miskent (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 444 en 470 van de Fail
lissementswet); 

tweede onderdeel, artikel 53 van het 
Gerechtelijk Wetboek voor de ontvanke
lijkheid van het hoger beroep in een on
splitsbaar geschil als voorwaarde stelt 
dat de appellant zijn hoger beroep richt 
tegen alle partijen wier belang in strijd 
is met het zijne en dat de andere niet in 
beroep komende, niet in beroep gedag
vaarde of niet opgeroepen partijen bin
nen de gewone termijnen van hoger be
roep en ten laatste v66r de sluiting van 
de debatten, in de zaak worden betrok
ken, zonder dat alle partijen bovendien 
hoger beroep instellen; daaruit volgt dat, 
zelfs aangenomen dat de zaak onsplits
baar was - quod non - en dat het ar
rest aldus moet worden uitgelegd dat het 
heeft geoordeeld dat het hoger beroep 
van de eisers niet ontvankelijk was om
dat de onregelmatige vennootschap on
der firma Byaritz, hoewel zij in de per
soon van haar curator mr Dandenne in 
hoger beroep was gedagvaard, zelf geen 
hoger beroep had mgestel~ tegen het be.-

roepen vonnis, het bestreden arrest, dat 
als zodanig aan artikel 1053 van het Ge
rechtelijk Wetboek een voorwaarde toe
voegt die er niet in voorkomt, voormeld 
artikel 1053 schendt en derhalve het ha
ger beroep van de eisers ten onrechte 
niet ontvankelijk verklaart (schending 
van alle in het middel aangewezen bepa
lingen en inzonderheid van artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
althans dubbelzinnig is en derhalve noch 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), noch naar recht is verantwoord 
(schending van aile in het middel aange
wezen bepalingen), doordat daaruit niet 
kan worden opgemaakt of dit het hoger 
beroep van de eisers niet ontvankelijk 
heeft willen verklaren omdat de onregel
matige vennootschap onder firma By
aritz niet in beroep gedagvaard is of in 
de zaak is betrokken, dan we! omdat zij 
tegen het beroepen vonnis geen hoger 
beroep heeft ingesteld of nog om een an
dere reden: 

W at het eerste en derde onderdeel 
van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het arrest van 
21 juni 1984 bij het onderzoek van 
het « middel >> van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat « de hoge
re beroepen (van de eisers) gericht 
waren tegen mr. Dandenne, als cu
rator over het faillissement Maurice 
Aritz, en niet tegen mr. Dandenne, 
als curator over hun eigen faillisse
menten >>, zegt dat de eisers « welis
waar de verplichting hadden om 
hun hoger beroep tegen de curator 
over hun faillissementen te richten; 
dat, in het onderhavige geval, mr. 
Dandenne de curator is, die in die 
hoedanigheid door het (beroepen) 
vonnis voor alle faillissementen is 
aangewezen; dat niet kan worden 
aangenomen dat mr. Dandenne 
slechts als curator van een enkel 
faillissement in beroep gedagvaard 
is, daar het duidelijk in de bedoe
ling van de appellanten (thans de ei
sers) lag hem in de zaak te betrek
ken; dat zij hoogstens een materiele 
vergissing hebben begaan in de aan
duiding van hun tegenpartij, die 
door het hof (van beroep) kan wor
den rechtgez.et ~; _ 
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Overwegende dat het hof van be
roep aldus oordeelt dat mr. Danden
ne in de zaak was betrokken als cu
rator over de faillissementen, niet 
enkel van Maurice Aritz, maar ook 
van de eisers; dat het niet beslist 
dat die advocaat bovendien in de 
zaak was betrokken als curator over 
het faillissement van de vennoot
schap onder firma Byaritz; dat het 
arrest van 21 juni 1984 daarentegen 
vaststelt dat die vennootschap niet 
de wettelijke rechtsmiddelen heeft 
aangewend tegen het vonnis waarte
gen de eisers hoger beroep hadden 
ingesteld en dat dit vonnis derhalve 
te haren opzichte in kracht van ge
wij sde was gegaan; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, op grond van dat arrest van 
21 juni 1984, vaststelt : « dat de ven
nootschap onder firma niet in de 
zaak was betrokken » en dat het 
vonnis waarbij zij met ingang van 
24 augustus 1978 ambtshalve failliet 
is verklaard, « te haren opzichte de
finitief » is geworden; dat het boven
dien erop wijst dat geen hoger be
roep is gericht tegen de vennoot
schap onder firma, dat deze ven
nootschap incidenteel hoger beroep 
heeft ingesteld, maar dat dit hoger 
beroep, nu het uitgaat van een par
tij die geen ge'intimeerde is, niet 
ontvankelijk is; 

Dat het bestreden arrest, op 
grond van die gezamenlijke vaststel
lingen en overwegingen, zonder dub
belzinnig te zijn zoals in het derde 
onderdeel van het middel wordt 
aangevoerd, wettig beslist dat, nu er 
door of tegen de vennootschap on
der firma Byaritz geen regelmatig 
hoger beroep is ingesteld, die ven
nootschap niet in de zaak is betrok
ken; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, bovendien, na erop te hebben 
gewezen dat het vonnis waarbij de 
vennootschap onder firma Byaritz 
failliet werd verklaard, definitief is, 
zegt dat de zaak « in haar geheel 
opnieuw voor het hof (van beroep) is 
behandeld >>, maar dat << die hervat
ting van de debatten. ab initio. ver-

biedt dat alle geschilpunten opnieuw 
worden behandeld of dat opnieuw 
uitspraak wordt gedaan over het
geen reeds is gevonnist »; 

Dat uit die vermeldingen blijkt 
dat het hof van beroep zich niet 
heeft gebaseerd op het gezag van 
gewijsde van zijn arrest van 21 juni 
1984, maar ook wettig heeft geoor
deeld dat, nu het vonnis van failliet
verklaring van de vennootschap on
der firma Byaritz. in kracht van 
gewijsde was gegaan, zoals het 
reeds had beslist in voormeld arrest 
van 21 juni 1984, het geen nieuw on
derzoek kon wijden aan een geschil
punt waaromtrent het met dit laat
ste arrest zijn rechtsmacht volledig 
had uitgeoefend; 

Dat het eerste en het derde onder
dee! niet kunnen worden aangeno
men; 

W at het eerste middel en het 
tweede onderdeel van het tweede 
middel betret : 

Overwegende dat de eisers, in 
hun verzoekschrift tot hoger beroep 
waarnaar het bestreden arrest ver
wijst, geen gerechtelijk akkoord of 
uitstel van betaling hebben ge
vraagd; dat zij aan het hof van be
roep enkel hebben gevraagd hun 
faillissementen in te trekken, op 
grond dat de eisers Philippe Aritz 
en Madeleine Aritz geen kooplieden 
waren, dat er tussen hen en hun 
broer Maurice nooit een vennoot
schap had bestaan en dat het kre
diet van de vier eisers onaangetast 
was en dat de eisers Philippe Aritz 
en Madeleine Aritz niet hadden op
gehouden te betalen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, in zijn voormeld arrest van 21 
juni 1984, waartegen geen voorzie
ning in cassatie is gericht, enerzijds, 
erop heeft gewezen dat de recht
bank van koophandel ambtshalve 
faillietverklaring had uitgesproken 
van << de door de vennoten Maurice 
Aritz, Philippe Aritz en Madeleine 
Aritz opgerichte onregelmatige ven
nootschap onder firma " E:ptreprise 
gEmerale Byaritz de Construction!~.,,_ 
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en, anderzijds, geoordeeld dat het 
vonnis van faillietverklaring in 
kracht van gewijsde was gegaan ten 
opzichte van de vennootschap onder 
firma; 

Overwegende dat alle vennoten 
van een vennootschap onder firma 
als kooplieden worden aangemerkt; 
dat de faillietverklaring van een 
vennootschap onder firma impli
ceert dat is vastgesteld dat alle ven
noten hebben opgehouden te beta
len en dat hun krediet is geschokt; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep niet zonder zijn bevoegdheid 
te overschrijden, de geschilpunten 
heeft kunnen onderzoeken, die de 
eisers aan het hof van beroep wil
den voorleggen en waarover het zijn 
rechtsmacht geheel heeft uitgeoe
fend; 

Overwegende dat die grond op 
zichzelf volstaat om de niet-ontvan
kelijkheid van het hoger beroep 
naar recht te verantwoorden; 

Dat derhalve de door de eisers in 
het eerste middel en in het tweede 
onderdeel van het tweede middel 
aangevoerde grieven, ook al waren 
zij gegrond, niet tot cassatie kunnen 
leiden; 

Dat het eerste middel en het 
tweede onderdeel van het tweede 
middel niet ontvankelijk zijn; 

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

23 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 177 

3• KAMER - 23 november 1987 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR· 
GERLIJKE ZAKEN .- BEVOEGDHEID - VOL
STREKTE BEVOEGQHEID - RUSTPENSIOEN -
OPENBARE SECTOR. 

2° AMBTENAAR - RUSTPENSIOEN - GE
SCHIL - BEVOEGDHEID. 

3° RUST
SIOEN 

EN OVERLEVINGSPEN-
- WERKNEMERS - OPENBARE 

SECTOR - RUSTPENSIOEN - GESCHIL - BE
VOEGDHEID. 

4° BURGERLIJK PENSIOEN - RUST
PENSIOEN - OPENBARE SECTOR - GESCHIL 
- BEVOEGDHEID. 

5° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - OPENBARE SECTOR - SOCIALE-ZE
KERHEIDSWET WERKNEMERS 1969 - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

6° AMBTENAAR RUSTPENSIOEN 
RECHT OP PENSIOEN - GRONDSLAG. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN 
ARREST VAN EEN ARBEIDSHOF INZAKE BE
VOEGDHEID. 

1°, 2°, 3° en 4o Een geschil betreffende 
een achterstallig nzstpensioen behoort 
niet tot . de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten, wanneer het gaat om 
een pensioen waarop a.m. personen in 
staatsdienst en met een vaste benoe
ming recht hebben. (Besluitwet 28 dec. 
1944, herzien bij Sociale-Zekerheidswet 
27 juni 1969; K.B. van 28 nov. 1969, 
art. 9, § 1, eerste en tweede lid; art. 6 
wet van 21 juli 1844.) 

5° De toepassing van de Sociale-Zeker
heidswet 1969 is beperkt tot het stelsel 
inzake verplichte ziekte- en invalidi
teitsverkering, sector van de genees
kundige verzorging, met name t.a. v. 
personen die in staatsdienst werken 
en in vast verband zijn benoemd. (Art. 
9, § 1, eerste en tweede lid, K.B. 28 
nov. 1969.) 

6° T.a. v. person en die in staatsdienst 
werken en in vast verband zijn ~ be-
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noemd, wordt het recht op een rust
pensioen erkend op grond zelf van de 
diensten welke ingevolge die benoe
ming worden volbracht en door 
's Rijks Schatkist worden bezoldigd, 
overeenkomstig art. 6 wet van 21 juli 
1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen. 

7° Wanneer het Hof een arrest van het 
arbeidshof over de bevoegdheid vernie
tigt, verwijst het de zaak naar een an
der arbeidshof (1). (Art. 1110 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT STAATSSECRETARIS 
VOOR PENSIOENEN T. DE BEUS; BELGISCHE 

STAAT - MIN. V. ONDERWIJS T. DE BEUS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 7938 en 7942) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 oktober 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat zij dienen te worden ge
voegd; 

Over het eerste middel, dat hetzelfde 
is in beide voorzieningen : schending van 
de artikelen 568, eerste lid, en 580, inzon
derheid 1° en 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat een van de door verweerder, 
gepensioneerd leraar, ingestelde vorde
ringen betrekking had op een achterstal
lig rustpensioen, beslist dat die vorde
ring bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
behoort van de arbeidsrechtbank, en 
zulks op grand dat • (verweerder) een 
persoon is die, buiten een arbeidsover
eenkomst of een leerovereenkomst, het 
voordeel geniet van de wetgeving inzake 
rust- en overlevingspensioen >> en dat 
• de arbeidsrechtbank derhalve, met toe
passing van artikel 580, 3', van het Ge
rechtelijk Wetboek en de verwijzing erin 
naar 1', bij uitsluiting kennis neemt van 
(dat geschil) », 

terwijl artikel 580 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de arbeidsrecht
bank kennis neemt : « 1" van geschillen 
betreffende de verplichting van de werk
gevers en van de personen die met hen 

(1) Cass, 28 feb 1975 (A.c, 1975, 744). 

hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld 
voor de betaling van de bijdragen, opge
legd door de verzekering inzake sociale 
zekerheid, gezinsbijslag, werkloosheid, 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, rust- en overlevingspensioen, jaar
lijkse vakantie, bestaanszekerheid, slui
ting van ondernemingen en door de 
verordeningen waarbij sociale voordelen 
aan de werknemers en leerlingen wor
den toegekend; 2' van geschillen betref
fende de rechten en de verplichtingen 
van werknemers en leerlingen en hun 
rechtverkrijgenden welke voortvloeien 
uit de wetten en verordeningen bedoeld 
onder 1 o; 3° van geschillen betreffende de 
rechten en verplichtingen van de perso
nen en hun rechtverkrijgenden die bui
ten een arbeidsovereenkomst of een leer
overeenkomst het voordeel genieten van 
de wetten en verordeningen bedoeld on
der 1' »; die wettelijke bepalingen betrek
king hebben op geschillen betreffende de 
rechten en verplichtingen welke voort
vloeien uit de wetgeving inzake sociale 
zekerheid van de werknemers, namelijk 
de verplichtingen van de werkgevers (ar
tikel 580, 1"), de rechten en verplichtin
gen van de werknemers (artikel 580, 2°) 
en bovendien de rechten en verplichtin
gen van de personen die, buiten een ar
beidsovereenkomst of een leerovereen
komst, het voordeel genieten van de 
wetten en verordeningen inzake de so
ciale zekerheid (artikel 580, 3°); de rech
ten en verplichtingen van de onder sta
tuut tewerkgestelde werknemers niet 
onder de toepassing vallen van de wetge
ving inzake de sociale zekerheid van de 
werknemers, welke wetgeving uitzonder
lijk geldt voor personen die arbeid ver
richten onder het gezag van een andere 
persoon », buiten een arbeidsovereen
komst of een leerovereenkomst » (art!kel 
2, § 1, van de wet van 27 juni 1969 betref
fende de sociale zekerheid van de werk
nemers), maar van de specifieke wetten 
en verordeningen in verband met hun 
administratief en geldelijk statuut; inzon
derheid, het recht op pensioen van de ge
pensioneerde van een openbare dienst 
niet door de wetgeving inzake het rust
en overlevingspensioen van werknemers 
wordt geregeld, maar wel door de wetten 
en verordeningen inzake burgerlijke en 
kerkelijke pensioenen; artikel 568, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de rechtbank van eerste · aanleg 
kennis neemt van aile verordeningen; 
behalve die welke rechtstreeks voor het 
hof van beroep of voor het Hof van. Cas
sa tie komen; daaruit volgt dat het arrest; 
door te beslissen dat het geschil over 
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verweerders vordering betreffende zijn 
recht op een rustpensioen van de open
bare sector bij uitsluiting tot de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank behoort, 
artikel 580, inzonderheid 1o en 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, en door 
om die reden te beslissen dat het geschil 
niet tot de bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg behoorde, boven
dien artikel 568, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijst dat het beslist 
dat de vordering over << een achter
stallig rustpensioen » bij uitsluiting 
tot de bevoegdheid van de arbeids
rechtbank behoorde; 

Overwegende dat het arrest wijst 
op het << statutair karakter van het 
ambt » van verweerder, die bij ko
ninklijk besluit vast benoemd werd 
als tekenleraar in het secundair 
rijksonderwijs; 

Overwegende dat het arbeidshof 
7ich bevoegd verklaart, op grand dat 
verweerder, in de zin van artikel 
580, 3", van het Gerechtelijk Wet
hoek, << een persoon is die, buiten 
een arbeidsovereenkomst of een 
leerovereenkomst, het voordeel ge
niet van de wetgeving inzake rust
en overlevingspensioenen »; 

Overwegende evenwel dat, ener
zijds, artikel 580, 3", van het Gerech
telijk Wetboek verwijst naar de wet
ten en verordeningen bedoeld onder 
1", te weten de wetten en verorde
ningen tot vaststelling en regeling 
van het gezamenlijke verzekerings
stelsel van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de sociale 
zekerheid van de werknemers, her
zien bij de wet van 27 juni 1969; 

Dat, anderzijds, artikel 9, § 1, eer
ste en tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 ter 
uitvoering van die wet van 27 juni 
1969, voor de personen die, zoals in 
casu verweerder, in staatsdienst 
werken en in vast verband zijn be
noemd, de toepassing van deze wet 
beperkt tot het stelsel inzake ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, sector van de geneeskundige 
verzorging; 

Dat voor die personen het recht 
op een rustpensioen erkend wordt 
op grand zelf van de diensten die in
gevolge die benoeming worden vol
bracht en door 's Rijks Schatkist 
worden bezoldigd, overeenkomstig 
artikel 6 van de wet van 21 juli 1844 
op de burgerlijke en kerkelijke pen
sioenen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat het 
tweede en derde middel van de 
voorziening behoeft te worden on
derzocht, voegt de op de algemene 
rol onder de nrs. 7938 en 7942 inge
schreven voorzieningen samen; ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

23 november 1987 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn, Simont en Nelissen Grade. 

Nr. 178 

3" KAMER - 23 november 1987 

1° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET VAN 15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSRECHT
BANK - GEDINGINLEIDENDE AKTE -
RECHTSPERSOON, VERWEERSTER · - MAAT 
SCHAPPELIJKE ZETEL IN EEN VLAAMSE GE
MEENTE. 

2° DAGV AARDING - TAAL - BURGER
LIJKE ZAKEN - ARBEIDSRECHTBANK -
RECHTSPERSOON, VERWEERSTER - MAAT 
SCHAPPELIJKE ZETEL IN EEN VLAAMSE GE 
MEENTE 
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3° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- BETEKENING VAN EXPLOTEN - TAAL
BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSRECHT-
BANK GEDINGINLEIDENDE AKTE 
RECHTSPERSOON, VERWEERSTER - MAAT
SCHAPPELIJKE ZETEL IN EEN VLAAMSE GE
MEENTE. 

4° WOONPLAATS - RECHTSPERSOON -
TAALWET GERECHTSZAKEN 15 JUNI 1935, ART. 
4 - WOONPLAATS - BEGRIP. 

5° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE VAN 
EEN BESLISSING - GEVOLG VOOR DE BESLIS
SING DIE SLECHTS RET GEVOLG IS VAN DE 
VERNIETIGDE BESLISSING. 

1•, 2• en 3• Behalve in de gevallen van 
art. 3 Taalwet Gerechtszaken wordt de 
akte tot inleiding van het geding voor 
de gerechten van eerste aanleg, waar
van de zetel in het arrondissement 
Brussel is gevestigd, en met name 
voor de arbeidsrechtbank aldaar, op 
straffe van nietigheid die van ambts
wege door de rechter wordt uitgespro
ken, in het Nederlands gesteld indien 
de verweerster, rechtspersoon, haar 
maatschappelijke zetel in een Vlaamse 
gemeente heeft. (Artt. 4 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

4• In de zin van art. 4 Taalwet Gerechts
zaken is de woonplaats van de ver
weerder, als die een rechtspersoon is, 
de maatschappelijke zetel en niet de 
handelsbedrijfszetel. 

5• Cassatie van een beslissing brengt 
vernietiging mede van de beslissing 
die slechts het gevolg is van die eerste 
beslissing (1). 

(« MOORE-PARAGON ' N.V. T. VLIEGE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8061) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 6 sept. 1985, A.R. nr. 4722 
(A.C., 1985-86, nr. 8), en 31 okt. 1986, A.R. 
nrs. 5063-5443 (ibid., 1986-87, nr. 137). 

Over het middel in zijn geheel: schen
ding van de artikelen 627, 9•, 704 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 3, 4, 40, 42 van de 
wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, 3 van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 18 
juli 1966, en, voor zoveel nodig, 4, 42 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, zoals zij zijn 
gewijzigd bij de wet van 23 september 
1958 betreffende het gebruik van het 
Duits in gerechtszaken en betreffende de 
rechterlijke organisatie en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de in het 
Frans gestelde en aan eiseres op 7 au
gustus 1979 betekende gedinginleidende 
dagvaarding volledig regelmatig ver
klaart en heropening van de debatten be
veelt, op grand : « dat, hoewel de maat
schappelijke zetel van gedaagde in hager 
beroep te Mariakerke-Gent, Brugsesteen
weg 81 is gevestigd, de gedinginleidende 
dagvaarding werd betekend aan de 
naamloze vennootschap Moore-Paragon, 
wier bedrijfszetel te Elsene, Idalie
straat 11-13 is gevestigd (waarvan af
schrift is overhandigd op het politiecom
missariaat van de gemeente); artikel 42, 
5•, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de betekening van het exploot ge
schiedt << aan de vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid, op de maatschap
pelijke zetel of, bij gebreke daarvan, de 
bedrijfszetel of, indien er geen is, aan de 
persoon of aan de woonplaats van een 
der beheerders, zaakvoerders of venno
ten >>; dat die bepaling evenwel is aange
vuld met die van artikel 704 van het Ge
rechtelijk Wetboek, volgens hetwelk « in 
de zake genoemd in artikel 578 (waaron
der de arbeidsovereenkomst), de werkge
ver kan worden gedagvaard aan de mijn, 
de fabriek, het werkhuis, het magazijn, 
het kantoor en in het algemeen aan de 
plaats bestemd voor de exploitatie van 
de onderneming, de uitoefening van het 
beroep of de werkzaamheden van de 
vennootschap, de vereniging of de groe
pering >>; dat de litigieuze dagvaarding 
wei degelijk is betekend aan de bij de 
wet vastgestelde plaats, vermits niet kan 
worden betwist dat (eiseres) haar han
delszetel en derhalve haar bedrijfszetel 
in de Idaliestraat 11-13, te Elsene, was 
gevestigd; dat de litigieuze dagvaarding 
in dat opzicht dus volledig regelmatig is; 
dat bovendien er dient op gewezen dat 
de Arbeidsrechtbank te Brussel ratione 
loci bevoegd was, overeenkomstig artikel 
627, 9•, van het Gerechtelijk Wetboek, 



384 HOF VAN CASSATIE Nr. 178 

waarin dezelfde opsomming voorkomt 
als in artikel 704; dat, anderzijds, (ver
weerder) die op de bij de wet vastgestel
de plaats, te weten een Brusselse ge
meente, is gedagvaard, ter keuze zijn 
exploot in het Frans of in het Neder
lands kon opstellen, wat niet belet dat 
(eiseres) desnoods nog, in limine litis 
kon vragen van taal te veranderen; daar
uit volgt dat de litigieuze dagvaarding 
volledig regelmatig is en niet nietig kan 
worden verklaard », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 3 en 4 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, wanneer - zoals in casu 
in het bestreden arrest werd vastgesteld 
- een zaak voor een arbeidsrechtbank 
aanhangig wordt gemaakt op grond van 
een territoriale bevoegdheid bepaald 
door een plaats in de Brusselse agglome
ratie, de akte tot inleiding van het ge
ding in het Frans wordt gesteld indien 
de verweerder woonachtig is in een 
Waalse gemeente; in het Nederlands, in
dien de verweerder woonachtig is in een 
Vlaamse gemeente; in het Frans of in 
het Nederlands, ter keuze van de eiser, 
indien de verweerder woonachtig is in 
een gemeente van de Brusselse agglome
ratie of geen gekende woonplaats in Bel
gie heeft; terwijl, in dit geval, de taal 
waarin het gedinginleidend exploot moet 
worden gesteld, bepaald wordt door de 
woonplaats van verweerder en niet door 
de plaats waar dat exploot kan worden 
betekend, zonder dat de artikelen 704 en 
627, go, van het Gerechtelijk Wetboek 
van die regel afwijken; wanneer de ver
weerder een rechtspersoon is, onder 
woonplaats, in de zin van voormelde be
paling, de maatschappelijke zetel moet 
worden verstaan; overeenkomstig de ar
tikelen 42 van de wet op het gebruik der 
talen in gerechtszaken en 3 van de ge
coi:irdineerde wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, gecoi:irdineerd bij 
koninklijk besluit van 16 juli 1g66, de 
stad Mariakerke-Gent waar, volgens de 
vaststellingen van het bestreden arrest, 
de maatschappelijke zetel van eiseres 
was gevestigd, een Vlaamse gemeente is, 
in de zin van artikel 4 van voormelde 
wet van 15 juni 1g35; de gedinginleiden
de dagvaarding derhalve in het Neder
lands diende te worden gesteld, ongeacht 
de plaats van betekening van dat exploot 
en, zo niet, overeenkomstig artikel 40 
van de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, nietig diende te worden 
verklaard; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat (verweerder) « die 

had gedagvaard op de bij de wet bepaal
de plaats, te weten aan een tweetalige 
Brusselse gemeente, ter keuze het ex
ploot in het Frans of in het Nederlands 
kon stellen » en de litigieuze dagvaar
ding - die in het Frans was gesteld -
volledig regelmatig is, niet naar recht is 
verantwoord (schending van de artikelen 
627, go, 704 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 3, 4, 40, 42 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken en 3 van de wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, ge
coi:irdineerd bij het koninklijk besluit 
van 18 juli 1g66), en evenmin regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel g7 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 3 van de wet op het gebruik der ta
len in gerechtszaken en artikel 4 van die 
wet, zoals het is gewijzigd bij de wet van 
23 september 1g85 betreffende het ge
bruik van het Duits in gerechtszaken en 
betreffende de rechterlijke organisatie, 
wanneer - zoals in casu in het bestre
den arrest werd vastgesteld - een zaak 
voor de arbeidsrechtbank aanhangig 
wordt gemaakt, op grond van een territo
riale bevoegdheid bepaald door een 
plaats in de Brusselse agglomeratie, de 
akte tot inleiding van het geding in het 
Frans wordt gesteld, indien de verweer
der woonachtig is in het Franse taalge
bied; in het Nederlands indien de ver
weerder woonachtig is in het Nederland
se taalgebied, in het Frans of het 
Nederlands, ter keuze van de eiser, in
dien de verweerder woonachtig is in een 
gemeente van de Brusselse agglomeratie 
of geen gekende woonplaats in Belgie 
heeft; terwijl in dit geval de taal waarin 
het gedinginleidend exploot moet worden 
gesteld, bepaald wordt door de woon
plaats van verweerder en niet door de 
plaats waar dat exploot kan worden be
tekend, zonder dat de artikelen 704 en 
627, go, van het Gerechtelijk Wetboek 
van die regel afwijken; wanneer de ver
weerder een rechtspersoon is en inzon
derheid, zoals ten deze een handelsven
nootschap is, onder de woonplaats, in de 
zin van voormelde bepaling de maat
schappelijke zetel moet worden verstaan; 
overeenkomstig de artikelen 42 van de 
wet op het gebruik der talen in gerechts
zaken, zoals het is gewijzigd bij de wet 
van 23 september lg85, en 3 van de bij 
koninklijk besluit van 16 juli 1g66 ge
coi:irdineerde wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, de stad Maria
kerke-Gent, waar, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de 
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maatschappelijke zetel van eiseres in· het 
Nederlandse taalgebied, in de zin van 
voormeld artikel 4, wa~s gevestigd; de ge
dinginleidende dagvaarding derhalve in 
het Nederlands diende te worden ge
steld, ongeacht de plaats van betekening 
van dat exploot en, zo niet, overeenkom
stig artikel 40 van de wet op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, nietig diende 
te worden verklaard; daaruit volgt dat 
het bestreden arrest, door te beslissen 
dat (verweerder) « die had gedagvaard 
op de bij de wet bepaalde plaats, te we
ten een tweetalige Brusselse gemeente, 
ter keuze het exploot in het Frans of in 
het Nederlands kcin stellen " en de liti
gieuze dagvaarding - die in het Frans 
was gesteld - volledig regelmatig is, 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van de artikelen 627, 9", en 704 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4, 40 en 42 
van de wet van 15 juni 1935, zoals zij is 
gewijzigd bij de wet van 23 september 
1985 betreffende het gebruik van het 
Duits in gerechtszaken en de rechter
lijke organisatie en van artikel 3 van de 
bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 ge
coordineerde wetten op het gebruik der 
talen in gerechtszaken) en evenmin re
gelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel kri
tiek oefent op de beslissing waarin 
de in het Frans gestelde oorspronke
lijke dagvaarding regelmatig wordt 
verklaard, die aan eiseres, rechts
persoon wier maatschappelijke zetel 
te Gent is gevestigd, is gedaan door 
terhandstelling van het afschrift van 
het exploot op het commissariaat 
van Elsene, waaronder haar com
merciele bedrijfszetel ressorteerde; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 4 en 40 van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, de akte tot inleiding 
van het geding voor de gerechten 
van eerste aanleg, thans de arbeids
rechtbank waarvan de zetel in het 
arrondissement Brussel is gevestigd, 
op straffe van nietigheid, die van 
ambtswege door de rechter wordt 
uitgesproken, in het Nederlands 
wordt gesteld indien verweerster, 
rechtspersoon, haar maatschappe
lijke zetel in een Vlaamse gemeente 
heeft; 

Dat ·die- r~gel van open bare orde 
niet in het gedtang wordt gebracht 
hetzij door de omstandigheid dat, 
overeenkomstig de artikelen 32 tot 
35 van het Gerechtelijk Wetboek, 
die akte is betekend aan de persoon 
op enige plaats waar de gerechts
deurwaarder het orgaan dat of de 
aangestelde die bevoegd is om de 
rechtspersoon in rechte te vertegen
woordigen, heeft aangetroffen, het
zij door de omstandigheid dat, in 
een aangelegenheid bedoeld in arti
kel 578 van het voormeld wetboek, 
dat toepassing is gemaakt van de 
regel van artikel 704 van voormeld 
wetboek, volgens welke het afschrift 
van de akte mag worden overh~m
digd aan een bediende van zodanige 
verweerster, die wordt aangetroffen 
op een voor handelswerkzaamheid 
van die verweerster bestemde 
plaats; 

Overwegende dat de stad Gent, 
waar, zoals het arrest vaststelt, de 
naamloze vennootschap Moore-Para
gon, eiseres, oorspronkelijke ver
weerster, haar maatschappelijke ze
tel had op de dag van de betekening 
van het gedinginleidende exploot, 
een Vlaamse gemeente is, in de zin 
van artikel 42 van die wet van 15 ju
ni 1935; 

Dat derhalve het arrest, dat enkel 
op grond dat eiseres « haar handels
zetel ( ... ) te Elsene was gevestigd, 
( ... ), een tweetalige Brusselse ge
meente », oordeelt dat verweerder 
« ter keuze het exploot in het Frans 
of in het Nederlands kon stellen » 
niet naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat cassatie van het 

arrest van 14 oktober 1986 vernieti
ging meebrengt van het arrest van 
15 september 1987, dat het gevolg is 
van de cassatie van de eerstvermelc 
de beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest en het arest van 15 
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september 1987; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde arres
ten; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

23 november 1987 - 3" kamer- Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont en Dassesse. 

Nr. 179 

3" KAMER - 23 november 1987 

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE
GES - HERKEURINGSRAAD - DIENSTPLICH
TIGE DIE TOT STAVING VAN ZIJN AANVRAAG 
OM VRIJSTELLING OF VOORLOPIGE AFKEU
RING VERSCHILLENDE KWALEN AANVOERT -
BESLISSJNG AAN DE HAND WAARVAN HET 
HOF NIET KAN NAGAAN OF DE HERKEU
RINGSRAAD OVER IEDERE GROND VAN DE 
AANVRAAG UITSPRAAK HEEFT GEDAAN. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de herkeuringsraad 
aan de hand waarvan niet lean worden 
nagegaan of die raad uitspraak heeft 
gedaan over iedere grand van de aan
vraag van de dienstplichtige, die tot 
staving daarvan medische attesten be
treffende verschillende Jichaamsgebre
ken of ziektes heeft overgelegd (1). 
(Art. 28, § 5, Dienstplichtwet.) 

(L ... ) 

(A.R. nr. M 438 F) 

23 november 1987 - 3' kamer- Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal. 

Nota arrest nr. 179 : 

(1) Cass., 19 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 185) 
en Cass., 29 nov. 1982, A.R. nr. M 323 F 
(ibid., 1982-83, nr. 200). 

Nr. 180 

2" KAMER - 24 november 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - STRAFVORDERING - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE - OVERLIJDEN 
VAN DE BEKLAAGDE - GEVOLG. 

Door het overlijden van de beklaagde tij
dens het cassatiegeding heeft het door 
hem tegen de beslissing op de strafvor
dering ingestelde cassatieberoep geen 
bestaansreden meer (1). (Art. 20 wet 17 
april 1878). 

(VANWEEHAEGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1408) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 maart 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat het vonnis uit
spraak doet over de tegen eiser in
gestelde strafvordering; 

Overwegende dat uit een uittrek
sel van de registers van de burger
lijke stand van de gemeente Zweve
gem blijkt dat eiser te Zwevegem 
(Sint-Denijs) op 4 mei 1987 is overle
den; 

Overwegende dat het overlijden 
van eiser, dat zich heeft voorgedaan 
vooraleer het bestreden vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan, met 
toepassing van artikel 20 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, het verval van de te
gen hem ingestelde strafvordering 
medebrengt; 

Nota arrest nr. 180 : 

(1) Cass., 19 april 1983, A.R. nr. 7972 
(A.C., 1982-83, nr. 453), en 6 maart 1984, A.R. 
nr. 7595 (ibid., 1983-84, nr. 377). 
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Om die redenen, zegt voor recht 
dat het bestreden vonnis zonder uit
werking blijft en dat de voorziening 
geen bestaansreden meer heeft; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
bestreden vonnis; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

24 november 1987 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Boon, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Doutreluingne, 
Kortrijk. 

Nr. 181 

2• KAMER - 24 november 1987 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - TERMIJNEN - BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - VERJARING NIET INGE
TREDEN V66R DE BESLISSING MAAR V66R 
DE VOORZIENING IN CASSATIE - GEVOLG. 

Wanneer een partij zich in cassatie heeft 
voorzien tegen een beslissing waarbij 
definitief op tegenspraak uitspraak is 
gedaan over de strafvordering, dient, 
om te oordelen of de strafvordering 
vervallen is door verjaring, te worden 
nagegaan, niet of de verjaring was in
getreden op de dag van de voorziening 
in cassatie, maar wei of zij was inge
treden op de dag van de uitspraak van 
de bestreden beslissing (1). (Artt. 24 
wet 17 april 1878.) 

(HANQUART) 

ARREST 

(A.R. nr. 1410) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

(1) Zie Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 8941 
(A.C., 1985-86, nr. 224), en 5 mei 1987, A.R. 
nr. 598 (ibid., 1986-87, nr. 515). 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiseres wordt vrijgesproken van de 
telastleggingen A.l.a, A.l.b. A.6, B.l 
en B.4: 

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

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling wordt gelast voor de 
bewezen verklaarde telastleggingen 
A.2.a, A.2.b, A.3.a, A.3.b, A.4, A.5, B.2 
en B.3, en eiseres wordt veroordeeld 
in de kosten : 

Over het middel, door eiseres als volgt 
geformuleerd : « Dat de laatste nuttige 
daad van stuiting in het dossier dateert 
van 8 maart 1984, namelijk het 
kantschrift van de heer prokureur des 
Konings te Antwerpen, waarbij het dos
sier werd overgemaakt aan het Hof van 
Beroep te Antwerpen, en de verjaring 
verder loopt tijdens de termijn die de be
tichte heeft voor het aantekenen van 
cassatie tot aan de datum waarop cassa
tieberoep wordt ingesteld, hetgeen eise
res eerst op 13 maart 1987 gedaan heeft, 
zodat het tussenkomen van de verjaring 
moet worden vastgesteld >> : 

Overwegende dat, voor de beoor
deling van de wettigheid van de be
streden beslissing, niet dient nage
gaan te worden of de strafvordering 
verjaard was op de datum van de 
voorziening in cassatie, doch wel of 
die verj aring was ingetreden op de 
dag van de uitspraak van die beslis
sing; 

Overwegende dat het middel, nu 
de tegen eiseres ingestelde strafvor
dering niet verjaard was op de da
tum van de uitspraak van het be
streden arrest, niet tot cassatie kan 
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

24 november 1987 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Eliaerts, Antwerpen. 

Nr. 182 

2' KAMER - 24 november 1987 

1° DIEFSTAL EN AFPERSING- OP HE
TERDAAD BETRAPTE DIEF DIE GEWELD OF 
BEDREIGING GEBRUIKT, HETZIJ OM IN HET 
BEZIT VAN DE WEGGENOMEN VOORWERPEN 
TE KUNNEN BLIJVEN, HETZIJ OM ZIJN 
VLUCHT TE VERZEKEREN - ART. 469 SW. 
VEREISTEN. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - OP HE
TERDAAD BETRAPTE DIEF DIE GEWELD OF 
BEDREIGING GEBRUIKT, HETZIJ OM IN HET 
BEZIT VAN DE WEGGENOMEN VOORWER
PEN TE KUNNEN BLIJVEN, HETZIJ OM ZIJN 
VLUCHT TE VERZEKEREN - SW., ART. 469 -
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID- AARD. 

1° Voor het bestaan van de bij art. 469 
Sw. bepaalde verzwarende omstandig
heid is niet vereist dat het geweld of 
de bedreigingen, gebruikt door de op 
heterdaad betrapte die!, in oorzakel.ijk 
verband staan met de diefstal die als
dan immers reeds voltooid is, doch is 
enkel vereist dat het geweld of de be
dz·eigingen worden gepleegd met de 
bedoeling in het bezit van de weggeno
men voorwerpen te kunnen blijven of 
de vlucht van de dief te verzekeren (1). 

2o De bij art. 469 Sw. bepaalde verzwa
rende omstandigheid is een objectieve 
verzwarende omstandigheid, toepasse
Jijk op al de deelnemers, ook al heb-

(1) Zie NYPELS en SERVAIS, dl. III, druk 1898, 
art. 469, nr. 1; Rep. prat. dr. beige, dl. XVI, 
druk 1961, trefw. Vol., nrs. 611 en 615 tot 618. 

ben zij zelf geen geweld of bedreigin
gen gebruikt (2). 

(VULLINGS, BLEYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1891) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 augustus 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Frank 
Vullings: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 469 van het Strafwetboek, en lui
dende als volgt : 

doordat de Vakantiekamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen in het ar
rest stelt dat de wetgever in artikel 469 
van het Strafwetboek een misdrijf heeft 
voorzien, waarbij de bedreigingen die 
worden geuit om de vlucht van de dader 
te verzekeren, beschouwd worden als 
een objectieve verzwarende omstandig
heid van de op heterdaad ontdekte dief
stal en dat uit de bewoordingen van arti
kel '459 van het Strafwetboek blijkt dat 
de bedreigingen niet in oorzakelijk ver
band hoeven te staan tot de diefstal zelf, 
vermits het voldoende is dat de bedrei
gingen worden geuit om de vlucht van 
de dief te verzekeren en dat bovendien 
artikel 469 van het Strafwetboek ervan 
uitgaat dat de diefstal reeds gepleegd is 
op het ogenblik dat de bedreigingen wor
den geuit, 

terwijl men uit de interpretatie van ar
tikel 469 kan afleiden dat de bedreigin
gen in oorzakelijk verband hoeven te 
staan tot de diefstal; het zonder meer 
vaststaat dat de diefstal op zichzelf 
geenszins gepleegd werd met behulp van 
geweld of bedreiging en het eveneens 
vaststaat dat eiser inderdaad op heter
daad werd betrapt; artikel 469 van het 
Strafwetboek enkel van toepassing is in 
het geval waarin de dief op heterdaad 

(2) Zie SIMON, Handboek Vf!ll het Belgis?h 
Strafrecht, druk 1948, nrs. 126 en 158; Rep. 
prat. dr. beige, dl. XVI, druk 1961, trefw. Vol, 
nrs. 611 en 617; CoNsTANT, Traite elem. de dr. 
penal, dl. II, druk 1965, nr. 904; VANHOUDT en 
CALEWAERT Belgisch S'trafrecht, dl. II, druk 
1976, nrs. '1056 tot 1059, en ScHUIND, Traite 
prat. de dr. criminel, herzien en bijgewerkt 
door VANDEPLAS, druk 1980, biz. 428. 
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wordt betrapt en geweld of bedreigingen 
heeft gebruikt, hetzij om in het bezit van 
de weggenomen voorwerpen te kunnen 
blijven, hetzij om zijn vlucht te verzeke
ren; dit betekent dat er moet onderzocht 
worden of er ter zake door eiser geweld 
of bedreigingen werden gebruikt, en dit 
in onmiddellijk oorzakelijk verband met 
de gepleegde diefstal, met name hetzij 
om in het bezit van de weggenomen 
voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om 
de vlucht te verzekeren, doch steeds in 
onmiddellijk oorzakelijk verband met de 
gepleegde feiten; in casu vooreerst vast
staat dat eiser sub 2 bij het zien van de 
politie de vlucht heeft genomen, doch dit 
geschiedde zonder enig geweld of bedrei
ging, zoals vereist wordt in de artikelen 
471 en 472 van het Strafwetboek, daar er 
geen enkel lijfelijk contact was tussen 
eiser sub 2 en welke persoon dan ook op 
het ogenblik dat hij de vlucht nam; eiser 
sub 2 vervolgens werd teruggevonden in 
de bosjes in de onmiddellijke omgeving 
en de politie in haar initieel proces-ver
baal stelt dat eiser sub 2 in een oplei
dingsgreep met de matrak werd meege
nomen, er echter aan toevoegend dat 
eiser sub 2 geen weerstand bood tijdens 
de opleiding; eiser sub 1 op het ogenblik 
dat de politie onverwacht opdook, in zijn 
wagen was gestapt, doch hij dit voertuig 
nog niet had gestart, zelfs de sleutels 
nog niet in het contactslot had gestoken 
op het ogenblik dat een agent reeds de 
wagen opende en hem uit de wagen trok 
en boeide; eiser sub 1 alsdan geen enkel 
geweld of bedreiging uitte ten opzichte 
van deze agent, zodat er geen sprake is 
van welk fysiek geweld of bedreiging 
dan ook; eiser sub 1 aldus onmiddellijk 
nadat hij werd overmeesterd door de po
litie, in de boeien werd geklonken en 
aan een omheining van de Car Wasch 
werd vastgehecht ten einde de politie toe 
te laten inmiddels eiser sub 2 terug te 
vinden; dan eiser sub 1 van een ogenblik 
van onoplettendheid gebruik heeft trach
ten te maken om zich van de afsluiting 
los te wringen, doch dit hem niet lukte 
daar hij met de handen in de hoogte ge
boeid was en een agent hem had opge
merkt, met als gevolg dat eiser sub 1 
naar de agent die dichterbij kwam, woor
den heeft geuit die als bedreigingen 
eventueel zouden kunnen worden gekwa
lificeerd; dit echter zich heeft voorge
daan nadien, dus nadat het misdrijf vol
ledig voltooid was, zodat er geen direct 
oorzakelijk verband bestaat met de vol
tooide diefstal; het eveneens enkel een 
paging van eiser sub 1 betrof om te 
vluchten, paging die op zichzelf niet 

strafbaar is wanneer dit zou gebeuren 
zonder andere delicten te moeten plegen, 
en deze paging niet tot de toepassing 
van de artikelen 469 en volgende van het 
Strafwetboek kan leiden, daar het mis
drijf van diefstal op dat ogenblik volledig 
voltooid was; indien men de interpretatie 
van het hof van beroep van artikel 469 
van het Strafwetboek volgt, dit eveneens 
zou inhouden dat, wanneer men bijvoor
beeld eiser sub 1 verschillende dagen 
zou vastgehouden hebben en hij daarna 
bedreigingen zou geuit hebben, dit dan 
eveneens onder artikel 469 van het Straf
wetboek zou vallen, wat toch geenszins 
de bedoeling van voornoemd artikel kan 
en mag zijn; het hof van beroep evenmin 
kan gevolgd worden wanneer dit stelt 
dat artikel 469 van het Strafwetboek 
eveneens van toepassing is in hoofde 
van eiser sub 2, die evenwel deelgeno
men heeft aan de diefstal, doch zelf geen 
geweld of bedreigingen heeft geuit, doch, 
wat hem l;>etreft, ook de oorspronkelijke 
kwalificatie dient behouden te worden, 
daar de bedreigingen door eiser sub 1 
geuit immers te beschouwen zijn als een 
objectieve verzwarende omstandigheid 
welke ten laste valt van eiser sub 2, ook 
al bestond er geen voorafgaandelijke af
spraak met betrekking tot de bedreigin
gen; alzo de Vakantiekamer van het Hof 
van Beroep te Antwerpen, bij arrest van 
25 augustus 1987, door te stellen dat de 
bedreigingen niet in oorzakelijk verband 
hoeven te staan tot de diefstal, artikel 
469 van het Strafwetboek schendt : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 469 van het Strafwetboek 
met diefstal gepleegd door middel 
van geweld of bedreiging, wordt ge
lijkgesteld het geval waarin de dief 
op heterdaad betrapt wordt en ge
weld of bedreigingen gebruikt, het
zij om in het bezit van de weggeno
men voorwerpen te kunnen blijven, 
hetzij om zijn vlucht te verzekeren; 

Overwegende dat voor het be
staan van de bij artikel 469 van het 
Strafwetboek bepaalde verzwarende 
omstandigheid, die betrekking heeft 
op een reeds voltooide diefstal, niet 
is vereist dat het geweld of de be
dreiging in oorzakelijk verband zou 
staan met de diefstal, vermits deze 
reeds voordien werd voltooid, doch 
enkel is vereist dat het geweld of de 
bedreiging wordt gepleegd met de 
bedoeling om in het bezit te kunnen 
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blijven van de weggenomen voor
werpen of om de vlucht van de dief 
te verzekeren; 

Overwegende dat het arrest, dat 
constateert dat eiser, die op heter
daad van diefstal werd betrapt, 
poogde te ontsnappen en daarbij de 
verbalisant die hem dit trachtte te 
beletten, bedreigde om zijn voorne
men kracht bij te zetten, wettig be
slist dat eiser het hem ten laste ge
legde feit pleegde met de verzwaren
de omstandigheid bepaald bij artikel 
469 van het Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het middel, nu 
het opkomt tegen de onaantastbare 
beoordeling van de feiten door de 
rechter, niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van Eddy 
Bleys: 

Over de middelen hierboven reeds 
weergegeven : 

Overwegende dat de verzwarende 
omstandigheid bepaald bij artikel 
469 van het Strafwetboek een ob
jectieve verzwarende omstandigheid 
is, toepasselijk op al de deelnemers, 
ook al hebben zij zelf geen geweld 
of bedreigingen gebruikt; 

Overwegende dat voor het overige 
de middelen, om de redenen sub I, 
A, hiervoren gegeven in antwoord 
op de voorziening van de eiser 
Frank Vullings, niet kunnen worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beide 
voorzieningen betreft, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

24 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Mertens, Antwerpen. 

Nr. 183 

2' KAMER - 25 november 1987 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 

15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - VONNISSEN EN 
ARRESTEN - NIETIGHEDEN - STRAFZAKEN 
- FRANSTALIGE RECHTSPLEGING - BESLIS
SING OVER EEN GESCHILPUNT OP GROND 
VAN EEN IN HET NEDERLANDS GESTELDE 
OVERWEGING VAN DE RECHTERS - GEVOLG. 

Nietig is het vonnis dat, gewezen in een 
zaak waarvan de procestaal het Frans 
is, beslist over een geschilpunt op 
grand van een in het Nederlands ge
stelde aanhaling van een verklaring 
van de beklaagde, wanneer de zake
lijke inhoud van die aanhaling niet in 
de procestaal is weergegeven (1). 

(GIJSELINCK T. ARNOLDY, VERSLUYS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5869) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 februari 1987 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

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

1. De verweerders : 
Overwegende dat eiser geen hoe

danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

(1) Zie Cass., 18 dec. 1961 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 475), 3 mei 1977 (A.C., 1977, 898), 
10 maart 1982, A.R. nr. 2144 (ibid., 1981-82, 
nr. 405), en 25 maart 1983, A.R. nr. 3653 
(ibid., 1982-83, nr. 417). 
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Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. Eiser: 

Over het ambtshalve aangevoerd mid
del: schending van de artikelen 16, 24 en 
40 van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de beslissing « dat ( ... ) het 
wei degelijk gaat om een ongeval op 
een kruispunt » onder meer grondt 
op de verklaring van eiser die luidt 
als volgt : << " bijna aan kruispunt 
met de Diepstraat heb ik een wagen 
voorgestoken ... en kwam in frontale 
botsing met wagen met nummer
plaat 23.UT.1 "; dat hij voorts beves
tigt en verklaart ( ... ) : "Ik kwam uit 
de richting van de Alsembergse
steenweg en reed in deze van de 
Sint-Jobplaats. Ik reed achter een 
wagen waarop een L was aange
bracht. Dit voertuig reed langzaam. 
Toen er geen tegenliggers meer af
kwamen, besloot ik een inhaalma
neuver uit te voeren. Toen ik hier
mee bezig was, bevond ik mij in de 
onmiddellijke omgeving. Op dat 
ogenblik kwam er uit de Diepstraat 
de Wartburg met nummerplaat 
23.UT.1, dat bestuurd werd door de 
heer Arnoldy" »; 

Dat het bestreden vonnis daaruit 
afleidt dat het in de dagvaarding 
aan eiser ten laste gelegde feit 
(overtreding van artikel 15.2 van het 
Wegverkeersreglement) niet bewe
zen is maar dat << de aldaar vermel
de feiten een overtreding zijn van 
artikel 16.4 van het Wegverkeersre
glement >>; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis in het Frans is gesteld; 

Dat het gedeelte van het bestre
den vonnis dat in het Nederlands is 
gesteld, deel uitmaakt van de reden
geving van de rechters, ofschoon het 
uit aanhalingen bestaat; 

Dat de inhoud van die citaten ner
gens in de taal van de rechtspleging 
is weergegeven; 

Dat, nu een dergelijke redenge
ving gesteld is in een andere taal 

dan die van de rechtspleging, de be
slissing krachtens artikel 40, eerste 
lid, van de wet van 15 juini 1935 
nietig is wegens schending van de 
artikelen 16 en 24 van dezelfde wet; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de verweerders Yves Arnoldy en Jo
seph Versluys, burgerlijke partijen, 
tegen eiser : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening, in zoverre 
ze gericht is tegen de niet definitie
ve beslissing op de door de verweer
der Yves Arnoldy tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
eiser, beklaagde, van de beslissing 
waarbij hij op de tegen hem inge
stelde strafvordering veroordeeld 
wordt, de vernietiging medebrengt 
van de uit laatstgenoemde beslissing 
voortvloeiende definitieve en niet
definitieve beslissingen op de tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, ook al is de voorzie
ning tegen de niet-definitieve beslis
sing vooralsnog niet ontvankelijk, 
ondanks de door eiser gedane af
stand die niet als een berusting kan 
worden uitgelegd, en ook al is, zoals 
ten deze, de beslissing op de straf
vordering van ambtswege vernie
tigd; 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen de verweerders ingestelde straf
vordering: 

Overwegende dat eiser als burger
lijke partij die in geen kosten van 
de strafvordering is veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om zich te
gen die beslissingen in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 
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B. In zoverre de voorziening ge- den tegen het verhaal dat eiser te
richt is tegen de beslissingen op de gen de verweerders zou kunnen 
burgerlijke rechtsvorderingen : instellen in zoverre laatstgenoem

1. door eiser ingesteld tegen de 
rechtstreeks gedaagde verweerder 
Yves Arnoldy : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de tegen ei
ser, beklaagde, ingestelde strafvor
dering en burgerlijke rechtsvorde
ringen de vernietiging medebrengt 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door laatstge
noemde, burgerlijke partij, tegen de 
rechtstreeks gedaagde verweerder 
Yves Arnoldy is ingesteld, aangezien 
die beslissing door dezelfde onwet
tigheid is aangetast; 

2. door de verweerder Joseph Ver
sluys, burgerlijke partij, ingesteld 
tegen de verweerder Yves Arnoldy, 
beklaagde, en door laatstgenoemde, 
burgerlijke partij, ingesteld tegen de 
verweerder Joseph Versluys, be
klaagde: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissingen in cassatie te voorzien; 
dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij eiser als enige aansprake
lijk verklaard wordt voor de schade 
van de burgerlijke partijen en waar
bij de verweerders, beklaagden, ont
slagen worden van aansprakelijk
heid, een geheel vormt met de 
beslissingen op de rechtsvorderin
gen van die burgerlijke partijen te
gen eiser enerzijds en op de rechts
vorderingen van de burgerlijke par
tijen Versluys tegen de verweerder 
Arnoldy, beklaagde, en Arnoldy te
gen Versluys, beklaagde, anderzijds; 
dat die beslissingen door dezelfde 
onwettigheid zijn aangetast; dat de 
vernietiging derhalve moet worden 
uitgebreid tot het beschikkende ge
deelte betreffende die burgerlijke 
rechtsvorderingen, in zoverre die be
slissingen kunnen aangevoerd wor-

den aansprakelijk zouden worden 
verklaard; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
door eiser aangevoerde middel dat 
niet tot ruimere cassatie of tot cas
satie zonder verwijzing aanleiding 
kan geven, verleent akte van de af
stand van de voorziening, in zoverre 
ze gericht is tegen de beslissing op 
de door de verweerder Yves Arnoldy 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering; vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet, 1 o over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvorderingen, 2° over de 
door eiser tegen de rechtstreeks ge
daagde verweerder Yves Arnoldy in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, 
3° over de burgerlijke rechtsvorde
ringen van Joseph Versluys tegen 
de beklaagde Yves Arnoldy en van 
Yves Arnoldy tegen de beklaagde 
Joseph Versluys, in zoverre het ten 
aanzien van de eiser Leon Gijse
linck beslist dat de verweerders 
Yves Arnoldy en Joseph Versluys 
geen fout in oorzakelijk verband 
met de schade van de burgerlijke 
partijen hebben begaan; 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 een vierde van de 
kosten en laat het overblijvende ge
deelte ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel, zitting houdende in hager be
roep. 

25 november 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler 
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Nr. 184 

2' KAMER - 25 november 1987 

1° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN -
W.A.M.-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN 
DE VERZEKERAAR VOOR HET STRAFGE
RECHT - BEGRIP. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR 
VOOR HET STRAFGERECHT - BEGRIP. 

1o en 2° Hoewel krachtens art. 21 WA.M.
wet en behoudens de daarin bepaalde 
uitzondering niet door bijzondere over
eenkomsten mag worden afgeweken 
van de bepalingen van die wet, ver
biedt noch die noch enige andere bepa
ling een aanvullende verzekering aan 
de regeling ervan te onde1werpen; het 
arrest, dat vaststelt dat de contractan
ten overeengekomen zijn om de bij die 
wet ten voordele van derden verschaf
te waarborgen uit te breiden tot het ri
sico verbonden aan het besturen van 
het voertuig dat de schade heeft ver
oorzaakt, beslist derhalve wettig, op 
grand van de artt. 6 en 9, vierde lid, 
van die wet, dat de burgel'iijke partij
en hun rechtsvorderingen tegen de 
verzekeraar voor het strafgerecht 
mochten brengen (1). 

(DROUOT BELGIUM N.V. T. VAN NUFFEL J. E.A.; 
ZIGNALE E.A. T. VAN NUFFEL J. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5911) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Drouot Belgium : 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 6, 9, inzonderheid vierde lid, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 

(1) Zie Cass., 21 aug 1958 (A. C., 1958, 900), 
10 jum 1974 (A.C., 1074, 1114), 18 sept. 1979 
(ib1d., 1979-80, nr 31) en 4 Jan 1984, A.R 
nr 3054 (ib1d., 1983-84, nr 228) 

verplichte aansprakelij kheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 4 en 15 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest, met toepassing van 
artikel 4.1°.b van de tussen beklaagde en 
eiseres gesloten verzekeringsovereen
komst, beslist dat laatstgenoemde « ge
houden is tot schadeloosstelling van de 
burgerlijke partijen » (de verweerders 
sub 3 tot 14) en dat de uitspraak aan ei
seres « kan tegengeworpen worden ''• 

terwijl de strafrechter, tenzij een bij
zondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt, 
geen uitspraak mag doen over een bur
gerrechtelijke verbintenis en geen ver
oordeling of enige andere maatregel mag 
uitspreken tegen een derde (artikelen 4 
en 15 van de wet van 17 april 1878); 
krachtens artikel 9, vierde lid, van de 
wet van 1 juli 1956, de verzekeraar van 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen in het geding 
kan worden geroepen voor de strafrech
ter; de benadeelden overigens aileen te
gen die verzekeraar een eigen recht heb
ben (artikel 6 van de wet van 1 juli 
1956); eiseres ten deze niet de verzeke
raar is van de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering waartoe het besturen 
van de vrachtwagen Henschel, die het 
ongeval veroorzaakt heeft, aanleiding 
kon geven; blijkens de vaststellingen van 
het arrest de verplichting van eiseres tot 
dekking van de aansprakelijkheid van 
beklaagde (de eerste verweerder) en tot 
schadeloosstelling van de burgerlijke 
partijen voortvloeit uit de uitbreiding 
van de dekking die was overeengekomen 
in de polis betreffende het eigen voertuig 
van beklaagde (artikel 4.1°.b van het mo
delcontract) en niet uit haar hoedanig
heid van verzekeraar van de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering van 
laatstgenoemde; het arrest trouwens de 
beslissing waarbij beklaagde veroordeeld 
wordt omdat hij niet verzekerd is, beves
tigt; eiseres met andere woorden noch 
ten aanzien van de burgerlijke partijen 
noch ten aanzien van beklaagde of de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij de 
verzekeraar is van de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering waartoe het 
voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt, aanleiding heeft gegeven; het hof 
bijgevolg de grenzen van qe aan de 
strafgerechten toegekende bevoegdheid 
te buiten gaat waar het uitspraak doet 
over de zogezegde verbintenissen die 
voor eiseres voortvloeien uit de door be
klaagde ondertekende overeenkomst en 
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beslist dat de uitspraak aan eiseres 
" kan worden tegengeworpen » (schen
ding van de artikelen 9 van de wet van 1 
juli 1956, 4 en 15 van de wet van 17 april 
1878); het bovendien, door aan de burger
lijke partijen een eigen recht toe te ken
nen tegen eiseres, artikel 6 van voor
noemde wet van 1 juli 1956 schendt : 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, erop wijst dat de uitbreiding 
van de dekking bedoeld in artikel 
4.1°.b van het modelcontract voor de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen « ten 
deze moet worden toegepast, dat 
niets erop wijst dat de litigieuze 
vrachtwagen of gelijk welk ander 
voertuig dan het eigen voertuig van 
beklaagde {thans de eerste verweer
der, Jean Van Nuffel} gewoonlijk en 
niet toevallig werd bestuurd »; 

Overwegende dat het arrest , nu 
het aldus vaststelt dat de partijen 
bij cont ract overeengekomen zijn de 
dekking, die de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen verleent aan derden, uit te 
breiden tot het risico verbonden aan 
het besturen van het voertuig dat de 
schade heeft veroorzaakt, met toe
passing van de artikelen 6 en 9, 
vierde lid, van die wet wettig beslist 
dat de burgerlijke partijen hun 
rechtsvorderingen tegen de verzeke
raar voor de strafrechter mochten 
brengen; immers, ook al bepaalt ar
tikel 21 van de wet van 1 juli 1956 
dat, behoudens de in die bepaling 
vermelde uitzonderingen, niet door 
afzonderlijke overeenkomsten mag 
afgeweken worden van deze wet, 
noch deze noch enige andere bepa
ling verbiedt dat partijen een aan
vullende verzekering, . zoals ·die wel
ke door de eerste verweerder met 
eiseres werd gesloten, aan die rege
ling onderwerpen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het bee 
streden arrest, doch enkel in zover
re het de door eiseres Grazia Proto 
ten gevolge van het overlijden van 
haar echtgenoot geleden materiEHe 
schade vaststelt op het bedrag van 
1.046.771 en 4.644.024 frank; ver
werpt de voorziening van genoemde 
eiseres voor het overige alsook de 
overige voorzieningen; verwijst de 
verweerders Jean Van Nuffel en Mi
chel Van Nuffel in een vierde van 
de kosten van de voorziening van de 
eiseres Grazia Proto; veroordeelt 
laatstgenoemde in het overige ge
deelte van die kosten; veroordeelt ie
der van de overige eisers in de kos
ten van hun voorziening; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

25 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h . Sace, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h . Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h . Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn, Kirkpatrick en Simont. 

Nr . 185 

2' KAMER - 25 november 1987 

1° STRAFVORDERING - VERVAL DOOR 
DE BETALING VAN EEN GELDBEDRAG -
BEG RIP 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - BEGINSEL • NON B IS IN IDEM , -

BEG RIP 

1" en 2" Art. 215bis Sv. noch het alge
meen rechtsbeginsel « non bis in 
idem » worden geschonden door de 
rechter die een beklaagde veroordeelt 
met name wegens het sturen in staat 
van dronkenschap -of in ·een· soortge
lijke staat, nadat de tegen dezelfde be
klaagde wegens een ander feit van 
openbare dronkenschap inges telde 
strafvordering ingevolge de betaling 
van een geldbedrag vervallen was (1). 

(1) Cass., 30 sept.-1987, A.R. nr 5811, supra, 
nr 69 
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(DEMEYER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5998) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 april 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 21, 22, 216bis van het Wetboek 
van Strafvordering, 97 van de Grondwet 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
« non bis in idem crimen », 

doordat het vonnis verklaart « dat de 
gelntimeerde Demeyer ten onrechte de 
tegen hem ingestelde vervolgingen niet 
ontvankelijk acht op de door de eerste 
rechter in aanmerking genomen grond 
dat een transactie is aangegaan over de
zelfde feiten; (dat) immers de transactie 
enkel betrekking had op de door de ver
balisanten naar behoren vastgestelde 
openbare dronkenschap die althans ge
bleken is uit de gedragingen van be
klaagde op de openbare weg, en niet op 
het feit dat hij onder invloed gereden 
heeft; dat de transactie geen betrekking 
kon hebben op het op dat ogenblik onbe
kende feit dat hij de bestuurder van het 
voertuig was; dat het dus onjuist is 
staande te houden dat de transactie van 
het openbaar ministerie ten deze sloeg 
op het rijden onder invloed (telastlegging 
A) en op de feiten bedoeld in artikel 8.3.2 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 (telastlegging B), dat de nieuwe 
dagvaarding daarvan het bewijs is; ... », 
dat het vonnis ten slotte eiser enerzijds 
wegens de telastleggingen A en B ver
oordeelt tot twee geldboeten van twee
honderd frank en 35 frank en hem an
derzijds wegens de telastlegging A voor 
de duur van twee maanden vervallen 
verklaart van het recht tot het besturen 
op de openbare weg van een van de mo
torvoertuigen, behorende tot de catego
rieen A tot F bedoeld in het koninklijk 
besluit van 3 mei 1965, gewijzigd door 
het koninklijk besluit van 14 juni 1976, 

terwijl eiser heeft ingestemd met een 
transactie over dronkenschap op de 
·open bare weg; de transactie verbonden 
is aan het, zelfs op een andere wijze om
schreven, strafbaar feit, zodat ze de 
strafvordering doet vervallen; het vonnis 
bijgevolg, nu het eiser veroordeelt tot 
een geldboete van tweehonderd frank en 
hem van het recht tot sturen vervallen 

verklaart, de in het middel aangegeven 
artikelen alsook het algemeen rechtsbe
ginsel « non bis in idem crimen » 
schendt: 

Overwegende dat het middel niet 
duidelijk aangeeft waarom de arti
kelen 21 en 22 van het Wetboek van 
Strafvordering zouden zijn geschon
den; 

Overwegende voor het overige dat 
het vonnis erop wijst dat de door de 
betaling van een geldbedrag verval
len strafvordering was ingesteld we
gens dronkenschap op een openbare 
plaats, terwijl het de veroordeling 
van eiser grondt op het daarvan ver
schillende feit dat hij in strijd met 
artikel 35 van de Wegverkeerswet 
op een openbare plaats een voertuig 
heeft bestuurd terwijl hij verkeerde 
in staat van dronkenschap of in een 
soortgelijke staat ten gevolge van 
het gebruik van verdovende of hal
lucinatieverwekkende middelen en 
dat hij niet steeds in staat geweest 
is alle nodige rijbewegingen uit te 
voeren en niet voortdurend zijn 
voertuig in de hand heeft gehad; 

Overwegende dat het vonnis, door 
eiser te veroordelen wegens andere 
feiten dan datgene waarvoor de 
strafvordering ingevolge de betaling 
van een geldbedrag vervallen was, 
de in het middel aangewezen wets
bepalingen of het daarin vermelde 
algemeen rechtsbeginsel niet heeft 
geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
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. 

25 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter · de h. Stranard, afdelingsvcici~~.i~ 
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ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 186 

z• KAMER - 25 november 1987 

VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJNEN 
- STRAFVORDERING - OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDBESLISSING OVER DE STRAF
VORDERING - VERJARING VAN DE STRAF
VORDERING LOOPT NIET MEER VANAF DIE 
BESLISSING. 

Het over de strafvordering op tegen
spraak gewezen eindvonnis beeindigt 
de strafvordering, behoudens cassatie; 
vanaf dat ogenblik loopt de verjarings
termijn van die strafvorderin{? niet 
meer (1}. 

(MARAGE, HERMANS T. CLAESSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6036) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 mei 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel: dat het bestreden 
vonnis de eisers, die blijkens een dag
vaarding van 14 januari 1987 vervolgd 
werden, veroordeelt wegens een op 22 
mei 1986 begane overtreding van artikel 
559, 1•, van het Strafwetboek, 

terwijl de verjaring van de strafvorde
ring, die bij kantschrift van 14 november 
1986 was gestuit, ingetreden is op 14 mei 
1987: 

Overwegende dat het vonnis ge
wezen is op 12 mei 1987, dat is v66r 

(1) Cass., 16 nov. 1970 (A.C., 1971, 245), 5 ju
ni 1979 (ibid., 1978-79, 1159), 15 jum 1983, A.R. 
nr. 2844 (ibid., 1982-83, nr. 574); 8 mei 1984, 
A.R. nr. 8518 (ibid., 1983-84, nr. 515), 17 juni 
1986, A.R. nr. 8629 (A.C., 1985-86, nr. 648 en 
noot R.D.), en 24 nov. 1987, A.R. nr. 1410, su- · 
pra, m· 181 

het verstrijken van de verjaringster
mijn; 

Overwegende dat het vonnis dat, 
zoals in deze zaak, bij een op tegen
spraak gewezen eindbeslissing uit
spraak doet over de strafvordering, 
een einde maakt aan die strafvorde
ring, behoudens cassatie, en dat der
halve de termijn voor de verjaring 
van die rechtsvordering niet meer 
verder loopt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat, in zoverre 

de voorziening gericht is tegen de 
beslissing op de tegen de eisers in
gestelde strafvordering, de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsregels in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

25· november 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. P. Legros, Brussel. 

Nr. 187 

2" KAMER - 25 november 1987 

WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN -
WERKING IN DE TIJD - TERUGWERKENDE 
KRACHT - CASSATIEGEDING - OPHEFFING, 
IN DE LOOP VAN HET CASSATIEGEDING, VAN 
DE DOOR DE BESTREDEN BESLISSING TOEGE
PASTE STRAFWET- OPHEFFING ZONDER GE
VOLG VOOR HET CASSATIEBEROEP 

Wanneer de strafwet op grand waarvan 
de beklaagde, eiser tot cassatie, is ver
oordeeld, gedurende het cassatiegeding 
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wordt opgeheven, kan het enkele feit 
van die opheffing niet de vernietiging 
van de bestreden beslissing tot gevolg 
hebben (1). (Impliciet.) 

(R ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6079) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

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

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

25 november 1987 - 2" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Screvens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 188 

2" KAMER - 25 november 1987 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIONELE RECHTHANK - ALLERLEI -
VERDACHTE HIJ AFZONDERLIJKE HESCHIK-

Nota arrest nr. 187 : 

(1) Cass., 2 mei 1932 (Bull. en Pas., 1932, I, 
145) en noot P.L. Ten deze was eiseres op 6 
mei 1987 wegens overspel veroordeeld op 
grand van art. 387 Sw., gewijzigd door de wet 
van 28 okt. 1974. Die bepaling werd opgeheven 
door de wet van 20 mei 1987 die op 22 juni 
1987. van kracht IS geworden. 

KINGEN WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN 
VERWEZEN NAAR CORRECTIONELE RECHT
HANKEN, DIE NIET RESSORTEREN ONDER 
HET RECHTSGEHIED VAN HETZELFDE HOF 
VAN HEROEP- VERZOEK TOT REGELING VAN 
RECHTSGEHIED GEGROND OP SAMENHANG -
VERZOEKSCHRIFT VAN DE VERDACHTE -
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
CORRECTIONELE RECHTHANK - ALLERLEI -
VERDACHTE BIJ AFZONDERLIJKE HESCHIK
KINGEN WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN 
VERWEZEN NAAR CORRECTIONELE RECHT
HANKEN DIE NIET RESSORTEREN ONDER HET 
RECHTSGEBIED VAN HETZELFDE HOF VAN 
HEROEP - VERZOEK TOT REGELING VAN 
RECHTSGEBIED GEGROND OP SAMENHANG -
HEOORDELING DOOR HET HOF. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - VER
DACHTE BIJ AFZONDERLIJKE HESCHIKKIN
GEN WEGENS VERSCHILLENDE FElTEN VER
WEZEN NAAR CORRECTIONELE RECHTHAN
KEN DIE NIET RESSORTEREN ONDER HET 
RECHTSGEHIED VAN HETZELFDE HOF VAN 
HEROEP - VERZOEK TOT REGELING VAN 
RECHTSGEHIED GEGROND OP SAMENHANG -
HEOORDELING DOOR HET HOF. 

1°, 2° en 3° Wanneer een beklaagde, die 
bij twee afzonderlijke beschikkingen 
wegens verschillende feiten is verwe
zen naar correctionele rechtbanken die 
niet ressorteren onder het rechtsge
bied van hetzelfde hof van beroep, tot 
staving van een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanvoert dat er een 
positief conflict van rechtsmacht is 
ontstaan wegens samenhang tussen de 
misdrijven waarvoor hij werd verwe
zen, gaat het Hof na, nadat het heeft 
vastgesteld dat de beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, of uit 
de processtukken blijkt dat er tussen 
de misdrijven een verband van zodani
ge aard Jijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezamenlijke be
rechting ervan door een zelfde rechter 
vereist (1); zo ja, vernietigt het een van 
beide beschikldngen, behalve, in voor
lwmend geval, in zoverre die beslist 
dat wegens het bestaan van verzach
tende omstandigl1eden misdaden · enkel 

Nota arrest nr. 188 

(1) Cass., 8 juni 1983, A.R. nr 2901 (Bull. en 
Pas., 1983, I, nr. 560) en cone!. adv -gen Jans
sens de Bisthoven. · · - ·· --' 
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tot correctionele straffen aanleiding 
kunnen geven, alsmede de handelin
gen die eventueel op grand van die be
schikking zijn verricht, onttrekt de 
zaak aan de correctionele rechtbank 
waarnaar de verdachte door die be
schikking was verwezen, verwijst de 
aan die rechtbank onttrokken zaak 
naar de correctionele rechtbank waar
bij de andere zaak aanhangig is en 
zegt dat er na voeging van de beide za
ken over het geheel uitspraak zal wor
den gedaan bij een en hetzelfde von
nis. 

(LEVY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6273) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
door de beklaagde Giuseppe Levy 
ingediend op grond van artikel 526 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers, bij de beschikking 
die op 14 maart 1986 in de bij het 
parket te Verviers onder het notitie
nummer 8501/83 ingeschreven zaak 
is gewezen, na aanneming van ver
zachtende omstandigheden ten aan
zien van de heer Johann Delhausse, 
laatstgenoemde samen met eiser 
naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen wegens de telastleg
ging te Verviers of elders in het 
Rijk tussen 1 september 1982 en 30 
juni 1983, de eerste, zich schuldig 
gemaakt te hebben aan valsheid in 
geschrifte en gebruik van valse 
stukken (telastlegging 1, 2); heiden 
wetens cheques zonder dekking te 
hebben uitgegeven en overgedragen 
(telastleggingen 3, 4) en zich schul
dig te hebben gemaakt aan oplich
ting (telastlegging 5); 

Dat. het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
het door eiser tegen die beschikking 
gedane verzet bij het op 7 j anuari 
1987 gewezen arrest ontvankelijk 
doch niet gegrond verklaart; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi, bij de beschikking, 
die op 23 december 1986 is gewezen 
in de bij het parket te Charleroi on
der het notitienummer 7596449/83 
en andere nummers ingeschreven 
zaak, na aanneming van verzachten
de omstandigheden, eiser samen 
met Maurizio Rossi en Nicole Dus
sart naar de correctionele rechtbank 
verwezen heeft wegens de telastleg
ging : tussen 23 maart en 1 novem
ber 1983 te Charleroi of elders in 
het Rijk oplichterijen te hebben ge
pleegd (66 feiten) en zich schuldig te 
hebben gemaakt aan de misdaad be
drieglijke bankbreuk (telastleggin
gen 1 en 2); 

Dat het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling, bij het arrest van 13 maart 
1987, het door eiser tegen die be
schikking gedane verzet ontvanke
lijk doch niet gegrond verklaart in 
zoverre hij daarbij de onbevoegd
heid ratione loci had opgeworpen 
voor het misdrijf bedrieglijke bank
breuk, en die beschikking bevestigt, 
op grond dat het verzet voor het 
overige niet ontvankelijk was; 

Overwegende dat het Hof, op de 
door eiser tegen dat arrest ingestel
de voorziening, bij arrest van 6 mei 
1987, akte heeft verleend van de af
stand van die voorziening, in zover
re ze gericht was tegen de beschik
king van het arrest waarbij het 
verzet niet ontvankelijk werd ver
klaard, in zoverre daarin de excep
ties van aanhangigheid en samen
hang werden opgeworpen en in 
zoverre het de zaak zelf betrof, en 
de vooriiening vcic)r het over:ige 
heeft verworpen; · 

Overwegende dat de voornoemde 
arresten van 7 januari en 13 maart 
1987 in kracht van gewijsde zijn ge
gaan en dat zowel bij de Correctio
nele Rechtbarik te Verviers als bij 
die te Charleroi rechtsgeldig zijn 
aanhangig gemaakt de feiten die 
zijn weergegeven in de door het on
derzoeksgerecl:tt . van . de . respectiev.e. 
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rechtsc6lleges gewezeri · verwijzings
beschikking; 

Overwegende dat eiser zijn ver
zoek grondt op de omstandigheid 
dat hij wegens samenhangende mis
drijven verwezen wordt naar recht
banken die niet tot elkaars rechtsge
bied behoren; 

Overwegende dat uit de proces
stukken schijnt te volgen dat eiser 
ten laste wordt gelegd dat hij te 
Verviers, Charleroi of elders in het 
Rijk, althans tussen 23 maart en 30 
juni 1983, oplichterijen heeft ge
pleegd die kunnen beschouwd wor
den als de opeenvolgende en onon
derbroken uitvoering van een zelfde 
opzet en dat hij als dader gehandeld 
heeft samen met andere beklaag
den, die worden vervolgd wegens ge
lijkaardige en samenhangende fei
ten die tussen 1 september 1982 en 
1 november 1983 zijn gepleegd; 

Dat derhalve de misdrijven waar
voor eiser samen met andere daders 
naar de Correctionele Rechtbanken 
te Charleroi en te Verviers is verwe
zen, onderling zo samenhangend 
blijken te zijn dat de gezamenlijke 
berechting door dezelfde rechter in 
het belang van een goede rechtsbe
deling geboden is; 

Dat er grand is tot regeling van 
rechtsgebied; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
het op 7 januari 1987 gewezen ar
rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; vernietigt de verwijzingsbe
schikking van 14 maart 1986, behal
ve in zoverre ze beslist dat wegens 
de aangegeven verzachtende om
standigheden de misdrijven valsheid 
en gebruik van valse stukken enkel 
aanleiding kunnen geven tot correc
tionele straffen; vernietigt alle han
delingen die ingevolge die beschik
king konden verricht zi.jn door de 
Correctionele Rechtbank te Ver-

viers; onttrekt de zaak met 
nr. 8501/83 in de notities van het 
parket te Verviers aan de Correctio
nele Rechtbank te Verviers· beveelt 
dat van dit arrest melding 'zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest en van de gedeel
telijk vernietigde beschikking; ver
wijst die zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; zegt dat zij 
zal gevoegd worden bij de zaak die 
bij het parket te Charleroi onder het 
notitienummer 7596449/83 en andere 
nummers is ingeschreven en dat 
over het geheel uitspraak zal wor
den gedaan bij een en hetzelfde 
vonnis. 

25 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 189 

2' KAMER - 25 november 1987 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN 
POLITIERECHTBANK - VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN, SAMENHANG - CONTRAVENTIONA
LISERING- BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MER DIE EEN VERDACHTE, NA AANNEMING 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, WE
GENS ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN NAAR DE POLITIERECHT
BANK VERWIJST - POLITIERECHTBANK DIE 
BOVENDIEN OP DAGV AARDING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE KENNIS NEEMT ON
DER MEER VAN OVERTREDINGEN VAN HET 
WEGVERKEERSREGELEMENT EN VAN EEN 
VLUCHTMISDRIJF, DIE AAN DEZELFDE . BE
KLAAGDE TEN LASTE ZIJN GELEGD - VON
NIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART, HIEROP GEGROND DAT 
HET VLUCHTMISDRIJF NIET TOT DE BE
VOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK BE
HOORT EN DE MISDRIJVEN SAMENHANGEND 
SCHIJNEN TE ZIJN - BESLISSINGEN IN 
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KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - BESLIS· 
SING WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE· 
VOEGD VERKLAART, VERANTWOORD LIJK_END 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
GRENZEN - VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK, IN EERSTE AANLEG 
RECHTDOENDE. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING BIJ VERSTEK GE· 
WEZEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE 
NIET ONTVANKELIJK VERZET. 

1 o Wanneer, nadat de raadkamer, bij 
aanneming van verzachtende omstan
digheden, een beklaagde naar de poli
tierechtbank heeft verwezen wegens 
onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en het openbaar ministerie die 
beklaagde onder meer wegens overtre
dingen van het Wegverkee1·sreglement 
en wegens vluchtmisdrijf heeft doen 
dagvaarden, de politierechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard op grond 
dat vluchtmisdrijf naar aanleiding van 
een ongeval, dat voo1· een ander slagen 
of verwondingen ten gevolge heeft ge
had, niet onder de bevoegdheid van de
ze rechtbank valt ingevolge art. 138, ff, 
Sv. en de overige misdrijven samen
hangend schijnen te zijn, onderzoekt 
het Hof, op een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied, of de beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en of 
het vonnis, waarbij de rechtbank zich 
onbevoegd verldaart, lijld verantwoord 
te zijn; zo ja, vernietigt het de beschik
king van de raadkamer, behalve in zo
verre die beslist dat het misdrijf « on
opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen » enkel aanleiding kan 
geven tot politiestraffen, en verwijst 
het de zaak naar de bevoegde correc
tionele rechtbank, zitting houdende in 
eerste aanleg (1). 

2° Niet ontvankelijlc bij gebrek aan be
lang is het verzet van een belclaagde 
tegen een beslissing bij verstek, die 
vaststelt dat de rechter onbevoegd is 
om lrennis te nemen van de strafvor
dering (2). (Artt. 151 en 187 Sv.) 

(1) Cass., 6 okt. 1982, A.R. m. 
(A.C., 1982-83, nr. 96). 

(2) Cass., 15 maart 1983, A.R. nr 
(A.C., 1982-83, nr. 396). 

2569 

7917 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI 
IN ZAKE ZICOT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6294) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 7 oktober 1987 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Charleroi; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi, bij beschikking van 
1 augustus 1986, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, Willy 
Ghislain Zicot, geboren op 25 mei 
1948 te Farciennes, wonende te 
Chiitelineau, rue Ferrer 43, naar de 
bevoegde politierechtbank verwezen 
heeft wegens het feit dat hij op 12 
september 1985 te Chatelet door ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
doch zonder het oogmerk de per
soon van een ander aan te randen, 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen heeft toegebracht aan Daniel 
Servais; 

Overwegende dat beklaagde op 24 
oktober 1986 ten verzoeke van de 
procureur des Konings voor de Poli
tierechtbank te Charleroi werd ge
dagvaard, niet alleen wegens het ge
contraventionaliseerde wanbedrijf 
onopzettelijke verwondingen, maar 
ook wegens het feit dat hij op de
zelfde plaats en hetzelfde tijdstip 
verschillende overtredingen van de 
Wegverkeerswet en het Wegver
keersreglement heeft begaan, meer 
bepaald dat hij « als bestuurder van 
een voertuig of van een dier, we tend 
dat dit voertuig of dit dier oorzaak 
van dan wel aanleiding tot een on
geval op een openbare plaats is ge
weest, de vlucht genomen heeft om 
zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken, zelfs wanneer het on
geval niet aan zijn schuld te wijten 
was»; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Charleroi zich bij het op 
verstek gewezen vonnis van 27 no
vember 1986 onbevoegd verklaard 
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heeft om van de zaak kennis te ne
men; dat de Correctionele Recht
bank te Charleroi, op het hoger be
roep van het openbaar ministerie, 
die beslissing bij het op verstek ge
wezen vonnis van 26 juni 1987 be
vestigd heeft, op grond dat « gelet 
op de omstandigheden, eigen aan de 
zaak, de verschillende strafbare fei
ten die beklaagde heeft gepleegd 
naar aanleiding van dat ene ongeval 
een onsplitsbaar geheel vormen -
het vluchtmisdrijf is bovendien een 
aflopend misdrijf - zodat het hoger 
beroep van de procureur des Ko
nings een algehele en onbeperkte 
devolutieve kracht heeft ten aanzien 
van de strafvordering; dat blijkens 
de gegevens van het dossier en het 
onderzoek ter zitting de eerste rech
ter zich terecht, voornamelijk gelet 
op artikel 138, 6°, van het Wetboek 
van Strafvordering, onbevoegd heeft 
verklaard »; 

Overwegende dat beklaagde, bij 
gemis aan belang, geen ontvanke
lijke voorziening kan instellen tegen 
die beslissingen; 

Overwegende dat de beschikking 
van 1 augustus 1986 van de raadka
mer en het vonnis van 26 juni 1987 
in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en dat uit de strijdigheid ervan een 
geschil over rechtsmacht is ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert; dat er 
derhalve grond is tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat het aan Willy 
Zicot sub D ten laste gelegde vlucht
misdrijf schijnt begaan te zijn naar 
aanleiding van een verkeersongeval 
dat voor een ander slagen of ver
wondingen ten gevolge heeft gehad; 
dat in dit geval artikel 138, 6°, van 
het W etboek van Strafvordering de 
kennisneming van dat misdrijf ont
trekt aan de bevoegdheid van de po
litierechtbank; 

Overwegende dat de overige aan 
Willy Zicot verweten feiten samen
hangend schijnen te zijn met het 
vluchtmisdrijf; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 1 augustus 1986 door de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi gewezen be
schikking, behalve in zoverre daarin 
wordt beslist dat wegens de verzach
tende omstandigheden die zij aan
geeft het misdrijf onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondin
gen enkel tot politiestraffen aanlei
ding kan geven; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi, zitting houdende in eerste 
aanleg. 

25 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 190 

2' KAMER - 25 november 1987 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - HOGER BEROEP VAN DE PROCU
REUR DES KONINGS TEGEN EEN BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT EEN VERDACHTE OPNIEUW IN 
VRIJHEID ZAL WORDEN GESTELD - DEVOLU
TIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

GEVOLGEN - HOGER BEROEP VAN DE PRO
CUREUR DES KONINGS TEGEN EEN BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT EEN VERDACHTE OPNIEUW IN 
VRIJHEID ZAL WORDEN GESTELD - DEVOLU
TIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. 

1 • en 2• Wanneer de procureur des Ko
nings tegen een beschikking van de 
raadkamer, waarbij wordt beslist dat 
een verdachte opnieuw in vrijheid zal 
worden gesteld, regelmatig hager be
roep heeft ingesteld voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, doet die 
kamer uitspraak op grand van de de-
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valutieve kracht van dat hager beraep; 
de amstandigheid dat het arrest ver
keerdelijk verklaart dat het uitspraak 
daet ap grand van evacatie maakt de 
beslissing niet anwettig. 

(SUEDE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6297) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 5 en 20 van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, gewijzigd door artikel 3 van 
de wet van 13 maart 1973 en het enig ar
tikel van de wet van 25 juli 1959, alsook 
van artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd door artikel 1, 
112°, van de wet van 10 juli 1967, 

daardat het arrest, na de beslissing 
van de eerste rechter waarbij verdachte 
in vrijheid wordt gesteld impliciet ge
grond te hebben bevonden en zich ertoe 
te hebben beperkt akte te nemen van 
het feit dat de wetsbepalingen inzake 
het recht van verdediging voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling in acht gena
men zijn, gronden aanwezig acht om de 
in eerste aanleg gewezen beslissing te
niet te doen en, na de zaak aan zich te 
hebben getrokken, de handhaving van de 
hechtenis van eiser te bevelen bij wege 
van een nieuwe beslissing, 

terwijl, eerste anderdeel, de kamer 
van inbeschuldigingstelling nergens zegt 
dat de eerste beslissing door een onwet
tigheid naar de vorm of de inhoud aan
getast is en zich derhalve tot staving van 
haar arrest niet wettig kan beroepen op 
artikel 215 van het Wetboek van Straf
vordering, 

tweede anderdeel, de kamer van inbe
schuldigingstelling niet antwoordt op het 
betoog van eiser dat de kamer van inbe
schuldigingstelling de in eerste aanleg 
gewezen beslissing niet kon wijzigen, 
aangezien ze geen melding gemaakt had 
van enige onwettigheid in die beslissing; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling, wanneer ze 

kennis neemt van de zaak op het re
gelmatig hoger beroep van de procu
reur des Konings tegen een beschik
king van de raadkamer waarbij een 
verdachte in vrijheid gesteld wordt, 
uitspraak doet ingevolge de devolu
tieve kracht van het hoger beroep; 
dat de omstandigheid dat het arrest 
verkeerdelijk verklaart uitspraak te 
doen op grond van evocatie, de be
slissing niet onwettig maakt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet van toepassing is 
op de beslissingen van de onder
zoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
afgeleid is uit de schending van die 
wettelijke bepaling, faalt naar recht; 

Overwegende dat het arrest voor 
het overige, zonder de beroepen be
schikking te bekritiseren, vaststelt 
dat die beschikking de invrijheid
stelling van eiser had bevolen op 
grond dat diens raadsman niet bin
nen de door artikel 5 van de wet op 
de voorlopige hechtenis voorgeschre
ven termijn inzage gekregen heeft 
van het dossier; dat het erop wijst 
« dat de hechtenis niet onrechtmatig 
is; dat immers artikel 20, zevende 
lid, van de wet van 20 april 1874 be
paalt dat de stand van zaken onge
wijzigd blijft totdat over het hoger 
beroep is beslist, voor zover dit ge
schiedt binnen vijftien dagen nadat 
het beroep is ingesteld, en de ver
dachte krachtens dezelfde wetsbepa
ling niet in vrijheid kan worden ge
steld tenzij wanneer de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet binnen 
de termijn van vijftien dagen een 
arrest tot handhaving van de hech
tenis heeft gewezen »; dat het aldus 
antwoordt op de conclusie van eiser; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsregels in acht 
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zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

25 november 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Ramquet, Luik. 

Nr. 191 

2' KAMER - 25 november 1987 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON· 
MIDDELLIJKE AANHOUDING - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PERSO
NEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WOR
DEN INGESTELD - VEROORDELEND ARREST 
- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUD!NG 
- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
- VOORWAARDEN. 

1" Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat samengaat met een strafrech
telijke veroordeling is een titel van 
voorlopige hechtenis die moet dienen 
om de uitvoering van de straf te waar
borgen zolang deze nog niet definitief 
geworden is (1). (Art. 21 Wet Voorlopi
ge Hechtenis.) 

2" Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen het veroordelend arrest waarbij 
diens onmiddellijke aanhouding wordt 
bevolen, is niet ontvankelijk als niet 
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk 
in hechtenis bevond op het ogenblik 
dat hij het cassatieberoep instelde (2). 
(Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866.) 

(1) en (2) Zie de verwijzingen vermeld in 
cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1988, I, nr. 191). 

(WILLOT T. MR. VANDER BORGHT; 
MR. VANDER BORGHT T. WILLOT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6205) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 9 april en 24 juni 
1987 gewezen door het Hof van Be
roep te Brussel; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Jean-Pierre Willot, beklaagde: 

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

Overwegende dat, ten vervolge op 
het op 9 april 1987 gewezen arrest 
alvorens recht te doen, het veroorde
lend arrest dat op 24 juni 1987 over 
de telastleggingen zelf op tegen
spraak is gewezen op vordering van 
het openbaar ministerie en na ver
hoor van de raadslieden van eiser 
die gemachtigd zijn hem te verte
genwoordigen, vaststelt « dat ervoor 
moet worden gevreesd dat (eiser) 
zich aan de uitvoering van zijn straf 
zal pogen te onttrekken », en vervol
gens diens onmiddellijke aanhou
ding beveelt; 

Overwegende dat het bevel tot on
middellijke aanhouding dat samen
gaat met een strafrechtelijke veroor
deling geen beslissing is die los 
staat van de veroordelende beslis
sing zelf, doch daarmee een geheel 
vormt; dat genoemd bevel een titel 
van voorlopige hechtenis is die moet 
dienen om de uitvoering van de ver
oordeling te waarborgen zolang deze 
niet definitief is geworden; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866 het cassatieberoep 
van een beklaagde die zich in staat 
van hechtenis bevindt op het tijdstip 
van de uitspraak van het arrest dat 
hem veroordeelt, aileen ontvankelijk 
is als hij werkelijk in hechtenis is; 
dat immers uit de voorbereiding van 
de wet van 10 februari 1866 blijkt 
dat, ook al zijn de veroordeelde::.1 
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waartegen geen maatregel van voor
lopige hechtenis bevolen werd, voor
taan ontslagen van de verplichting 
zich gevangen te geven om een ont
vankelijke voorziening te kunnen in
stellen, zulks niet het geval is voor 
hem die wei het voorwerp is van 
dergelijke maatregel, en aan wie de 
voorlopige invrijheidstelling niet is 
verleend; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, tegen wie 
een bevel tot onmiddellijke aanhou
ding is verleend, wei degelijk op 
grand van dat bevel is aangehouden; 

Dat de voorziening tegen de arres
ten van 9 april 1987 en 24 juni 1987 
derhalve niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest van 
24 juni 1987 de burgerlijke rechts
vordering van verweerder niet ge
grond verklaart; 

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

II. Op de voorziening van de eiser 
mr. Jean-Pierre Vander Borght, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door de eiser Willot tot staving van 
diens voorziening aangevoerde mid
del, verwerpt de voorziening van 
Jean-Pierre Willot; verleent aide van 
de afstand van de voorziening van 
mr. Jean-Pierre Vander Borght; ver
oordeelt iedere eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

25 november 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bi.itzler en De Bruyn. 

Nr. 192 

1' KAMER - 26 november 1987 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT - BE
WIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - VERZEKERINGSPOLIS -
W.A.M.-VERZEKERING - RECHTERLIJKE UIT
LEGGING VAN DE POLISBEDINGEN NIET VER
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. 

Aan de bedingen van een verzekerings
polis, waarbij wordt bepaald dat wan
neer de verzelcerde zijn verplichtingen 
niet nakomt, de verzekeraar op de ver
zelceringnemer verhaal kan uitoefe
nen, en waarbij de beperlcing van dat 
verhaal wordt vastgesteld, wordt door 
de rechter een uitlegging gegeven die 
niet verenigbaar is met de bewoordin
gen van die bedingen, zodat de bewijs
kracht van de akte waarin zij voorko
men wordt miskend, wanneer hij te 
lrennen geeft dat de partijen « niets 
zijn overeengekomen over de vereisten 
voor de uitoefening van het verhaal ». 

(« DE SOCIALE VOORZORG » C.V. T. DUBOIS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7969) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1135, 1156 tot 1164, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest met bevestiging van 
de beroepen beslissing de oorspronke
lijke rechtsvordering van eiseres, die tot 
terugbetaling van een zesde van haar 
uitbetalingen strekte, ontvankelijk doch 
niet gegrond verklaart, op grond dat uit 
de bepalingen van de artikelen 24, eerste 
lid, en 27 van de tussen de partijen ge
sloten verzekeringsovereenkomst volgt 
dat de partijen niets zijn overeengeko
men over de vereisten voor de uitoefe
ning van het bij die bepalingen vastge
stelde verhaal; dat derhalve hun desbe
treffende gemeenschappelijke bedoeling 
moet worden nagegaan, 
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terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar appelconclusie van 25 november 
1985 op omstandige wijze betoogde dat 
artikel 27 van de modelpolis voor verze
kering inzake motorrijtuigen een dubbel 
verhaal bevat naargelang het aantal ver
voerde personen het contractueel toege
laten aantal overschrijdt of naargelang 
het personen betreft vervoerd buiten de 
in dit artikel bepaalde voorwaarden; in 
de eerste onderstelling, het verhaal even
redig is met het overtollige aantal ver
voerde personen, terwijl in het tweede 
het verhaal wordt uitgeoefend voor het 
totaal van de aan de vervoerde personen 
uitbetaalde vergoedingen; het door eise
res uitgeoefend verhaal uitsluitend bin
nen de eerste onderstelling valt, waarvan 
de toepassingsvoorwaarden moeten wor
den onderzocht; artikel 27 bepaalt dat 
het verhaal van de maatschappij, ge
grond op het feit dat het contractueel 
toegelaten maximum aantal vervoerde 
personen werd overschreden, wordt uit
geoefend wanneer het een ander motor
rijtuig dan een op twee wielen betreft, 
voor een bedrag dat evenredig is met de 
verhouding van het overtallige aantal 
vervoerde personen tot het totaal aantal 
werkelijk vervoerde personen; uit die be
paling volgt dat de enige vereiste voor de 
uitoefening van het verhaal van de maat
schappij het bestaan van een overtallig 
aantal is, gelet op de contractuele voor
schriften; het aanvoeren van andere ver
eisten, zoals verweerder doet (het be
staan van een zware fout die het risico 
verzwaart), de verbindende kracht van 
de verzekeringsovereenkomst miskent 
en derhalve artikel 1184 (lees 1134) van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; het ar
rest, bij ontstentenis van een antwoord 
op die preciese argumentering van eise
res, niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het verhaal van ei
seres, zoals het is gegrond op het feit dat 
het contractueel toegelaten maximum 
aantal vervoerde personen is overschre
den, dat is artikel 27 van de tussen de 
partijen gesloten verzekeringsovereen
komst, enkel kan worden uitgeoefend op 
voorwaarde dat er een overtallig aantal 
vervoerde personen bestaat, gelet op de 
contractuele voorschriften inzake het 
toegelaten aantal; het arrest, nu het een 
werkelijke vereiste betreft voor de uitoe
fening van het verhaal bepaald bij de ar
tikelen 24 en 27 van de tussen de partij
en gesloten verzekeringsovereenkomst, 
die verzekeringsovereenkomst uitlegt op 

een wijze die onverenigbaar is met haar 
bewoordingen, wanneer het beslist dat 
de partijen niets zijn overeengekomen 
over de vereisten voor de uitoefening 
van het verhaal van eiseres (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); het arrest, door 
op een dergelijke uitlegging te steunen, 
bovendien weigert aan de tussen eiseres 
en verweerder gesloten verzekerings
overeenkomst het gevolg toe te kennen 
die ze wettelijk tussen de partijen moest 
hebben; het dienaangaande de verbin
dende kracht van die overeenkomst mis
kent (schending van de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de rechter een over
eenkomst enkel mag uitleggen als zij 
niet duidelijk is en uitlegging vergt; ten 
deze het verhaal van eiseres, wat de uit
oefening ervan betreft, duidelijk afhan
kelijk is van het bestaan van een over
tallig aantal vervoerde personen, gelet 
op het contractueel toegelaten maximum 
aantal; artikel 27 van de verzekerings
overeenkomst dienaangaande geen enke
le twijfel laat bestaan; het arrest derhal
ve niet wettig kan oordelen dat de 
gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen aangaande de vereisten voor de 
uitoefening van het verhaal van eiseres 
moet worden nagegaan (schending van 
de artikelen 1156 tot 1164 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 24 van 
de door de partijen gesloten verze
keringsovereenkomst bepaalt dat 
« iedere tekortkoming van de verze
kerde aan zijn verplichtingen hem 
het recht ontneemt op de dekking 
van het contract; ( ... ) wanneer de 
maatschappij niettemin jegens de 
benadeelden rechtstreeks gehouden 
is, heeft zij, ( ... ) een recht van ver
haal op de verzekeringnemer ( ... ) »; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 27 « wanneer de benadeelden 
op het ogenblik van het ongeval in 
het door de verzekering gedekte mo
torrijtuig vervoerd werden, (eiseres) 
eveneens de haar bij artikel 24 toe
gekende rechten (kan) doen gelden, 
indien deze personen buiten de hier
na volgende voorwaarden werden 
vervoerd : 1. motorrijtuigen voor toe
risme en zaken ( ... ): het vervoer 
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mag slecli.ts kosteloos geschieden en 
het aantal vervoerde personen mag 
het aantal niet overschrijden dat 
door de van kracht zijnde reglemen
tering bepaald is ( ... ). Het verhaal 
van (eiseres), gegrond op het feit 
dat personen buiten de hiervoren 
bepaalde voorwaarden vervoerd 
werden of op het feit dat het con
tractueel toegelaten maximum aan
tal vervoerde personen werd over
schreden, wordt overeenkomstig de 
hierna vermelde regels uitgeoefend; 
1 o personen vervoerd buiten de be-
paalde voorwaarden, het verhaal 
wordt uitgeoefend voor het totaal 
van de aan deze personen uitbetaal-
de vergoedingen; 2° personen ver
voerd boven het contractueel toege
laten maximum aantal, a) ( ... ), b) 
betreft het een ander motorrijtuig 
(dan een op twee wielen), dan is het 
bedrag van het verhaal evenredig 
met de verhouding van het overtalli
ge aantal vervoerde personen tot 
het totaal aantal werkelijk vervoer
de personen »; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de verzekeraar een 
verhaal tegen de verzekeringnemer 
en eventueel tegen de verzekerde 
mag uitoefenen, onder de voorwaar

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. 

26 november 1987- 1• kamer- Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Du
chatelet, eerste advocaat-generaal -
Avocaten: mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 193 

1 • KAMER - 27 november 1987 

HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN EN 
PLICHTEN VAN DE ECHTGENOTEN - ART. 224, 
§ 1, 4, B.W. - DOOR EEN DER ECHTGENOTEN 
GESTELDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN, DIE 
DE BELANGEN VAN HET GEZIN IN GEVAAR 
BRENGEN - VORDERING TOT NIETIGVERKLA
RING DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT - GOE
DE TROUW VAN DE SCHULDEISER-MEDECON
TRACTANT. 

den die uitdrukkelijk zijn vastge- De door een der echtgenoten gestelde 
Iegd, te weten dat dit verhaal voile- persoonlijke zekerheden die de belan-
dig kan zijn als het aantal vervoer- gen van het gezin in gevaar brengen, 

kunnen op vordering van de andere 
de personen het bij de van kracht echtgenoot nietig worden verklaard; de 
zijnde reglementering toegelaten goede trouw van de schuldeiser-mede-
aantal overschrijdt, en aileen maar contractant staat daaraan niet in de 
evenredig kan zijn als voornoemd weg (1). (Art. 224, § 1, 4, B.W.) 
aantal het contractueel bepaald aan- 1---------------
tal overschrijdt; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen « dat de partijen niets 
zijn overeengekomen over de vereis
ten voor de uitoefening van het ver
haal », de bewijskracht van de arti
kelen 24 en 27 van de verzekerings
overeenkomst miskent; 

Dat het onderdeel, in zoverre, ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 

(1) Zie Cass., 25 april 1985, A.R. nr. 8950 
(A.C., 1984-85, nr. 512); J. PAUWELS, Rechten en 
plichten van gehuwden (1980), nr. 226; E. VIEU
JEAN, << La sauvegarde des interets familiaux 
par l'epouse commune en biens "• R.C.J.B., 
1964, nr. 19, biz. 137 e.v.; TRAEST, CASMAN en 
BoucKAERT, « Het nieuw huwelijksvermogens
recht ''• T.P.R., 1976, 823 (nrs. 50, 51); L. RAu
CENT, « Un epoux peut-il se porter caution sans 
le consentement de son conjoint "• in Actuele 
problemen uit het notariele recht, Opstellen 
aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Kluwer, 
biz. 165 e.v.; J. DE GAVRE en M.F. LAMPE, « Le 
regime primaire des droits et devoirs res
pectifs des epoux "• in La n§forme des droits 
et devoirs respectifs des epoux et des regimes 
matrimoniaux, Editions du Jeune Barreau, 
1977, biz. 186 e.v. (nr. 78); J.M. GusTIN, « Obser-

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(• F ... > N.V. T. F ... , V ... G ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5286) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 224, § 1, 
1415, 1417, eerste lid, en 1422, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wet van 14 juli 1976, 

doordat het arrest op vordering van 
verweerster de vier borgstellingen, door 
verweerder tegenover eiseres, nietig ver
klaart en dientengevolge de door eiseres 
tegen verweerder ingestelde vordering 
tot betaling van de som van 218.222 
frank afwijst, op grand : « dat de vraag 
of het (hof van beroep), voor het beoor
delen van de omstandigheden of de borg
stelling al dan niet de gezinsbelangen in 
gevaar brengt, zich moet steilen op het 
ogenblik dat de borgstelling wordt aan
gegaan dan wei op het ogenblik dat het 
gevaar gerealiseerd wordt, ter zake vol
komen irrelevant is; dat immers, reeds 
op het ogenblik van die borgstellingen, 
vaststond dat F... reeds zo zware ver
plichtingen had aangegaan, zonder enige 
redelijke zekerheid dat die verplichtin
gen ooit het gezin ten goede zouden ko
men, dat elke bijkomende verbintenis de 
gezinsbelangen in gevaar bracht· dat het 
gezinsbelang een ruimer begrip is dan 
het gemeenschappelijk vermogen; dat ei
seres F ... opwerpt dat artikel 224 van het 
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing 
zou zijn zo de borgstelling om be
roepsdoeleinden werd aangegaan; dat ei
seres F ... daarbij steunt op artikel 1417, 
lid 1, Burgerlijk Wetboek (de echtgenoot 
die een beroep uitoefent, verricht aile 
daartoe noodzakelijke bestuurshandelin
gen aileen); dat een borgstelling geen be
stuurshandeling is maar een daad van 
beschikking; dat trouwens uit de alge-

{Vervolg nota van vorige biz.) 

vations sub civ. Bruxelles, 27 mars 1981 »,. J T., 
1981, blz. 710 e.y, BAETEM{'N, ENGELS en GERLO, 
« Overzicht van rechtspraak (1976-81) Huwe' 
lijksvermogensrecht ''• T.P.R., 1982, 1033 e.v 
(nrs. 70, 71); M VERWILGHEN en E. BEGUIN, 
« Chromque de JUrisprudence Les regimes 
matnmomaux (1977 1984) », J T, 1986, 392 (nrs 
91 tot 94). 

meenheid van de termen van artikel 224 
van het Burgerlijk Wetboek moet wor
den besloten dat geen onderscheid moet 
worden gemaakt tussen een zekerheid, 
gegeven in het raam van een beroepsac
tiviteit of in het raam van het prive-le
ven; dat het (hof van beroep) niet dient 
in te gaan op de twistvraag of de sanctie 
van artikel 224 van het Burgerlijk Wet
hoek verplicht of facultatief is, daar het 
aileszins van oordeel is dat in deze zaak 
redenen te over zijn om de nietigheid 
van de borgstelling te verklaren; dat de 
eventuele goede trouw van F ... geen be
lang heeft en zij wist of moest weten 
dat, sedert de inwerkingtreding van de 
wet van 14 juli 1976, de nietigverklaring 
van een borgstelling, zonder de mede
werking van de andere echtgenoot, min
stens mogelijk zo niet verplicht was », 

terwijl, eerste onderdeel, de kwestie te 
weten of de door F ... verleende persoon
lijke zekerheden de belangen van zijn 
gezin in gevaar brachten door de rechter 
in concreto dient beoordeeld te worden; 
nu eiseres in haar conclusies (zie appel
conclusie, bladzijde 8, leden 1 tot 3, en 
aanvuilende conclusie, bladzijde 4, leden 
1 tot 5) uitdrukkelijk staande hield dat 
onderhavige borgstellingen geschied wa
ren met beroepsdoeleinden, namelijk om 
een restaurant uit te baten om de brood
winning van het gezin te verzekeren, het 
arrgst, volgens hetwelk de reeds bestaan
de verplichtingen zo zwaar waren dat el
ke bijkomende verbintenis de gezinsbe
langen in gevaar bracht, deze kwestie 
niet in concreto beoordeelt (schending 
van artikel 224, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek); het arrest tevens onvoldoende 
op het verweer van eiseres antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het arrest ten on
rechte beslist dat de borgstelling niet 
door F ... , die een beroep uitoefent, aileen 
zou kunnen verricht worden, omdat de 
borgstelling geen daad van bestuur maar 
een daad van beschikking is; immers het 
bestuur aile bevoegdheden van beheer, 
genot en beschikking omvat, zodat het 
arrest ten onrechte beslist dat F ... de be
voegdheid niet had om aileen de borg
stellingen te verlenen (schending van de 
artikelen 1415, 1417, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); daarbij F ... , die, zo
als ten deze, aileen een eigen beroep uit
oefende; de bevoegdheid had om borg
stellingen voor zijn beroep te verstrek
ken, die niet kunnen vernietigd worden, 
ook al brengen zij de belangen van het 
gezin m gevaar (schending van de arti-
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kelen 224, § 1, en 1417, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest ten on
rechte beslist dat de gebeurlijke goede 
trouw van eiseres geen belang heeft en 
zij wist of moest weten dat ten deze de 
nietigverklaring mogelijk was; immers in 
geval van goede trouw vim eiseres, die 
tegenover verweerster een derde-contrac
tant is, er geen grand was tot vernieti
ging van de borgstellingen, zodat de goe
de trouw van eiseres wei belang heeft 
(schending van de artikelen 224, § 1, en 
1422, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek); daarbij het !outer feit dat eiseres 
wist of moest weten dat deze borgstellin
gen konden vernietigd worden, geenszins 
inhoudt dat zij niet te goeder trouw was, 
te meer daar eiseres in haar aanvullende 
conclusie uitdrukkelijk stelde dat zij met 
F ... ervan overtuigd was dat de leningen 
en de betrokken borgstellingen dienden 
om het gezin te bevrijden van de be
staande leningslast door het oprichten 
van een bedrijf (zie aanvullende conclu
sie van eiseres, bladzijde 5, !eden 3 tot 
5); het arrest dientengevolge zijn beslis
sing niet wettelijk rechtvaardigt (schen
ding van de artikelen 224, § 1, en 1422, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) 
en het verwcer van eiseres betreffende 
haar goede trouw onvoldoende beant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

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

kens de context, de beslissing dat de 
bestaande verplichtingen reeds zo 
zwaar waren dat elke bijkomende 
verbintenis de belangen van het ge
zin in gevaar bracht, laat steunen 
op een reeks feiten, waaronder zo
wel het doel van de borgstelling als 
de reeds bestaande verbintenissen 
worden vermeld; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 224, § 1, 
en sub 4, van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalt dat, « op verzoek van 
de andere echtgenoot en onvermin
derd toekenning van schadevergoe
ding, kunnen worden nietigver
klaard "• onder meer « de persoonlij
ke zekerheden door een der echtge
noten gesteld, die de belangen van 

het gezin in gevaar brengen »; dat 
deze bepaling geen onderscheid 
maakt tussen borgstellingen in ver
band met een beroepsactiviteit en 
andere; 

Overwegende dat het arrest, met 
de considerans « dat trouwens uit de 
algemeenheid van de termen van ar
tikel 224 van het Burgerlijk Wet
hoek moet worden besloten dat geen 
onderscheid moet worden gemaakt 
tussen een zekerheid, gegeven in 
het raam van een beroepsactiviteit 
of in het raam van het prive-leven », 
waarop het de beslissing grondt, 
de voormelde wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het onderdeel, dat voor het 
overige opkomt tegen een ten over
vloede gegeven reden, niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel niet 

nader aangeeft waarin artikel 1422 
van het Burgerlijk Wetboek, betref
fende het bestuur van het gemeen
schappelijk vermogen, zou zijn ge
schonden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
de goede trouw van de schuldeiser
medecontractant aan de in artikel 
224, § 1, en sub 4, van het Burgerlijk 
W etboek bepaalde nietigverklaring 
van persoonlijke zekerheden, door 
een echtgenoot gesteld, die de belan
gen van het gezin in gevaar bren
gen, niet in de weg staat; 

Overwegende dat het hof van be
roep dat, na te hebben geoordeeld 
« dat in deze zaak redenen te over 
zijn om de nietigheid van de borg
stelling te verklaren », beslist dat de 
goede trouw van eiseres ter zake 
geen belang heeft, aldus antwoordt 
op de conclusie van eiseres desaan
gaande en artikel 224 van het Bur
gerlijk Wetboek niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

27 november 1987 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter- Verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijklllidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Nelissen Grade. 

Nr. 194 

3' KAMER - 30 november 1987 

ARBEIDSVOORZIENING SLUITING 

VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDS -
RETALING VAN LONEN, VERGOEDINGEN EN 
VOORDELEN - ONDERNEMING DIE ANDERS 
DAN DOOR SLUITING OPHOUDT TE BESTAAN 
- BEGRIP. 

Een onderneming houdt anders dan door 
sllliting op te bestaan wanneer de 
werkgever die de onderneming exploi
teert, door een nieuwe werkgever 
wordt vervangen. (Art. 2, § 2, Sluitings
fondswet 1967.) 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN DE ONDERNEMINGEN ONT

SLAGEN WERKNEMERS T. PELGRIMS) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
s!lbstantie gezegd: 

wanneer, zoals in deze zaken, de tech
nische bedrijfseenheid blijft bestaan. 

In mijn conclusie bij het arrest van 1 
april 1985 (1) heb ik de gelegenheid ~e
had te wijzen op de begripsverwarrmg 
die de wetgever heeft veroorzaakt door 
de onderneming, die een economische 
entiteit is, als technische bedrijfseenheid 
te omschrijven, wat in het Nederlands 
een bedrijf is. 

Maar hoe dit ook zij, de sluitingswet
geving bepaalt uitdrl!;kk~lijk dat. de on
derneming het bednJf IS, en die term 
heeft ook in het betrokken artikel 2, § 2, 
geen andere betekenis. 

Dit neemt echter niet weg dat de Her
stelwet van 30 maart 1976 deze bepaling 
in de Sluitingsfondswet 1967 heeft inge
voegd om het fonds ook tot betaling te 
verplichten wanneer de onderneming 
niet wordt gesloten, maar in andere han
den overgaat, onder meer wanneer na 
faillissement van de werkgever de onder
neming door een andere werkgever 
wordt overgenomen. 

Dit werd uitdrukkelijk en overduide
lijk gezegd tijdens de voorbereiding van 
de wet, wat o.m. blijkt uit de door het ar
beidshof aangehaalde passussen uit het 
advies van de Nationale Arbeidsraad (2) 
en het verslag van de Kamercommissie 
(3). Het werd bovendien door de minister 
zowel in de Kamercommissie als in de 
Senaatscommissie bevestigd (4). 

Ook de tekst van de wet laat er geen 
twijfel over bestaan dat het om ee.n ver
andering van werkgever gaat. Artlkel 2, 
§ 2, kent het voordeel van de betaling 
door het fonds toe aan « de werknemers 
die niet door een nieuwe werkgever wer
den overgenomen, met behoud van alle 
rechten die zij ten aanzien van hun ge
wezen werkgever kunnen laten gelden ». 
Artikel 4 van de wet werd aangevuld om, 
naast het geval van sluiting van de on
derneming, ook rekening te houden m~t 
de nieuwe regeling van artikel 2, § 2, die 

Het arbeidshof oordeelt dat de onder
neming die de verweerders tewerkstelde, 
anders dan door sluiting had opgehou
den te bestaan in de zin van artikel 2, 
§ 2, van de Sluitingsfondswet 1967, nu de 1----------------
handelszaak, met inbegrip van alle mate
riiHe en immateriiHe elementen, na het 
faillissement van de vennootschap en het 
ontslag van alle werknemers, aan een 
andere vennootschap was verkocht. 

In het eerste middel vecht eiser die be
slissing aan op grond dat voor de toepas
sing van de sluitingswetgeving, met inbe
grip van genoemd artikel 2, § 2, onder 
« onderneming " de technische bedrijfs
eenheid wordt verstaan. Derhalve kan de 
onderneming niet ophouden te bestaan 

(1) A.C., 1984-85, nr. 460 met conclusie O.M., 
eveneens in R. W., 1985-86, 369. 

(2) Adviezen nr. 484 van 15 mei 1975 en nr. 
488 van 26 jum 1975, Verslag van de secretaris 
over de activiteiten van de Raad, 1974-1975, 
blz. 180 en 184. 

(3) Kamer, 1975-1976, Gedr St., nr 738/16, 
blz. 33 

(4) Kamer, 1975-1976, Gedr St., nr 738/16, 
blz. 22 Senaat, 1975-1976, Gedr St., nr 796/2, 
blz 2 
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wordt omschreven als « de vervanging 
van de werkgever ». 

Daarmee is de begripsverwarring hele
maal rond. Want wanneer de wetgever 
zegt dat het bedrijf ophoudt te bestaan 
bedoelt hij eigenlijk dat het bedrijf ver~ 
.der geexploiteerd wordt - dus blijft be
staan - maar dat de exploitatie wordt 
overgenomen door een andere werkge
ver. En dan gaat het niet meer om de 
technische of economische, maar om de 
juridische entiteit. Dat de opsteilers van 
de wet helemaal niet klaar zagen in de 
betekenis van de onderscheiden begrip
pen blijkt wei duidelijk uit de passus die 
de Nationale Arbeidsraad aanhaalt uit 
de memorie van toelichting bij de Slui
tingswet 1966 en die hij voorstelt in de 
memorie van toelichting bij de nieuwe 
wet opnieuw op te nemen. Deze passus 
luidt : « in de bouwsector is het de juri
dische entiteit die de bedrijfseenheid uit
maakt en niet de werven '' (5). Als de 
wetgever er niet voor terugschrikt van 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
een bedrijf te maken, dan moet men er 
zich ook niet over verwonderen dat hij 
met het verdwijnen van het bedrijf de 
verandering van werkgever bedoelt. 

En dat is onmiskenbaar de betekenis 
die artikel 2, § 2, van de Sluitingsfonds
wet 1967 geeft aan de bepaling dat de 
onderneming ophoudt te bestaan. 

Het arbeidshof heeft deze bepaling 
juist gei:nterpreteerd en toegepast en 
door de verantwoording van zijn beslis
sing eisers conclusie beantwoord en zon
der tegenstrijdigheid gemotiveerd. 

De drie onderdelen van het middel 
worden tevergeefs voorgesteld. 

• 
* * 

Het tweede middel komt op tegen de 
toekenning aan de verweerders van ver
goedende interesten. Terecht voert eiser 
aan dat zijn desbetreffende conclusie 
niet is beantwoord. 

. !let middel. is gegrond. 

Conclusie: gedeeltelijke vernietiging. 

(5) Adv1es nr 488 van 26 JUm 1975, Verslag 
van de. secretans over de achv1te1ten van de 
Raad, 1974 1975, biz 187 

ARREST 

(A.R. nr. 5779) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 2, inzonderheid § 2, van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
2 van de wet van 28 juni 1966 betreffen
de de schadeloosstelling van de werkne
mers die ontslagen worden bij sluiting 
van ondernemingen, 14 van de wet van 
20 september 1948 betreffende de organi
satie van het bedrijfsleven en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het boger beroep 
van eiser ongegrond verklaart en eiser, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, veroordeelt tot betaling aan verweer
der van een opzeggingsvergoeding van 
650.000 frank, onder meer op de volgen
de gronden : « dat het argument van 
(verweerder) dat er sluiting van de afde
ling te Brussel van de N.V. Periodica 
was, behoort te worden afgewezen; dat 
de wet van 30 juni 1967 ( ... ) echter niet 
de andere gevallen (dan dit van de slui
ting) omschrijft waar een onderneming 
ophoudt te bestaan; dat het verslag van 
de bevoegde Kamercommissie ( ... ) toe
licht: "Voortaan zuilen de werknemers 
de waarborg van dit Fonds kunnen ge
nieten, niet aileen in geval van sluiting 
van een onderneming in de zin van arti
kel 2 van de wet van 28 juni 1966, maar 
ook in aile gevailen waarin een nieuwe 
werkgever in de plaats komt van de 
vroegere, zonder dat hij de verplichtin
gen van deze laatste tegenover de werk
nemers overneemt "; dat verder in het 
verslag wordt gezegd dat de voorgestelde 
wijziging aan artikel 4 van de wet van 30 
juni 1967 voortvloeit "uit de verruiming 
van het toepassingsgebied van de wet 
waarvan sprake is in artikel 2 van het 
antwerp. De vervanging van de werkge
ver is een nieuw begrip dat nader moet 
worden omschreven. In de memorie van 
toelichting wordt bij het desbetreffende 
artikel gesproken van fusie, opslorping, 
overdracht. De minister van Tewerkstel
ling en Arbeid voegt daaraan toe de 
splitsing waaruit een nieuwe eenheid 
ontstaat, de herstructurering, de overna
me na faillissement. Het geval van de 
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zoon die zijn vader na diens dood aan 
het hoofd van het bedrijf opvolgt, wordt 
hier natuurlijk niet bedoeld "; dat voor
heen de Nationale Arbeidsraad (advies 
nr. 484 van 15 mei 1975 en nr. 488 van 26 
juni 1975) ook de mening was toegedaan 
dat het Fonds " de rechten van de werk
nemers zou moeten waarborgen, niet en
kel in geval van sluiting in de betekenis 
van de huidige wetgeving, doch eveneens 
in alle gevallen waar de werkgever ver
vangen wordt door een nieuwe werkge
ver die de verbintenissen van de gewe
zen werkgever ten aanzien van de werk
nemer niet overneemt (fusie, opslorping, 
overdracht ... ) "; dat de verkoop, na fail
lissement en na afdanking van alle 
werknemers, van het handelsfonds van 
de N.V. Periodica, met inbegrip van alle 
materiEHe en immateriEHe elementen, aan 
de N.V. V.U.M. aantoont - in tegenstel
ling met de bewering van (eiser) - dat 
de afdeling te Brussel van de N.V. Perio
dica heeft opgehouden te bestaan in de 
zin van § 2 van artikel 2 van de wet van 
30 juni 1967; dat hieraan geen afbreuk 
wordt gedaan door het feit dat een groot 
deel van de werknemers van de N.V. Pe
riodica door de koper van het handels
fonds opnieuw werden tewerkgesteld », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie in hager beroep had doen gel
den dat « het verschil tussen artikel 2, 
§ 1, en artikel 2, § 2, van de wet van 30 
juni 1967 enkel op het vlak van de be
grippen sluiting en ophouden te bestaan 
(lag) », dat « het begrip onderneming 
echter in beide bepalingen eenzelfde be
tekenis (had), nl. de technische bedrijfs
eenheid in de zin van artikel 14 van de 
wet van 20 september 1948 » en dat, « op
dat een onderneming zou ophouden te 
bestaan, vereist is dat de technische be
drijfseenheid verdwijnt >>; het arrest ai
leen vaststelt dat << de afdeling te Brussel 
van de N.V. Periodica heeft opgehouden 
te bestaan in de zin van § 2 van artikel 2 
van de wet van 30 juni 1967 » en aldus 
geen antwoord geeft op het middel dat 
ten deze de onderneming, in de zin van 
technische bedrijfseenheid, moet opge
houden hebben te bestaan opdat artikel 
2, § 2, van de wet van 30 juni 1967 van 
toepassing zou zijn, het arrest derhalve, 
bij gebrek aan antwoord op dit middel 
uit de conclusie, niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, krachtens artikel 2, 
§ 2, van de wet van 30 juni 1967 eiser en
kel gehouden is de in artikel 2, § 1, van 
die wet bedoelde lonen en vergoedingen 

(w.o. opzeggingsvergoedingen) aan be
paalde werknemers te betalen, in de an
dere gevallen (dan sluiting), wanneer 
een onderneming ophoudt te bestaan; 
het begrip onderneming in de zin van 
deze wetsbepaling dezelfde betekenis 
heeft als die welke eraan gegeven wordt 
in artikel 2, § 1, van de wet van 30 juni 
1967, dat verwijst naar artikel 2 van de 
wet van 30 juni 1966, namelijk « de tech
nische bedrijfseenheid bedoeld in artikel 
14 van de wet van 20 september 1948 be
treffende de organisatie van het bedrijfs
leven »; het arrest, dat alleen vaststelt 
« dat de verkoop, na faillissement en na 
afdanking van alle werknemers, van het 
handelsfonds van de N.V. Periodica, met 
inbegrip van alle materii:He en immate
riiHe elementen aan de N.V. V.U.M. aan
toont dat de afdeling te Brussel van de 
N.V. Periodica heeft opgehouden te be
staan in de zin van § 2 van artikel 2 van 
de wet van 30 juni 1967 », zonder na te 
gaan of en vast te stellen dat de tech
nische bedrijfseenheid had opgehouden 
te bestaan, derhalve niet naar recht ver
antwoord is (schending van alle in het 
middel vermelde wetsbepalingen, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, in de mate dat het ar
rest impliciet zou beslist hebben dat de 
technische bedrijfseenheid « afdeling 
Brussel van de N.V. Periodica » had op
gehouden te bestaan, het tegenstrijdig 
gemotiveerd is, nu het anderzijds vast
stelt << dat de hoofdactiviteit van de afde
ling te Brussel van de N.V. Periodica 
niet werd stopgezet, aangezien het druk
ken van dag- en weekbladen nog in de
zelfde gebouwen en met dezelfde produk
tiemiddelen en materialen plaatsvindt 
sinds de verkoop ervan aan de N.V. 
V.U.M. » en dat er geen « sluiting » van 
onderneming was, wat impliceert dat de 
technische bedrijfseenheid verder is blij
ven bestaan; het arrest derhalve wegens 
tegenstrijdigheid in de motivering niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), althans 
niet naar recht verantwoord is (scherr
ding van alle in het middel vermelde 
wetsbepalingen, met uitzondering van ar
tikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2, § 2, van de wet van 30 juni 
1967, wanneer een onderneming an
ders dan door sluiting ophoudt te 
bestaan, eiser de in § 1, 1 o en 2°, van 
dit' artikel vermelde geldelijke ver
plichtingen dient na te h:omen ten 
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voordele van de werknemers die 
niet door een nieuwe werkgever 
worden overgenomen met behoud 
van alle rechten die zij ten aanzien 
van hun gewezen werkgever kunnen 
doen gelden, wanneer deze laatste 
zijn verbintenissen niet nakomt; 

Dat in die bepaling evenals in de 
bepaling van § 1 met « onderne
ming » wordt bedoeld de onderne
ming in de zin van de artikelen 2 en 
2bis van de wet van 28 juni 1966, dit 
is de technische bedrijfseenheid be
doeld in artikel 14 van de wet van 
20 september 1948; 

Dat uit die bepaling en uit de be
woordingen van artikel 4 van de wet 
van 30 juni 1967 niettemin blijkt dat 
een onderneming ophoudt te be
staan in de zin van die bepaling 
wanneer de werkgever die de onder
neming exploiteerde, door een nieu
we werkgever wordt vervangen; 

Overwegende rial; het arrest vast
stelt dat de handelszaak van de 
rechtspersoon die de onderneming 
waar .verweerder was tewerkgesteld, 
expl01teerde, na faillissement van 
die rechtspersoon « met inbegrip 
van alle materiele en immateriele 
elementen » aan een andere rechts
persoon verkocht werd en dat een 
groat deel van de werknemers van 
de failliete vennootschap door de ko
pende vennootschap opnieuw werd 
tewerkgesteld; dat het arrest aldus 
vaststelt dat de werkgever die de 
onderneming exploiteerde, door een 
~1ieuwe werkgever vervangen werd; 
dat het op grand daarvan oordeelt 
dat « in tegenstelling met de bewe
ring van (eiser) » die onderneming 
heeft opgehouden te bestaan in de 
zin van artikel 2, § 2, van de wet 
van 30 juni 1967; 

Dat het arrest zodoende eisers 
verweer verwerpt, de beslissing re
gelmatig motiveert en naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt tot betaling van· vergoe
dende interesten; 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; gelet op ar
tikel 1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelteiser 
in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Antwerpen. 

30 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 195 

3' KAMER - 30 november 1987 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMING -
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - JURIDI
SCHE ENTITEIT ZONDER PERSONEEL. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - OPRICHTING - VEI
LIGHEIDSCOMITE - VERSCHEIDENE COMITES 
VOOR EEN TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID -
INDELING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN BIJ DE 
ONDERSCHEIDENE COMITES - VONNIS VAN 
EEN ARBEIDSRECHTBANK - AANLEG. 

3" BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR

GERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT 
- AANLEG - VEILIGHEIDSCOMITE - VER
SCHEIDENE COMITES VOOR EEN TECHNISCHE 
BEDRIJFSEENHEID - INDELING VAN DE AR
BEIDSPLAATSEN Bl,J DE ONDERSCHEIDENE 
COMITES - VONNIS VAN DE ARBEIDSRECHT 
BANK. 

1" Voor de toepassing van de wetgeving 
op de ondernemingsraden en de veilig
heidscomites kan een juridische enti
teit die geen personeel tewerkstelt, zo
dat te haren aanzien geen sociale 
criteria in aanmerking komen, niet sa
men met andere juridische entiteiten 
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een technische bedrijfseenheid uitma
ken (1). (Art. 14, § 1, Bedrijfsorganisa
tiewet; art. 1, § 4, b, 1, Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

2o en 3° Wanneer de werkgever verschei
dene veiligheidscomites voor een tech
nische bedrijfseenheid opricht, is de 
beslissing van de arbeidsrechtbank 
over een geschil betreffende de inde
Jing van de arbeidsplaatsen bij de on
derscheidene comites in laatste aanleg 
gewezen (2). (Art. 1, § 4, b, 1, Gezond
heid en Veiligheidswet; artt. 8, 9 en 81, 
6°, K.B. 31 juli 1986.) 

(MERCEDES-BENZ BELGIUM N.V. E.A. T. BRUS· 
SELS VERBOND DER CHRISTELIJKE VAKVER· 

ENIGINGEN) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het eerste onderdeel van het eerste 
middel stelt de vraag aan de orde of een 
juridische entiteit die geen personeel te-. 
werkstelt, samen met andere juridische 
entiteiten een technische bedrijfseenheid 
kan vormen voor de toepassing van de 
wetgeving op de ondernemingsraden en 
de veiligheidscomites. 

Voor de oprichting en de samenstelling 
van die raden en voor de verkiezingen 
van de personeelsafgevaardigden heeft 
die vraag natuurlijk geen belang, aange
zien er geen personeel is. Wel echter 
voor de bevoegdheid, inzonderheid van 
de ondernemingsraad, aangezien, in be
vestigend geval, deze alsdan ook inzage 
krijgt in de situatie van de betrokken on
derneming en de voorgeschreven inlich
tingen op economisch en financieel ge
bied ontvangt. 

De gestelde rechtsvraag komt hierop 
neer of er van een technische bedrijfs
eenheid sprake kan zijn wanneer geen 
sociale maar alleen economische criteria 
aanwezig zijn. 

De rechtspraak van het Hof heeft 
daarop nog geen antwoord gegeven, om
dat het in de tot op heden behandelde 
gevallen steeds ging om een afweging 
van economische en sociale factoren, 
aangezien beide aanwezig waren. 

Ook bij de voorbereiding van de wet is 
men kennelijk steeds van dezelfde hypo
these uitgegaan en werd de thans aan de 

a)_ !'lll (2) Zie. conclusie .O.M . 

orde zijnde vraag niet onder ogen gena
men. Alleen in de wet zelf moet dus het 
antwoord worden gezocht. 

De technische bedrijfseenheid moet 
worden bepaald op grand van economi
sche en sociale criteria, met voorrang 
voor deze laatste. Daaruit volgt logi
scherwijze dat er geen technische be
drijfseenheid kan zijn zo er geen sociale 
criteria aanwezig zijn, omdat er geen 
personeel tewerkgesteld is. 

Dit sluit overigens aan bij het doe! van 
de betrokken wetgeving. Ondernemings
raden en veiligheidscomites zijn organen 
van overleg en samenwerking tussen de 
werkgever en zijn personeel. Waar geen 
personeel is, is er uiteraard geen plaats 
voor overleg en samenwerking en dus 
evenmin voor organen die daarvoor wor
den opgericht. 

Terecht merkt verweerder op dat het 
uitsluiten van juridische entiteiten zon
der personeel erop neerkomt « de werk
nemers elke inspraak of controle te ont
zeggen over de activiteiten van dat deel 
van de onderneming dat door de werkge
ver opgesplitst werd zonder tewerkstel
ling van eigen personeel ». 

Dat is inderdaad het gevolg van die 
stelling. Maar dat wil nog niet zeggen 
dat deze onwettig is. Wil de wetgever de 
regeling tot vennootschappen zonder per
soneel uitbreiden, dan moet hij de wet 
tegen de volgende verkiezingen nag 
maar eens wijzigen, zoals hij in het voor
uitzicht van nieuwe verkiezingen ge
woonlijk doet. 

Het onderdeel is gegrond. 

Het tweede middel komt op tegen de 
beslissing omtrent de indeling van de ar
beidsplaatsen bij de zes verschillende 
veiligheidscomites die in de technische 
bedrijfseenheid van de eiseressen wor
den opgericht. 

Naar mijn mening valt deze bes!issing 
niet onder de vonnissen die met toepas
sing van artikel 81, 6°, van het koninklijk 
besluit van 31 juli 1986 in laatste aanleg 
gewezen zijn. 

Volgens deze bepaling is niet vatbaar 
voor hager beroep o.m. de in artikel 8, 
eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit ge
noemde beslissing van de werkgever be
treffende het aantal technische bedrijfs
eenheden of juridische entiteiten waar
voor organen moeten worden opgericht, 
met hun beschrijving.-
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In de bestreden beslissing is geen 
sprake van enige betwisting omtrent de 
technische bedrijfseenheid of de juridi
sche entiteit. Aangenomen is dat de juri
dische entiteiten een technische bedrijfs
eenheid vormen; evenmin staat de be
schrijving van de technische bedrijfseen
heid ter discussie. Vraag is alleen welke 
arbeidsplaatsen moeten worden onderge
bracht bij de zes veiligheidscomites die 
in het ene bedrijf zijn opgericht. 

Dat de werkgever verscheidene veilig
heidscomites in zijn bedrijf kan oprich
ten, is een mogelijkheid die hem reeds 
sedert de wet van 17 juli 1957 is verleend 
(3). Op dat ogenblik was er in de wetge
ving nog geen sprake van geschillen om
trent de technische bedrijfseenheid en 
de juridische entiteit. Hiervan wordt 
maar melding gemaakt wanneer het ko
ninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 
bepaalt hoe de technische bedrijfseen
heid wordt omschreven en onder welke 
voorwaarden verscheidene juridische en
titeiten een technische bedrijfseenheid 
kunnen vormen (4). Meteen vult hetzelf
de koninklijk besluit nr. 4, artikel 1, § 4, 
h, van de Gezondheid en Veiligheidswet 
aan met een 3", dat de arbeidsgerechten 
ook bevoegd maakt om uitspraak te doen 
over een vraag « om het aantal en de 
vestigingsplaats van de bedrijfseenheden 
te laten bepalen ». 

Ter uitvoering van de voornoemde be
palingen van het koninklijk besluit nr. 4 
van 11 oktober 1978 schrijft vervolgens 
artikel 7 van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 voor dat bij het arbeids
gerecht kan worden opgekomen tegen de 
beslissing van de werkgever omtrent het 
aantal technische bedrijfseenheden en/of 
juridische entiteiten waarvoor organen 
moeten worden opgericht, met hun be
schrijving; en het vierde lid van dit arti
kel bepaalt dat de desbetreffende beslis
sing van de arbeidsrechtbank niet vat
baar is voor hoger beroep. 

Het koninklijk besluit van 5 november 
1982 brengt alle bijzondere procedurere
gelen, die over het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 verspreid lagen, in een 
artikel 78bis samen. Alsdan verschijnt de 
formulering dat « in het kader » van de 
wettelijke bevoegdheidsregeling de von
nissen « in het kader » van de geschillen 
bedoeld in artikel 7 niet vatbaar zijn 

(3) Thans art. 1, § 4, b, 1, Gezondheid en 
Veiligheidswet. 

(4) Art. 1, § 4, b, 1, tweede lid, en 2 Gezond
heid en Veiligheidswet. 

voor hoger beroep. Deze formulering 
wordt uiteindelijk overgenomen door ar
tikel 81, 6", van het thans geldende ko
ninklijk besluit van 31 juli 1986. 

Wat dat vage en nietszeggende « ka
der » in die bepaling komt doen is mij 
niet duidelijk. Maar ik zie geen enkele 
reden om aan te nemen dat men daar
door de regel dat geen hbger beroep 
openstaat, zoals hij in het koninklijk be
sluit van 18 oktober 1978 was geformu
leerd, heeft willen uitbreiden tot vonnis
sen die er alsdan zeker niet onder 
vielen. 

En dat de thans aan de orde zijnde be
slissing niet valt onder de beslissingen 
betreffende het aantal technische be
drijfseenheden of juridische entiteiten 
en hun beschrijving leid ik af uit het 
hiervoor samengevatte onderzoek van de 
wetsgeschiedenis. 

Terecht merken de eiseressen op dat 
het voor het verloop van de sociale ver
kiezingen beter zou zijn dat artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 31 juli 1986 
ruim zou worden gei:nterpreteerd. Maar 
zij geven toch zelf toe dat de door hen 
voorgestelde verruiming aan deze bepa
ling een draagwijdte geeft die zij volgens 
de tekst ervan niet heeft. En vermits uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat men er 
ook nooit aan gedacht heeft de betrok
ken beslissing onder het toepassingsge
bied van artikel 8 te brengen, lijkt het 
mij juridisch ook moeilijk die weg op te 
gaan, precies omdat de voorgestelde rui
me interpretatie ook een overeenkomsti
ge verruiming tot gevolg heeft van de 
toepassing van de in artikel 81, 6", neer
gelegde regel dat de in artikel 9 bedoelde 
vonnissen niet vatbaar zijn voor hoger 
beroep. Luidens artikel 617 van het Ge
rechtelijk Wetboek zijn de vonnissen van 
de arbeidsrechtbank steeds vatbaar voor 
hoger beroep. Uitzonderingen op deze al
gemene wettelijke regel zijn alleen aan
vaardbaar op grond van een duidelijke 
en uitdrukkelijke tekst. En deze bestaat 
in onderhavige zaak niet. 

Daarom meen ik dat de in het tweede 
middel bestreden beslissing niet in laat
ste aanleg is gewezen en de desbetref
fende voorziening niet ontvankelijk is. 

* 
* .. 

Voor het geval dat het Hof de voorzie
ning ontvankelijk verklaart, moge ik vol
ledigheidshalve het middel onderzoeken. 
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Dit gaat ervan uit dat per technische 
bedrijfseenheid maar een veiligheidsco
mit~ kan worden opgericht en er dus ai
leen zes comites kunnen bestaan, wan
neer er evenveel technische bedrijfseen
heden zijn. Dit is wel het geval voor de 
ondernemingsraden maar niet voor de 
veiligheidscomites. Artikel 1, § 4, b, 1, 
van de Gezondheid en Veiligheidswet be
paalt uitdrukkelijk dat de werkgevers 
die onder de wet vallen, een of meer vei
ligheidscomites oprichten in de onderne
mingen met 50 werknemers. 

De eiseressen verwijzen naar het ar
rest van 31 maart 1980 (5), volgens het
welk geen twee veiligheidscomites zou
den kunnen worden opgericht in een 
technische bedrijfseenheid. Dat arrest 
heeft die algemene draagwijdte echter 
niet. Het beslist dat de rechter twee ven
nootschappen die een technische be
drijfseenheid vormen, niet mag verplich
ten twee veiligheidscomites op te richten 
op grand dat, toen de tweede vennoot
schap werd gesticht, deze een eigen vei
ligheidscomite kreeg en er sedertdien 
niets veranderd was, wat het arrest « op
portuniteitsredenen » noemt. De draag
wijdte van het arrest wordt dus duidelijk 
beperkt door de redengeving van de be
streden beslissing. Het stelt hoegenaamd 
niet als regel dat in een technische be
drijfseenheid maar een veiligheidscomite 
kan bestaan. 

Is de oprichting van verschillende vei
ligheidscomites in een technische be
drijfseenheid conform de wet, dan kun
nen ook alle betwistingen die in verband 
daarmee rijzen, voor de arbeidsgerech
ten worden gebracht. Zowel artikel 1, § 4, 
h, 1°, van de Gezondheid en Veiligheids
wet als artikel 582 van het Gerechtelijk 
Wetboek kennen een algemene bevoegd
heid zonder enige beperking toe aan de 
arbeidsgerechten voor alle geschillen in 
verband met de toepassing van de be
trokken wetgeving, en inzonderheid be
treffende de instelling en de werking 
van de veiligheidscomites. 

In onderhavige zaak ging het niet over 
de vraag hoeveel comites er moeten wor
den opgericht, nu daarover geen betwis
ting bestond. Onderwerp van het geschil 
was alleen hoe de arbeidsplaatsen over 
de zes comites moesten worden verdeeld. 
Ook dit geschil behoort tot de ter zake 
onbeperkte bevoegdheid van de arbeids
gerechten. 

(5) A.C., 1979-80, 960. 

Het eerste onderdeel faalt naar recht. 

Conclusie: Gedeeltelijke vernietiging, 
m.n. van de beslissing dat derde eiseres 
met de eerste twee een technische be
drijfseenheid vormt. 

ARREST 

(A.R. nr. 5821) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1987 in 
laatste aanleg door de Arbeidsrecht
bank te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 14, § 1, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven en 1, § 4, b, 1, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, 

doordat het vonnis de vordering van 
verweerder gegrond verklaart en voor 
recht zegt dat tweede en derde eiseres 
een technische bedrijfseenheid vormen 
met eerste eiseres en beslist dat de per
soneelsleden van tweede eiseres dienen 
te worden toegelaten tot de verkiezingen 
voor de oprichting van een onderne
mingsraad voor de centrale W oluwe met 
succursale Anderlecht, Woluwe, Truck 
Center Sint-Pieters-Leeuw, Charleroi, 
Europa-Brussel en Waterloo, en dat voor 
de verkiezingen van de comites voor vei
ligheid en gezondheid de tweede en der
de eiseressen toegevoegd worden aan de 
centrale Woluwe met succursale Brussel
Woluwe en Truck Center Sint-Pieters
Leeuw, op grond onder meer « dat (eer
ste eiseres) zich bezighoudt met de 
verdeling van de personen- en vrachtwa
gens van het merk Mercedes, dat de 
(tweede eiseres), als opvolger van de 
N.V. Fimarent, zich bezighoudt met de fi
nanciering, de verkoop op afbetaling en 
de leasing van personen- en vrachtwa
gens, dat de activiteiten van (derde eise
res) uitsluitend van financiiHe aard zijn, 
dat (eiseressen) meedelen, zonder op dit 
punt door (verweerder) te worden tegen
gesproken, dat deze laatste maatschappij 
geen personeel tewerkstelt ( ... ); dat (der
de eiseres) nauwe financiiHe bindingen 
heeft met de twee voornoemde maat
schappijen; . dat uit het voorafgaande 
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voortvloeit dat de drie verschillende 
maatschappijen op elkaar zijn afge
stemd, dat op economisch vlak de Eme 
maatschappij niet zonder de andere kan; 
dat ter zake dient onderzocht te worden 
welk de sociale criteria zijn die in aan
merking kunnen genomen worden voor 
de twee voornoemd aangegeven maat
schappijen, namelijk (eerste eiseres) en 
(tweede eiseres), dat de sociale criteria 
wat de derde maatschappij betreft, na
melijk (derde eiseres) niet in aanmer
king kunnen genomen worden daar niet 
betwist wordt dat deze maatschappij 
geen personeel tewerkstelt; ( ... ) dat ( ... ) 
zowel de economische als de sociale cri
teria wijzen op het bestaan van een tech
nische bedrijfseenheid tussen (eerste ei
seres) en de (tweede eiseres), dat ander
zijds (derde eiseres) eveneens deel dient 
uit te maken van deze ime technische 
bedrijfseenheid, daar op economisch 
vlak sterke financiiile banden bestaan 
tussen deze laatste maatschappij en de 
twee genoemden », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 14, § 1, van de wet van 20 sep
tember 1948 en 1, § 4, b, 1, van de wet 
van 10 juni 1952, onder « onderneming » 
in de zin van die wetsbepalingen dient te 
worden verstaan « de technische be
drijfseenheid bepaald op grand van de 
economische en sociale criteria » en 
krachtens die wetsbepalingen « in geval 
van twijfel de sociale criteria primeren »; 
hieruit volgt dat op grand van economi
sche criteria aileen niet wettig kan wor
den besloten tot het bestaan van een en
kele technische bedrijfseenheid tussen 
twee onderscheiden juridische entiteiten; 
het vonnis, dat beslist dat derde eiseres 
een technische bedrijfseenheid vormt 
met eerste eiseres, op grand van econo
mische criteria aileen, met name het be
staan van sterke financii:He banden tus
sen deze vennootschap en eerste en 
tweede eiseres, en na vastgesteld te heb
ben dat, wat derde eiseres betreft, de so
ciale criteria niet in aanmerking kunnen 
genomen worden daar niet betwist wordt 
dat deze maatschappij geen personeel te
werkstelt, derhalve niet wettig kon be
slissen dat derde eiseres een technische 
bedrijfseenheid uitmaakte samen met 
eerste en tweede eiseres (schending van 
aile in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de onderneming 

waarin krachtens artikel 14 van de 

wet van 20 september 1948 een on
dernemingsraad, en krachtens arti
kel 1, § 4, b, 1, van de wet van 10 ju
ni 1952 een of meer comites voor 
veiligheid, gezondheid en verfraai
ing van de werkplaatsen moeten 
worden ingesteld, in die wetten 
wordt gedefinieerd als volgt : « de 
technische bedrijfseenheid bepaald 
op grond van de economische en so
dale criteria; in geval van twijfel 
primeren de sociale criteria »; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de activiteiten van derde ei
seres uitsluitend van financii:He aard 
zijn en dat zij geen personeel te
werkstelt; dat het op grond van die 
vaststellingen besluit dat de sociale 
criteria wat die eiseres betreft, niet 
in aanmerking kunnen worden ge
nomen; 

Overwegende dat volgens de aan
gehaalde wetten geen technische be
drijfseenheid aanwezig is dan wan
neer mede sociale criteria in aan
merking komen, die overigens be
slissend zij n; 

Dat het vonnis, door het bestaan 
van een technische bedrijfseenheid 
in de zin van de voormelde wetten 
aan te nemen bij afwezigheid van 
enige sociaal criterium, de voormel
de wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 14, § 1, 24 van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, 1, § 4, b, 1, en 
h, van de wet van 10 juni 1952 betreffen
de de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, 8, 9 
van het koninklijk besluit van 31 juli 
1986 betreffende de ondernemingsraden 
en de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, na vastgesteld te 
hebben dat de eiseressen een technische 
bedrijfseenheid vormen in de zin van de 
artikelen 14, § 1, van de wet van 20 sep
tember 1948 en 1, § 4, b, 1, tweede lid, 1•, 
van de wet van 10 juni 1952, beslist dat 
voor de verkiezingen van de comites 
voor veiligheid en gezondheid de volgen
de indeling dient in acht te worden gena-
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men:· - · centrale Woluwe, Succursale 
Brussel Woluwe, Truck Center Sint-Pie
ters-Leeuw met toevoeging van de N.V. 
Mercedez-Benz Finance Belgium en de 
N.V. Daimler-Benz Holding Belgium; -
centrale Zaventem; - succursale Ant
werpen-Borgerhout en Antwerpen-Wil
rijk; - succursale Brussel-Anderlecht en 
succursale Europa Brussel en succursale 
Waterloo-Charleroi (Gilly), op grond « dat 
rekening houdend met de beslissing in 
verband met de €me technische bedrijfs
eenheid voor de drie maatschappijen, 
(verweerder) terecht vordert dat de N.V. 
Mercedes-Benz Finance Belgium en de 
N.V. Daimler-Benz Holding voor de ver
kiezingen van de comites dienen ge
voegd te worden bij de centrale Woluwe; 
dat (verweerder) anderzijds terecht voor
houdt dat, rekening houdend met de taal 
van de werknemers en de afstand tussen 
de verschillende succursales, de succur
sale van Anderlecht ten onrechte met 
Waterloo werd samengevoegd en dat de 
succursale van Anderlecht met deze van 
Europa- Brussel dient samengevoegd te 
worden, dat anderzijds de succursale van 
Waterloo met deze van Charleroi dient 
samengevoegd te worden en dit om de
zelfde voornoemd aangegeven redenen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 14, § 1, van de wet van 20 sep
tember 1948 en 1, § 4, b, 1, van de wet 
van 10 juni 1952, per technische bedrijfs
eenheid een ondernemingsraad en een 
comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen dient 
opgericht te worden, en, krachtens -de ar
tikelen 24, § 1, van de wet van 20 sep
tember 1948, 1, § 4, h, van de wet van 10 
juni 1952 en 8 en 9 van het koninklijk 
besluit van 31 juli 1986, de arbeidsge
rechten alleen bevoegd zijn om het aan
tal technische bedrijfseenheden en hun 
omschrijving vast te stellen; hieruit volgt 
dat, wanneer zoals ten deze de werkge
ver voorstelt meer comites op te richten 
dan er technische bedrijfseenheden zijn, 
de arbeidsrechtbank de omschrijving 
van de afdelingen waarvoor een comite 
zou worden opgericht, niet kan wijzigen 
of vaststellen, weze het aileen al bij ge
brek aan wettelijke criteria daartoe, en, 
in geval van betwisting hierover, de ar
beidsrechtbank aileen de oprichting van 
de door de wet verplicht gestelde orga
nen kan bevelen, ten deze de oprichting 
van een comite voor de technische be
drijfseenheid; het vonnis derhalve, door, 
ingaande op de vorderingen van ver
weerder, te beslissen dat voor de verkie
zingen van de comites voor veiligheid en 

gezondheid de aangehaalde indeling 
dient in acht te worden genomen, niette
genstaande de vaststelling van het be
staan van slechts een technische be
drijfseenheid, schending inhoudt van de 
artikelen 14, § 1, 24 van de wet van 20 
september 1948, 1, § 4, b, 1, en h, van de 
wet van 10 juni 1952, 8 en 9 van het ko
ninklijk besluit van 31 juli 1986; 

tweede onderdeel, de eiseressen in 
hun conclusie lieten gelden dat het argu
ment - namelijk taal en ligging - inge
roepen om de succursale Waterloo bij de 
succursale Charleroi te voegen, en af te 
splitsen van de eenheid met de succursa
le Anderlecht, geen hout sneed, daar de 
taal in Anderlecht en Waterloo gelijk 
was en de ligging van Waterloo ten op
zichte van Anderlecht veel gunstiger was 
dan ten opzichte van Charleroi; het von
nis, dat er zich toe beperkt te stellen dat 
« rekening houdend met de taal van de 
werknemers en de afstand tussen de ver
schillende succursales, de succursale van 
Anderlecht ten onrechte met Waterloo 
werd samengevoegd en dat de succursale 
van Anderlecht met deze van Europa 
Brussel dient samengevoegd te worden, 
dat anderzijds de succursale van Water
loo met deze van Charleroi dient samen
gevoegd te worden en dit om dezelfde 
voornoemd aangegeven redenen >>, zon
der het verweer van de eiseressen op dit 
punt te beantwoorden, niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, het begrip technische 
bedrijfseenheid in de zin van artikel 14, 
§ 1, van de wet van 20 september 1948 
identiek is aan hetzelfde begrip in arti
kel 1, § 4, b, 1, van de wet van 10 juni 
1952; hieruit volgt dat in de mate dat het 
vonnis impliciet beslist zou hebben dat 
de eiseressen samen zes technische be
drijfseenheden uitmaken, althans voor 
de oprichting van de comites voor veilig
heid en gezondheid, het vonnis niet zon
der schending van die wetsbepalingen, 
minstens tegenstrijdigheid in de motive
ring, wettig kan beslissen dat « de perso
neelsleden van (tweede eiseres) dienen 
toegelaten te worden tot de verkiezingen 
voor de oprichting van de ondernemings
raad voor de centrale Woluwe met suc
cursale Anderlecht, Woluwe, Truck Cen
ter Sint-Pieters-Leeuw, Charleroi, Euro
pa Brussel en Waterloo >>, nu deze laatste 
« eenheid >> op zichzelf vier van de zes 
<< eenheden » groepeerde die door het 
vonnis voor de oprichting van de comites 
voor veiligheid en gezondheid werd aan
gehouden; het vonnis niet wettelijk ge-
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rechtvaardigd is (schending van de arti
kelen 14, § 1, van de wet van 20 
september 1948, en 1, § 4, b, 1, van de 
wet van 10 juni 1952) althans, wegens te
genstrijdigheid in de motivering, niet re
gelmatig gemotiveerd is (schending vafl 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
het openbaar ministerie opgewor
pen, aan de eiseressen ter kennis 
gebracht overeenkomstig artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
en hieruit afgeleid dat de in het 
middel bestreden beslissing niet in 
laatste aanleg is gewezen ingevolge 
de artikelen 8, 9 en 81 van het ko
ninklijk besluit van 31 juli 1986 be
treffende de ondernemingsraden en 
de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werk
plaatsen: 

Overwegende dat artikel 81 van 
het genoemde koninklijk besluit van 
31 juli 1986 bepaalt : « In het kader 
van de bij artikel 24 van de wet van 
20 september 1948 en artikel 1, § 4, 
h, van de wet van 10 juni 1952 voor
ziene beroepen zijn de volgende pro
cedureregels van toepassing: ( ... ) 
6" alleen de vonnissen in het kader 
van de geschillen bedoeld bij de ar
tikelen 9, 30 en 38 zijn niet vatbaar 
voor hoger beroep of verzet »; 

Overwegende dat artikel 9 van 
hetzelfde koninklijk besluit luidt : 
« Uiterlijk ( ... ) kunnen de betrokken 
werknemers alsook de betrokken re
presentatieve werknemersorganisa
ties tegen de in artikel 8 vermelde 
beslissingen ( ... ) beroep instellen bij 
de arbeidsrechtbank »; dat in artikel 
8 onder meer wordt vermeld de « be
slissing (van de werkgever) betref
fende ( ... ) het aantal technische be
drijfseenheden of juridische entitei
ten waarvoor organen moeten wor
den opgericht, met hun beschrij
ving »; 

Overwegende dat het geschil be
treffende de indeling van de ver
schillende arbeidsplaatsen bij de on
derscheiden veiligheidscomites niet 
valt onder de geschillen bedoeld in 
artikel 9; dat de bestreden beslissing 

mitsdien niet in laatste aanleg is ge
wezen; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is in zoverre zij op
komt tegen de beslissing betreffen
de de omschrijving van de bedrijfs
zetels waarvoor de comites moeten 
worden opgericht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
dat derde eiseres met de twee overi
ge eiseressen behoort tot een zelfde 
technische bedrijfseenheid; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijke vernietigde vonnis; ver
oordeelt de eiseressen 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 de Arbeidsrechtbank te Leu
ven. 

30 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 196 

3' KAMER - 30 november 1987 

ZIEKTE- EN INV,ALIDITEITSVERZE
KERING - GENEESKUND!GE VERZOR
GING - REV ALIDA TIE· EN HERSCHOLINGS
PROGRAMMA - TANDPROTHESE - VERGOE
D!NGSVOORWAARDE. 

In het kader van een revalidatie- en her
scholingsprogramma mag geen tege
moetkomillg voor tandprothese worden 
toegekend aan een rechthebbende die 
niet voldoet aan de in de nomencla-
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tuur van de geneeskundige verstrek
kingen omschreven vergoedingsvoor
waarde, volgens welke hij ten minste 
50 jaar moet zijn, tenzij hij aan een 
bepaalde aandoening Jijdt of zich in 
een bepaalde toestand bevindt. (Art. 19 
Z.I.V.-wet; art. 6, § 5, van de bijlage bij 
K.B. 16 nov. 1973.) 

(RIJKSINSTlTUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. BOROCZ, LANDSBOND 

DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5849) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1982 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen (1); 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 19, tweede lid, 24 van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewij
zigd bij de wet van 8 april 1965 en bij 
het koninklijk besluit nr. 10 van 11 okto
ber 1978, 1 van het koninklijk besluit 
van 16 november 1973 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de geneeskun
dige verstrekkingen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 6, 
§ 5, van de bijlage bij dit koninklijk be
sluit van 16 november 1973, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 9 januari 1978, 

doordat het arrest de aangevochten be
slissing van 11 juli 1977 van het college 
van geneesheren-directeurs wijzigt en 
voor recht zegt dat eerste verweerder 
recht heeft in het kader van het hem 
toegewezen revalidatie- en herscholings
programma op een tegemoetkoming van 
zijn ziekenfonds voor de door hem aan
gevraagde tandprothese, op de volgende 
gronden : dat, volgens artikel 6, § 5, van 
de nomenclatuur, de verzekeringstege
moetkoming voor een tandprothese 
slechts verschuldigd is indien de recht
hebbende ten minste 50 jaar oud is of, 
indien hij deze leeftijd niet heeft bereikt, 
wanneer hij aan een van de opgesomde 
aandoeningen lijdt of zich in een van de 
opgesomde toestanden bevindt; dat deze 
bepalingen geen vergoedingsvoorwaar
den zijn in de zin van artikel 19 van de 
wet, doch voorwaarden die moeten wor-

(1) De voorziening werd op 5 mei 1987 inge
diend. 

den vervuld om een recht te openen op 
de beoogde verstrekking; dat, zoals ver
weerder terecht stelt, het college van ge
neesheren-deskundigen (lees : geneeshe
ren-directeurs) in de gevallen bedoeld bij 
artikel 19, tweede lid, enkel rekening 
dient te houden met de vergoedingsvoor
waarden bepa~ld in de nomenclatuur en 
niet met de aldaar eventueel bepaalde 
toekenningsvoqrwaarden; dat ten deze 
de noodzakelijkheid van de tandprothese 
voor zijn reva,lidatie en/of herscholing 
een voorwaarde van toekenning voor de 
tegemoetkoming is waaraan eerste ver
weerder voldeed, wat niet wordt betwist; 
dat ook de aanvraag kennelijk werd in
gediend v66r de plaatsing van de prothe
se; dat bij het bepalen van de mate van 
financiele tegemoetkoming, bedoeld col
lege binnen de perken dient te blijven, 
als bepaald bij artikel 19, tweede lid, van 
de wet, van de vergoedingsvoorwaarden, 
zijnde ten deze bedoeld bij de artikelen 5 
en 6, § 1 en § 2, van de bijlage van het 
koninklijk besluit van 16 november 1973; 
dat, aangezien de aangevochten beslis
sing de aangevraagde tussenkomst wei
gert op grond van voorwaarden andere 
dan de ten deze toepasselijke vergoe
dingsvoorwaarden, zij strijdig is met de 
wet, 

terwijl, eerste onderdeel, nu voor het 
revalidatie- en herscholingsprogramma 
van eerste verweerder de tussenkomst 
van het college van geneesheren-di
recteurs gevraagd werd voor een ver
strekking die in de nomenclatuur opge
nomen was, namelijk een tandprothese, 
dit college voor die verstrekking geen 
andere vergoedingsvoorwaarden kon in
voeren dan die welke in deze nomencla
tuur zijn bepaald; dientengevolge het col
lege terecht de tegemoetkoming gewei
gerd heeft, daar de verzekeringstege
moetkoming voor tandprothese slechts 
verschuldigd is, onder meer indien de 
rechthebbende ten minste 50 jaar oud is 
of, indien de rechthebbende deze leeftijd 
niet heeft bereikt, wanneer hij aan een 
van de in de bedoelde bepaling opgesom
de aandoeningen lijdt, en eerste verweer
der aan die voorwaarden niet voldeed 
(schending van de artikelen 19, tweede 
lid, 24 van de wet van 9 augustus 1963, 1 
van het koninklijk besluit van 16 novem
ber 1973 en 6, § 5, van de bijlage bij het 
koninklijk besluit van 16 november 
1973); 

tweede onderdeel, het arrest ten on
rechte de beslissing van het college van 
geneesheren-directeurs wijzigt, omdat de 
bepaling van de nomenclatuur, volgens 
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welke · de verzekeringst-egemoetkoming 
voor een tandprothese slechts verschul
digd is, onder meer indien de rechtheb
bende ten minste 50 jaar oud is of, in
dien de rechthebbende deze leeftijd niet 
heeft bereikt, wanneer hij aan een van 
de in deze bepaling opgesomde aandoe
ningen lijdt, geen vergoedingsvoorwaar
den maar een toekenningsvoorwaarde 
zou zijn; de bij de wet bepaalde toeken
ningsvoorwaarden voor geneeskundige 
verstrekkingen betrekking hebben name
lijk op de inschrijving van de rechtheb
bende ·bij een ziekenfonds, de inlevering 
van bijdragebescheiden, het vervullen 
van een wachttijd (schending van de ar
tikelen 62, 63 en 66 van de wet van 9 au
gustus 1963); de in de nomenclatuur be
paalde voorwaarde van leeftijd en aan
doening voor de verzekeringstegemoet
koming voor een prothese geen toeken
ningsvoorwaarde maar een vergoedings
voorwaarde is die door aile rechthebben
den dient te worden vervuld, ook wan
neer de tegemoetkoming gevraagd wordt 
in het kader van een revalidatie- en her
scholingsprogramma, zodat deze verze
keringstegemoetkoming terecht gewei
gerd werd (schending van de artikelen 
19, tweede lid, 24 van de wet van 9 au
gustus 1963, 1 van het konink!ijk besluit 
van 16 november 1973 en 6, § 5, van de 
bijlage bij het koninklijk besluit van 16 
november 1973) : 

Overwegende dat de voorwaarden 
waaronder de geneeskundige ver
strekkingen, bedoeld in artikel 23 
van de Ziekte- en Invaliditeitswet, 
aan de rechthebbenden worden toe
gekend, bepaald zijn in de artikelen 
62 en volgende van bedoelde wet; 

Overwegende dat de ten deze toe
passelijke tekst van artikel 24, eer
ste en tweede lid, van dezelfde wet 
luidt : « De Koning stelt de nomen
clatuur van de geneeskundige ver
strekkingen vast. Die nomenclatuur 
somt die verstrekkingen op, bepaalt 
hun betrekkelijke waarde en stelt 
met name haar toepassingsregelen 
vast alsmede de bekwaming vereist 
van de persoon die gemachtigd is 
om elk van die verstrekkingen te 
verrichten »; 

Dat de hier toepasselijke nomen
clatuur werd uitgevaardigd bij ko
ninklijk besluit van 16 november 
1973; dat artikel 6, § 5, van die no-

menclatuur, met betrekking tot 
tandprothesen, voor zover van be
lang, bepaalt: « Verzekeringstege
moetkoming is slechts verschuldigd 
indien de rechthebbende ten minste 
50 jaar oud is of, indien de recht
hebbende deze leeftijd niet heeft be
reikt, wanneer hij aan een van de 
volgende aandoeningen lijdt of zich 
in een van de volgende toestanden 
bevindt: ( ... ) »; 

Dat § 5 van artikel 6 van de no
menclatuur aldus niet de voorwaar
den van de toekenning van tandpro
thesen bepaalt, maar de voorwaar
den die moeten zijn vervuld opdat 
de tegemoetkoming van de verzeke
ring in de prijs ervan verschuldigd 
is; 

Overwegende dat de ten deze toe
passelijke tekst van artikel 19, eer
ste en tweede lid, van de Ziekte- en 
Invaliditeitswet bepaalt : « Bij de 
dienst voor geneeskundige verzor
ging wordt een college van genees
heren-directeurs van de verzeke
ringsinstellingen ingesteld, dat tot 
taak heeft voor elk geval te beslis
sen of de revalidatie- en herscho
lingsprogamma's ten bate van de 
rechthebbenden van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging ten 
laste worden genomen door de ver
zekering. Zo dat revalidatie- en her
scholingsprogramma in de nomen
clatuur bedoelde verstrekkingen om
vat, mag de tussenkomst van het 
college van geneesheren-directeurs 
voor die verstrekkingen geen andere 
vergoedingsvoorwaarden invoeren 
dan die welke in bovengenoemde 
nomenclatuur zijn bepaald »; 

Dat de term « vergoedingsvoor
waarden » in artikel 19 betrekking 
heeft op de voorwaarden waarvan 
de nomenclatuur de tegemoetko
ming van de verzekering in het ho
norarium voor de verstrekkingen af
hankelijk stelt; 

Dat het arrest, door dienaangaan
de anders te beslissen, voormeld ar
tikel 19 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van eerste ver
weerder ontvankelijk verklaart; 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 
Gent. 

30 november 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 197 

3' KAMER - 30 november 1987 

DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 
INOBSERV ATIESTELLING MEDEDELING 
VAN DE UITSLAG VAN HET GENEESKUNDIG 
ONDERZOEK. 

Wanneer de herkeuringsraad de inobser
vatiestelling van de dienstplichtige be
veelt, behoeft de uitslag van het ge
neeskundig onderzoek niet aan de 
dienstplichtige te worden medegedeeld 
(1). (Dienstplichtwet, art. 45.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 643 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 september 1987 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie West-Vlaanderen gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 978 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

(1) Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 483). 

doordat nergens in de bij koninklijk 
besluit van 30 april 1962 gecoordineerde 
dienstplichtwetten voorgeschreven staat 
dat het deskundigenverslag, na inobser
vatiestelling, aan eiser dient te worden 
overhandigd, doch evenmin dat het ver
slag aan de betrokkene niet zou mogen 
overhandigd worden; bij ontstentenis 
van enige duidelijke bepaling in de ge
coordineerde dienstplichtwetten, het ge
meen recht van toepassing dient te wor
den geacht; niet betwist kan worden dat 
de herkeuringsraad een met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan is, hetwelk 
verbonden is aan aile vrijheden en be
perkingen, eigen aan de rechtsprekende 
functie; de herkeuringsraad aldus ge
rechtigd is deskundig advies in te win
nen vooraleer een beslissing te treffen; 
overeenkomstig artikel 978 van het Ge
rechtelijk Wetboek « Na afloop van de 
verrichtingen, de deskundigen kennis 
van hun bevindingen geven aan de par
tijen, wier opmerkingen zij aanteke
nen. »; nergens uit de bestreden beslis
sing blijkt dat de deskundige de bevin
dingen van zijn opzoekingen aan verzoe
ker heeft kenbaargemaakt; de bestreden 
beslissing artikel 978 van het Gerechte
lijk Wetboek miskent: 

Overwegende dat artikel 978 van 
het Gerechtelijk W etboek geen toe
passing vindt op de inobservatiestel
ling ter zake van dienstplicht, welke 
immers geregeld wordt door wetsbe
palingen, inzonderheid de artikelen 
43 tot 45 van de Dienstplichtwet, 
waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de toepassing van de 
voormelde bepaling; 

Dat geen wetsbepaling voor
schrijft dat de uitslag van het ge
neeskundig onderzoek van de inob
servatiestelling aan de dienstplichti
ge moet worden meegedeeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

30 november 1987 - 3' kamer - Voor· 
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con· 
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 
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Oorzakelijk verband - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 313 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzaak - Begrip - Ongeoorloofd rijden van 
een bestuurder op een voor plaatselijk ver
keer bestemde weg - Weg- en verkeerste
kens door een gebrek aangetast - Ongeval -
Geen oorzakelijk verband tussen het ongeval 
en de fout van de bestuurder - Vereisten. 350 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene schadeveroor
zakers - Verdeling van de aansprakelijkheid 
- Beoordeling door de feitenrechter. 264 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene schadeveroor
zakers - Iedere veroorzaker jegens de getrof
fene gehouden tot algehele vergoeding van de 
schade. 285 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Verscheidene daders - Da
ders van afzonderlijke misdrijven - Veroor
deling tot schadevergoeding - Algehele ver
goeding - Wettigheid - Voorwaarde. 345 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Openbare overheid - Ge
meenteoverheid - Verplichting om te zorgen 
voor de veiligheid van het verkeer op de open
bare wegen - Omvang 350 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Bewaring van de 
zaak - Bewaring - Begrip. 264 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak 
- Aansprakelijkheid van de bewaarder -
Verscheidene bewaarders. 264 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Bewaring van de 
zaak - Bewaring - Begrip. 264 

Aansprakelijldteid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak 
- Verplichting van de bewaarder - Niet be
kend gebrek - Gevolg. 267 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak 
- Aansprakelijkheid van de bewaarder -
Vrijstelling - Vreemde oorzaak - Begrip. 

267 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzakelijk verband tussen schuld en schade 
- Ontbreken van de vaststelling dat de scha
de zich ook zonder de fout zou hebben voorge
daan zoals ze veroorzaakt is - Gevolg. 208 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Samenloop van aansprakelijkheid - Aan
sprakelijkheid uit en buiten overeenkomst. 

315 

Afstamming 
Overspelig kind - Erkenning - Voorwaar
den. 364 

Afstamming 
Overspelig kind - Erkenning - Voorwaar
den gesteld bij de wet en bij de artt. 8 en 14 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Verenigbaarheid. 364 

Afstand van recht 
Be grip. 359 

Ambtenaar 
Rustpensioen - Recht op pensioen - Grond 
slag. -. 380 
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Ambtenaar 
Rustpensioen - Geschil - Bevoegdheid. 380 

Arbeidsongeval 
Begrip. 

Arbeidsongeval 

91 

Begr.!p - J3~y.rij_s -::. Q__orzak~ijk_ ver:bandtus
sen ongeval en letsel - Vermoeden - Tegen
bewijs - Beoordeling door de rechter. 197 

Arbeidsove1·eenkomst 
Be grip. 

Arbeidsovereenkomst 

193 

Einde - Opzegging - Bedienden - Opzeg
ging om aan de arbeidsovereenkomst een 
einde te maken op het tijdstip waarop de be- · 
diende de normale leeftijd voor het pensioen 
bereikt - Vereiste. 55 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Kennisgeving - Afgif
te - Bewijs. 339 

Arbeidsovereenkomst 
Einde van de overeenkomst Ontslag om 
dringende reden - Aangevoerd feit - Beoor
deling - Aan het ontslag voorafgaande fei
ten. 256 

Arbeidsovereenkomst 
Einde van de overeenkomst Ontslag om 
dringende reden - Aangevoerd feit - Be
grip. 256 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Sluitings
fonds - Betaling van lonen, vergoedingen en 
voordelen - Onderneming die anders dan 
door sluiting ophoudt te bestaan - Begrip. 

409 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Orde van Architecten - Bureau van de 
provinciale raad - Oproeping van een 
architect - Begrip. 230 

B 

Belasting op spelen en weddenschappen 
Belastingverordening van de stad Verviers 
waarb1j voor het belastingjaar 1984 · een di
recte belasting wordt geheven van de agent
schappen voor weddenschappen op paarden
wedrennen d1e btnten het Waalse Gewest 
worden georgamseerd - Wett1ghe1d. ;l30 

Belasting op spelen en weddenschappen 
Artt. 66 en 74 Wetboek van de met de Inkom
stenbelastingen Ge!ijkgestelde Belastingen -
Belasting op de toegelaten agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwedrennen 
- Begrip. 330 

Benelux 
Ve;ci~ag Benelux-Gere-c1-itshof, art,- -6--:... Preju
dicieel geschil - Vraag om uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijke rechtsregel, als dusdanig 
aangewezen krachtens art. 1 van het Verdrag 
- Vraag opgeworpen in een voor het Hof van 
Cassatie aanhangige zaak - Verplichting van 
hetHof. 42 

Beroepsziekte 
Overheidspersoneel - Toepassingsgebied -
Nationale Maatschappij van de Buurtspoor
wegen. 92 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Beslissing over een 
wetsbepaling van openbare orde. 202 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Betekening van een von
nis met bevel en zonder voorbehoud - Stil
zwijgende berusting. 273 

Bescherming van de maatschappij 
Advies van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij verleend met toepassing van 
art. 21 Wet Bescherming Maatschappij - Cas
satieberoep - Ontvanke!ijkheid. 29 

Betekening en kennisgeving 
Betekening van een exploot aan de procureur 
des Konings - Vereisten. 227 

Betekening en kennisgeving 
Betekening van exploten - Taal - Burger
lijke zaken - Arbeidsrechtbank - Gedingin
leidende akte - Rechtspersoon, verweerster 
- Maatschappelijke zetel in een Vlaamse ge
meente. 382 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Vol-
strekte bevoegdheid Rustpensioen · -
Openbare sector. 380 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgeilijke . zaken . - Sociaal procesrechf 
Aanleg - · Vefligheidscomit~- .:... Verscheideme 
comites voor een technische bediijfseenheid 
- Indeling v-an de arbeidsplaatsen' bij de on
derscheidime comites - Voimis- van de ar
beidsrechtbank. 412 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheidsbeding .m een cognossement· -
.Gelding ten aanz1en _van. de .derde:l~ouder _ _ 82 
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Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Verbod 
voor de rechter om zijn beslissing te gronden 
op persoonlijke wetenschap of op gegevens 
waarvan hij buiten de terechtzitting kennis 
heeft gekregen - Begrip. 157 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Huur van goederen -
Pacht - Schriftelijk vastgestelde pachtover
eenkomst- Bewijs van de pachtvoorwaarden 
- Art. 3 Pachtwet - Draagwijdte. 49 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Huur van goederen -
Pacht - Schriftelijk vastgestelde eerste 
pachtovereenkomst - Pacht van rechtswege 
verlengd - Toepasselijkheid art. 3 Pachtwet. 

49 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Verzekeringspolis -
Bewijskracht van de akten- Miskenning. 

220 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken -
Bewijskracht van de akten - Begrip. 234 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Begrip. 242 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken -
Bewijskracht van de akten - Begrip. · 371 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracbt van de 
akten - Burgerlijke zaken - Verzekerings
polis - W.A.M.-verzekering - Rechterlijke 
uitlegging van de polisbedingen niet verenig
baar met de bewoordingen ervan. 404 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Eigen
domsrecht - Vermeldingen van het kadaster. 

80 

Bewijs 
Strafzaken - Beoordelingsvrijheid - Geval 
waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft - Beoordeling in feite door de 
feitenrechter. 347 

Bewijs 
Schriftelijk bewijs - Bewijskracht van de ak
ten - Strafzaken - Miskenning van de be
wijskracht van de akten - Begrip. 150 

Bewijs 
Strafzaken - Geschriften - Miskenning van 
bewijskracht - Burgerlijke recbtsvordering 
- Vonms- Begnp 32.1 

Bewijs 
Bewijs door getuigen -'- Strafzaken - Straf
vordering - Afwezend getuige - Beoorde
lingsvrijheid. 291 

Bezit 
Bezitsvordering - Relntegrande - Feitelijk
heid - Berokkenheid van een publiekrechte
lijk persoon. 113 

Bezit 
Bezitsvordering - Relntegrande - Termijn. 

113 

Burgedijlt pensioen 
Rustpensioen - Openbare sector - Geschil 
- Bevoegdheid. 380 

c 

Cassatie 
Bevoegdbeid van het Hof van Cassatie - Be~ 
voegdheid in bet algemeen - Strafzaken -
Verschrijving in de bestreden beslissing -
Bevoegdheid van het Hof om die fout te ver
beteren. 69 

Cassatie 
Bevoegdheid van bet Hof - Algemeen -
Strafzaken - Verdachte bij afzonderlijke be
scbikkingen wegens verschillende feiten ver
wezen naar correctionele rechtbanken die 
niet ressorteren onder het rechtsgebied van 
hetzelfde hof van beroep - Verzoek tot rege
ling van rechtsgebied gegrond op samenhang 
- Beoordeling door bet Hof. 397 

Cassatie 
Omvang van de vemietiging Burgerlijke 
zaken - Vernietiging beperkt tot de draag
wijdte van de middelen. 37 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Cassatie van een beslissing - Gevolg voor 
de beslissing die slechts het gevolg is van de 
vernietigde bes!issing. 382 

Cas sa tie 
Rechtspleging - Strafzaken - Omvang van 
de vernietiging - Strafvordering en burger
lijke rechtsvordering - Voorziening van de 
beklaagde - Vernietiging van de beslissingen 
waarbij de beklaagde veroordeeld wordt -
Burgerrechtelijk aansprakelijke pa1•t1j d1e 

. geen of een onregelmatig 9<\Ssat\El~Elni_ep 
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heeft ingesteld - Beslissingen waarhij die 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk ver
klaard wordt voor de veroordelingen. 63 

'Cassatie 
Rechtspleging - Strafzaken - Omvang van 
de vernietiging - Burgerlijke rechtsvorderin
gen - Niet beperkte voorziening van de be
klaagde. 63 

Cassatie 
Rechtspleging - Strafzaken - Omvang van 
de vernietiging - · Burgerlijke rechtsvorde
ring - Vorderingen van de getroffene en van 
een in de plaats van de getroffene getreden 
partij - Beslissingen over die vorderingen -
Cassatieberoep van de getroffene - Cassatie 
- Gevolg van de indeplaatsstelling - Uitbrei
ding van de vernietiging. 63 

Cassatie 
Rechtspleging - Strafzaken - Omvang van 
de vernietiging - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Voorziening van de vrijwillig tussen
gekomen partij - Eindbeslissing op de 
rechtsvordering van een burgerlijke partij -
Vernietiging van die beslissing die de vernie
tiging medebrengt van de niet definitieve be
s!issing van de rechtsvordering van een ande
re burgerlijke partij- Voorwaarde. 63 

Cassatie 
Rechtspleging - Omvang - Strafzaken 
Niet beperkte voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de op de strafvordering 
gewezen beslissing - Daaruit voortvloeiende 
vernietiging van de eindbeslissing op de tegen 
de beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering. 149 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vordering van de 
getroffene en van een in diens plaats getreden 
partij - Beslissing over die vorderingen -
Cassatieberoep van de beklaagde - Vernieti
ging - Gevolg van de indeplaatsstelling -
Uitbreiding van de vernietiging. 159 

Cassatie 
Rechtspleging in strafzaken - Omvang van 
de vernietiging - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Beslissing waarbij een bestuurder 
aansprakelijk wordt verklaard voor het onge
val - Beslissing waarbij een andere bestuur
der op onwettige wijze ontslagen wordt van 
aile aansprakelijkheid - Beperkte vernieti
ging. 208 

Cassatie 
Rechtspleging in strafzaken - Omvang van 
de vernietiging - Burgerlijke rechtsvorderin
gen - Vernietiging van de eindbeslissingen 
op een van die rechtsvorderingen- Vernieti
ging van de niet definitieve beslissing op de 
.andere- Voorwaarden. 208 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken ~Bur
gerlijke rechtsvorderingen - . Niet bE;!perkte 
voorziening van de beklaagde - Vernietiging 
van ambtswege van de beslissing op .de straf
vordering - Vernietiging die de vernietiging 
ten gevolge heeft van de definitieve en niet 
definitieve beslissingen op de tegen hen1'inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen. 284 

Cassatiemiddelen 
Ontvankelijkheid - Strafzaken - Strafvor
dering - Middel dat het Hof ertoe zou ver
plichten feitelijke gegevens na te gaan waar
voor het niet bevoegd is. 24 

Cassatiemiddeleit 
Ontvankelijkheid - Strafzaken Strafvor
dering - Middel ten betoge dat bijzondere 
herhaling ten onrechte door de rechter in 
aanmerking is genomen - Beslissing waaruit 
blijkt dat de rechter de strafmaat heeft be
paald op grond van de in aanmerking gene
men herhaling. 56 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Exceptie van niet-ont-
vankelijkheid - Incidenteel cassatieberoep. 

84 

Cassatiemiddelen 
Grond van niet-ontvankelijkheid Burger
lijke zaken - Onderzoek van de grond van 
niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar van het 
onderzoek van het middel - Gevolg. 371 

Cassatiemiddelen 
Onduidelijke middelen - Burgerlijke zaken 
- Middel gericht tegen de beslissing waarbij 
de Raad van State zich bevoegd verklaart -
Middel waarin niet wordt gezegd in welk op
zicht die bes!issing de vermelde wettelijke be
palingen schendt. 258 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens onduide
lijkheid - Burgerlijke zaken - Schending 
van een wettelijke bepaling - Fout begaan 
bij de uitvoering van de overeenkomst. 315 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Vermelding van de geschonden wetsbepa
lingen - Gewijzigde wetsbepaling. 15 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Middel dat de mis
kenning aanvoert van een in verschillende 
wetsbepalingen neergelegde regel - Burger
lijke zaken - Ontvankelijkheid. 188 

Cassatiemiddelen 
Niet ontvankelijke middelen bij gebreke van 
vermelding van de geschonden wettelijke be
paling - Burgerlijke zaken - Vermelding 
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van art. 97 Gw. - Middel dat de we~igbeid 
van de bestreden beslissing kritiseert. ·. . 267 

Cassatieiniddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Niet-ontvankelijkheid wegens niet-vermel
ding van de gescbonden wettelijke bepalingen 
- Bestrijding van de uitlegging van een wet 
- Middel waarin enkel de artt. 1319, 1320 en 
132 B.W. warden opgegeven. 371 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middelen die feitelijke -grond
slag missen - Middel gegrond op een ver
scbrijving in de bestreden beslissing. 69 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middelen die feitelijke grand
slag missen - Middel dat op een veronder
stelling berust. 69 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlij)!:e zaken - Middel 
dat scbending aanvoert van wett~Ujke bepa
lingen die door de recbter dienden te worden 
toegepast. 51 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang - Burgerlijke zaken - Be
~~ 4 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Beslissing zonder kos
ten of scbadevergoeding ten laste van de oor
spronkelijke eiser - Middel gericbt tegen de 
verwerping van de exceptie · « judicatum sol
vi» - Middel niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang. 37 

Cassatiemiddelen 
Gebrek aan belang - Burgerlijke zaken -
Middel gericbt tegen de beslissing waarbij de 
Raad van State zich bevoegd verklaart - Mid
del waarin niet wordt gezegd welke weerslag 
de beweerde onwettigbeid op die beslissing 
heeft. 258 

Cassatiemiddelen 
Gebrek aan belang - Burgerlijke zaken -
Middel gericbt tegen de beslissing waarbij de 
Raad van State zich bevoegd verklaart - Mid
del waarin wordt aangevoerd dat niet is ge
antwoord op een conclusie die geen verband 
houdt met die bevoegdbeid. 258 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang voor eiser - Burgerlijke zaken -
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst -
Gebrek van de zaak - Voorziening van een 
tot volledige vergoeding van de scbade veroor
deelde bewaarder - Voorziening tegen de 
scbadelijder - Middel enkel betreffende de 
beslissing dat een derde niet de boedanigheid 
van medebewaarder bezit. 264 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan.belang voor eiser- Strafzaken
Strafvordering - Een enkele straf wegens 
verscheidene misdrijven - Straf naar recbt 
verantwoord door een ander misdrijf. 347 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang - Tucbtzaken - Begrip. 

233 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Aanwijzing van de ge
scbonden wettelijke bepalingen - Aanwij
zing van een bepaling die niets te maken 
beeft met de aangevoerde grief - Gevolg. 242 

Cassatiemiddelen 
Middel dat geen betrekking heeft op de be
streden beslissing - Strafzaken - Cassatie
beroep tegen de beslissing van bet vonnisge
recbt - Middel dat enkel betrekking beeft op 
het voorbereidend onderzoek. 24 

Cassatiemiddelen 
Middel dat geen betrekking beeft op de be
streden beslissing - Strafzaken - Middel be
treffende de procedure voor de eerste recbter 
- Middel niet aan de appelrechter voorge
legd. 24 

Cautio judicatum solvi 
Beslissing zonder kosten of scbadevergoeding 
ten laste van de oorspronkelijke eiser - Cas
satiemiddel met kritiek op de verwerping van 
de exceptie « judicatum solvi •• - Middel niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang. 37 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - Geldigbeid van de dagvaarding 
- Toepasselijke wetsbepalingen. 218 

Dagvaarding 
Taal - Burgerlijke zaken - Arbeidsrecbt
bank - Recbtspersoon, verweerster - Maat
scbappelijke zetel in een Vlaamse gemeente. 

382 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Contradictoir I>enmeril: 
- Geen oproeping van een partij - Misken
ning van bet recbt van verdediging -
Sanctie. 147 
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Diefstal en afpersing 
Feiten omschreven in art. 473, derde lid, Sw. 
- Toepasselijke straf - Correctionalisering 
- Grenzen. 141 

Diefstal en afpersing 
Bedrieglijk wegnemen van andermans goed 
voor een kortstondig gebruik - Begrip. 172 

Diefstal en a~peD."sing 
Op heterdaad betrapte dief die geweld of be
dreiging gebruikt, hetzij om in het bezit van 
de weggenomen voorwerpen te kunnen blij
ven, hetzij om zijn vlucht te . verzekeren -
Sw., art. 469 - Verzwarende omstandigheid 
- Aard. 388 

Diefstal en afpen·sing 
Op heterdaad betrapte die£ die geweld of be
dreiging gebruikt, hetzij om in het bezit van 
de weggenomen voorwerpen te kunnen blij
ven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren -
Art. 469 Sw. - Vereisten. 388 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Herkeuringsraad 
Inobservatiestelling - Uitstel - Examens. 20 

i)ienstplicht 
Militierechtscolleges - Herkeuringsraad 
Dienstplichtige die tot staving van zijn aan
vraag om vrijstelling of voorlopige afkeuring 
verschillende kwalen aanvoert - Beslissing 
aan de hand waarvan het Hof niet lean na
gaan of de herkeuringsraad over iedere grand 
van de aanvr aag uitspraalc heeft gedaan. 386 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad - Inobservatiestelling -
Mededeling van de uitslag van het geneeskun
dig onderzoek. 421 

Dieren 
Verticale integratie - Vergoeding van de 
gelntegreerde. 89 

Douane en accijnzen 
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering 
tot betaling van ontdoken rechten - Grand
slag van de burgerlijke rechtsvordering. 103 

E 

Eigendom 
Eigendomsrecht - Bewijs - Vermoedens -
Vermeldingen van het kadaster. 80 

Energie 
Elektrische energie - Elektriciteitsvoorzie
ning - Intercommunale Vereniging voor 
Elektriciteitsvoorziening - Modelstatuut -
Goedkeuring bij koninklijk besluit- Wet in 
de zin van art. 608 Ger.W. 371 

Energie 
Elektrische energie - Wet van 10 maart 1925, 
art. 18 - Overeenkomst waarin van dat arti
kel wordt afgeweken - Wettigheid. 371 

Erfdienstbaarheid 
Recht van uitweg - Artt. 1345 en 1371bis 
Ger.W. - Toepassingsgebied. 280 

Europese Gemeenschappen 
PrejudiciiHe vraag aan het Hof van Justitie tot 
uitlegging van art. 85, lid 1, van het E.E.G.
Verdrag- Voorwaarden. 34 

Europese Gemeenschappen 
Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Interpretatie van 
een Belgische wet - Bevoegdheid Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen. 

137 

Europese Gemeenschappen 
Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Prejudiciele vraag 
aan het Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen - Beoordelingsbevoegdheid 
van de rechter. 137 

Europese Gemeenschappen 
Protocol betreffende de voorrechten en immu
niteiten van de Europese Gemeenschappen -
Ambtenaren en personeelsleden Inschrij-
ving in de bevolkingsregioters. 225 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Beginsel van de eenheid van 
het faillissement. 4 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Gevolgen - Verlies van be
heer van de goederen - Aanvang. 195 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
get·echtelijk akkoord 
Gevolgen voor personen - Tijdens het faillis
sement - Recht van de gefailleerde om nieu
we activiteiten uit te oefenen - Beginsel. 245 
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Faillissement, faillissementsaldmord·~-en 
---gerech'telijk'akkohi-a~ :---- ~ r •·· . --- .. • 

. 'Gevolgeii . vooi persoi:ieii -~ . Recht vart de . ge
. failleerde-om tijdehs ·het faillissement :meuwe 

activiteiten uit te oefenen- Draagwijdte. 245 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen t.a.v. de goedere:n ·...:. Schuldvergelij
king tussen een ·schuldvorderirig eri- een 
schuld van de gefailleerde- V.oarwaarden .. ··· 

... . . '· ' ···· · ·- - - - . " . . • - - . . r ... , .... . .. r --· ·. r . 358 

:Faillissemerit~ · faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gerechtelijk akkoord ~ Mededeling aan het 
openbaar ministerie - Vordering inzake ge
rechtelijk akkoord - Begrip. 335 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gerechtelijk akkoord - Dagvaarding van de 
vereffenaar- Verplichting de schu"idenaar in 
de zaak te betrekken. · · 33_5 

Faillissement; · faillissementsaltkoord en 
· gerechtelijk a~oord · .. · 
Aller lei - Vennootschap onder firma .,...-Fail
lietverklaring- Draagwijdte. 375 

G 

Gemeente 
Gemeenteraad - Bevoegdheid - Legaat met 
last - Aanvaarding. 234 

Gemeente 
Gemeente, algemeen legataris Rechtsvor
dering tot nietigverklaring van een bijzonder 
legaat, ingesteld v66r de door de artt. 910 B.W. 

· · en 76 Gemeentewet voorgeschreven machti-
ging- Wettigheid. - 234 

Gemeente . , _ . 
Gemeenteve~o~deriing ,Be1astingverorde
ning van de stad Ven•iers waarbij voor het·be
lastingjaar 1984 'een direde- belasting wcirdt 
geheven van de agentschappen voor ·wedden
schappen op paardenwedrennen die buiten 
het Waalse Gewest worden georganfseerd -
Wettigheid. · · - · 330 

Gemeente 
Verplichting om te zorgen voor de veiligheid 

~ van het verkeer op de open hare w~gen - Om-
vang. 350 

oe·n_eeskunde-,..·, , .. , .. _. " ' "''·-~-------' ,-.•, ,. __ ,. •-.--·· 
-- Genees·middefen· · -"-·· Verhandeltm-· va·it ver(!_o-

irende middelen Verbewdverklaring" -
Vereisten. ___ _ 2'Z. 

Geneesk)lnde 
Geneesmiddelen _ Verhandelen_ van ver_do
vende middelen -:- Wet va,n .24 feb. 1921, art. 6 
:.... Vrijstelling of verminderi.ng van straffe_n _:_ 
Onthulling aan de overheid ...:. Begrip. 27 

Geneeskunde --· · -- .... -. 
· Geneesmiddelen ~ Straf~aken ·- Strafvorde

ring ~,- veroordeling tot een·straf inet-~ep_~_s· 
- sing van de artt 6, 16,'§ ·2, en 18' van _d~ wet 
· van· 25 maart- 191)4 _op •d.e _geneesmiddelen, 

Bijzondere herhaling doordat de beklaagde de 
feiten heeft gepleegd binnen een termijn van 
drie jaar na een veroordeling wegens overtre-: 
ding van de voormelde wet of haar uitvoe
ringsbesluiten - Strafmaat bepaald op grond 
van de bijzondere herhaling - Vermelding 
dat de feiten gepleegd werden tussen tWee be
paalde data, zonder nadere bepafing ~ari tljd 
- Verant-woording - Redengeving, - _56 

Geneeskunde 
Geneesmiddelen - Verdovende middelen . ...:. 
Strafzaken -:- Strafvordering -:- Wet 24 fe'b. 
1921, art. 3, derde lid - Voorschrijven-- vim 
verdovende middelen - Misbruik - Beoorde~ 

ling door de strafrechter. 60 

Geneeskunde 
Onwettige beoefening 
het misdrijf. 

Geneeskunde 

Bestandifelen van 
2.51 

Uitoefening van de geneesku~de .:_ Therap_e_u
tische vrijheid- Misbruik --:: Begrip. · -- _308 

Geneeskunde 
Orden_ - Samenstelling van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren - N{etig
verklaarde beslissing van de provinciale ·raad 
- Onderzoeksmaatregelen door die raad uit
gevoerd - Nietigheid. _ 118 

, Gem!eskunde 
Orden - Beslissihg van de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren- Vernietiging 
van de beslissing van de provinciale raad van 
de Orde van Geneesheren - Onderzoeks
maatregelen door de provinciale raad uitge
voerd - Nietigheid - Gevolgen wat de beslis
sing van de raad van beroep betreft. 118 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Apothekers - Tuchtvor
dering - Groepering van apothekers die een 
regeling heeft vastgesteld voor een wacht
dienst, voor de sluitingsuren van de officina's 
en de vakantieperioden - Apotheker die 
geen lid is van die groepering en zonder }_vett\:. 
ge redenen systematisch niet samenwerkt 
met zijn ·confraters, zeals zulks vereist _is, .zo-
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dat hij de toepassing van deze regeling be
moeilijkt - Overtreding van de regels inzake 
de plichterileer. 175 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Apothekers - Tuchtvor
dering - Groepering van apothekers die een 
regeling heeft vastgesteld voor een wacht
dienst - Begrip. 175 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Apothekers - Tuchtvor
dering - Groepering van apothekers die een 
regeling heeft vastgesteld voor een wacht
dienst - Recht van de apothekers om te wor
den opgeroepen voor de vergaderingen van 
die groepering. 175 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Strafvordering aanhangig bij de strafrechter 
- Gevolgen voor de tuchtvordering. 188 

Gerechtelijke politie 
Officieren van gerechtelijke politie - Opspo
ringsbevoegdheid - Fouilleren. 248 

Gerechtelijke politie 
Gemeentepolitie - Opsporing in een andere 
gemeente - Wettigheid - Voorwaarden. 255 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Akte van rechtspleging 
betreffende een geschil inzake het toekennen 
van een bestaansminimum Registratie-
recht. 185 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Beklaagde appellant - Openbaar ministe
rie appellant tegen hem, tegen een medebe
klaagde en tegen de voor laatstgenoemde bur
gerrechtelijk aansprakelijke - Bevestiging 
door de appelrechter - Veroordeling van de 
beklaagde in alle kosten van het hager be
roep. 33 

Grondwet 
Art. 96 - Openbaarheid van de terechtzittin
gen - Toepassingsgebied. 308 

H 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Akte van hager beroep 
- Vermeldingen. 4 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Principaal beroep - Ho
ger beroep tegen onbepaalde datum - Ter
mijn voor de inschrijving van de zaak op de 
rol. 170 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Termijn - Vorderingen 
tot vergoeding van konijnenschade Ter-
mijn van veertien dagen. 306 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van 
het hager beroep - Voorwaarden. 366 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijen -
Openbaar ministerie - Art. 205 Sw. - Toe
passingsgebied. 69 

Hoger beroep 
Strafzaken - Termijn - Hoger beroep bui
ten de termijn ingesteld - Gevolg - Uitzon
dering. 31 

Hoger beroep 
Strafzaken- Vonnis van de krijgsraad- Ho
ger beroep van de burgerlijke partij - Ter
mijn. 31 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter - Burgerlijke rechtsvordering -
Vrijspraak - Hoger beroep van de burger
lijke partij - Devolutieve kracht. 59 

Hoger beroep 
Strafzaken- Evocatie- Verplichting van de 
appelrechter over de zaak zelf uitspraak te 
doen-Grenzen. 291 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Hoger beroep van 
de procureur des Konings tegen een beschik
king van de raadkamer waarbij wordt beslist 
dat een verdachte opnieuw in vrijheid zal 
worden gesteld - Devolutieve kracht van het 
hager beroep. 401 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Verslag van de voorzitter of van een rech
ter - Bewijs. 1 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Bevoegdheid - Andere feiten dan die 
waarop de beslissing van de eerste rechter be
trekking had. 105 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging en hager beroep 
- Eenstemmigheid - Art. 21lbis Sv. -
Draagwijdte. 216 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Huurovereenkomst -
Gerechtelijke ontbinding - Gevolgen. 164 



Huur van goederen 
Algemene begrippen - Beperking van de pe
riodieke schommelingen van de huurprijs -
Basishuurprijs - Begrip. 368 

Huur van goederen 
Pacht - Schriftelijk vastgestelde pachtover
eenkomst - Bewijs van de pachtvoorwaarden 
- Art. 3 Pachtwet - Draagwijdte. 49 

Huur van goederen 
Pacht - Schriftelijk vastgestelde eerste 
pachtovereenkomst - Pacht van rechtswege 
verlengd - Toepasselijkheid art. 3 Pachtwet. 

49 

Huur van goederen 
Pacht - Einde - Opzegging. 304 

Huur van goederen 
Handelshuur - Betrekkingen met derden -
Huurhernieuwing - Oorspronkelijke over
eenkomst met vaste datum - Huurovereen
komst hernieuwd door briefwisseling - Te
genwerpbaarheid van de nieuwe huurover
eenkomst aan derden - Voorwaarde. 45 

Huur van goederen 
Handelshuur - Betrekkingen met derden -
Huurhernieuwing bij briefwisseling - Tegen
werpbaarheid van de nieuwe huurovereen
komst aan derden- Voorwaarde. 45 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde van rechtswege. 45 

Huwelijk 
Plichtsverzuim door een van de echtgenoten 
- Beschikking gegrond op artikel 223 B.W. -
Wijziging of in-trekking - Ambtshalve optre
den van de rechter. 333 

Huweiijk 
Wederzijdse rechten en plichten van de echt
genoten - Art. 224, § 1, 4, B.W. - Door een 
der echtgenoten gestelde persoonlijke zeker
heden, die de belangen van het gezin in ge
vaar brengen - Vordering tot nietigverkla
ring door de andere echtgenoot - Goede 
trouw van de schuldeiser-medecontractant. 

406 

Huwelijksvermogensstelsels 
Gemeenschap van aanwinsten - Uitkerings
schuld jegens de ouders van een echtgenoot 
- Gemeenschappelijke schuld. 40 

I 

Indepiaatsstelling 
Schade ten gevolge van een misdrijf -
Rechtsvordering tot vergoeding van die scha-

de - Burgerlijke rechtsvordering door de 
schadelijder ingesteld voor de rechter bij wie 
de strafvordering aanhangig is - Vordering 
voor dezelfde rechter ingesteld door een in de 
plaats van de getroffene getreden partij -
Cassatieberoep van de getroffene - Cassatie 
- Gevolgen van de indeplaatsstelling - Uit
breiding van de vernietiging. 63 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - ... Bedrijfsinkomsten 

. Bedrijfslasten - Begrip. . 120 

Inkomstenbelastingeli 
Personenbelasting en vennootschapsbelasting 
- Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Ar
tikel44, tweede lid, W.I.B. - Draagwijdte. 125 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Bedrijfslasten - Begrip. 125 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Diverse inkomsten -
Artt. 67, 7', en 69bis, § 1, W.I.B. - Meerwaar
den op onbebouwde onroerende goederen of 
op zakelijke rechten - Waardebepaling -
Toepassing van de regels inzake registratie
rechten - Beperking. 277 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet- Roeren
de voorheffing - Terugbetaling - Moratoire 
interesten. 271 

!Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Roeren
de voorheffing - Aard. 271 

llnkomstenbelastingen 
Vaststelling van de belasting - Termijnen -
Vaststelling buiten de termijn - Niet aange
geven belastbare inkomsten - Inkomsten 
aan het Iicht gekomen door een rechtsvorde
ring - Art. 263, § 1, 3' , W.I.B. - Rechtsvorde
ring - Begrip. 186 

nnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Inkohiering. 271 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure Bewijsvoering 
Bewijslast - Begrip. 123 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering Ver-
moedens - Begrip. 123 

l!nkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Vorm - Ontvanke
lijkheid - Cassatieverzoekschrift - Neerleg
ging ter griffie van het hof van beroep -
Geen volmacht. 270 

l!nkomstenbelastingen 
Vervolgingen, tenuitvoerlegging, voorrechten 
- Vervolging van de misdrijven - Bevoegd
heid. 71 
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l~kom"stimbeiastlngen 
Vervolgingen, tenuitvoerlegging, voorrechten 
- lnvordering van de belastingen - Voor
rechten van de Schatkist - Door bepaalde be
lastingschuldigen te verstrekken waarborgen 
- Verstrekking hiervan vereist binnen een 
bepaalde termijn - Wettelijke termijn -
Overschrijding van de termijn - Misdrijf -
Bestanddelen. 71 

lnkomstenbelastingen 
Voorrechten - Verplichte inhoudingen op de 
betalingen gedaan aan een aannemer wiens 
registratie is geschrapt- Vereisten. 166 

Interest 
Moratoire interesten - Inkomstenbelastin-
gen - Roerende voorheffing Terugbeta-
ling. 271 

Internationale verdragen 
Conflict tussen een norm van intern recht en 
een norm van internationaal verdragsrecht 
met rechtstreekse gevolgen in de interne 
rechtsorde. 77 

intemationale verdragen 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten , art. 14.5 - Dubbele aan
leg. 291 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Wet Jaarlijkse Vakantie - Overtredingen -
Niet betalen van het vakantiegeld - Voltooi
ing van het misdrijf. 202 

Jacht 
Konijnenschade - Vorderingen tot vergoe
ding - Hoger beroep - Termijn van veertien 
dagen. 306 

K 

Koop 
Prijs - Bepaalbare prijs - Begrip. 84 

Koop 
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde 
tijd- Eenzijdige beiHndiging door een van de 
partijen - Verplichting voor die partij aan de 
andere partij een redelijke opzeggingstermijn 
toe te kennen - Geen of ontoereikende op
zeggingstermijn - Gevolg. 310 

Levensonderhoud 
Uitkeringsschuld jegens de ouders van een 
echtgenoot - Gemeenschap van aanwinsten 
- Gemeenschappelijke schuld. 40 

Loon 
Bescherming - Loonbeschermingswet 
Overtredingen -: Niet uitbetalen van het loon 
- Voltooiing vaA het misdrijf. _ . .. . 202 

M 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf - Sociale zekerheid - Werknemers 
- Jaarlijkse vakantie van de werknemers -
Wet Jaarlijkse Vakantie - Overtredingen -
Niet betalen van het vakantiegeld - Voltooi
ing van het misdrijf. 202 

Misdrijf 
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend 
misdrijf - Loon - Bescherming - Loonbe
schermingswet - Overtredingen - Niet uit
betalen van het loon - Voltooiing van het 
misdrijf. 202 

N 

Notaris 
Oproeping van de part ijen voor de verrichtin
gen van boedelbeschrijving - Onregelmatige 
oproeping - Vrijwillige verschijning - Gel
digheid van de boedelbeschrijving. 191 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst - Herstelplicht - Ver-· 
scheidene schadeveroorzakers Verdeling 
van de aansprakelijkheid. 264 
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Oriaantastbare beoordeling door de fei
temechter 
Strafzaken - Niet verschijnende getuigen -
Dwangmaatregelen - Art. 157 Sv. - Beoor
delingsvrijheid. 291 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Verhoor van een getuige -
Weigering van de rechter om, op verzoek van 
de verdediging, een vraag te stellen. 291 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen ter aanwijzing van de afgevaar
digden van de werlmemers - Leidinggevend 
personeel - Begrip. 131 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen ter aanwijzing van de afgevaar
digden van de werknemers - Leidinggevend 
personeel - Begrip. 131 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezing - Verkiesbaarheid - Onderne
mingsraad - Diensthoofd veiligheid. 282 

Ondememingsraad en veiligheidscomite 
Onderneming - Technische bedrijfseenheid 
- Juridische entiteit zonder personeel. 412 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Oprichting - Veiligheidscomite - Verschei
dene comites voor een technische bedrijfseen
heid - Indeling van de arbeidsplaatsen bij de 
onderscheidene comites- Vonnis van een ar
beidsrechtbank - Aanleg. 412 

Onderzoek in strafzaken 
Fouilleren - Begrip. 248 

Onderzoek in strafzal[en 
Onderzoek aan het lichaam - Begrip. 248 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure - Arresten en be
schikkingen - Redengeving - Motiverings
plicht - Grondslag. 73 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure 
gingstelling - Redengeving. 

Onderzoeksgerechten 

Buitenvervol-
73 

Regeling van de procedure - Buitenvervol
gingstelling - Geen voldoende bezwaren -
Vaststelling - Begrip. 73 

Ontucht en prostitutie 
Art. 380bis, 1•, Sw. - Misdrijf - Bestandde
len. 347 

Ontvoering van een idnd 
Niet-afgeven van een kind 
art. 369bis - Begrip. 

Strafwetboek, 
253 

Openbaar ministerie 
Bevoegdheid - Belastingzaken - Inkom
stenbelastingen - Vervolging van de misdrij
ven. 71 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Vorderingen inzake gerechtelijk akkoord -
Begrip. 335 

Openbare orde 
Rechterlijk gewijsde - Burgerlijke zaken -
Gezag van het rechterlijk gewijsde. 199 

Openbare orde 
Verjaring - Strafzaken - Uit een misdrijf 
ontstane burgerlijke rechtsvordering. 202 

Ouderlijk gezag 
Burgerlijke zaken - Vordering in rechte 
Ontvankelijkheid - Hoedanigheid om de vor
dering in te dienen - Vordering ingesteld 
door ouders als wettelijke beheerders van de 
goederen van hun zoon - Zoon reeds meer
derjarig . toen de vordering werd ingesteld -
Gevolg: . . ~44 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Resultaatsverbintenis -
Niet-uitvoering - Beding tot vrijstelling van 
aansprakelijkheid - Wettigheid - Voorwaar
de. 371 

Overeenlmmst 
Niet-uitvoering - Rechtvaardiging - Billijk
~d ~ 

Overeenkomst 
Niet-uitvoering - Voorzienbare schade - Be
grip. 228 

Overeenkomst 
Art. 1165 B.W. - Draagwijdte. 228 

Overeenkomst 
Einde - Gerechtelijke ontbinding van een 
overeenkomst die voortdurende prestaties in 
het Ieven roept - Gevolgen. 164 

Overeenkomst 
Internationaal privaat recht - Wetsconflict 
- Vaststelling van de toepasselijke wet - Be
voegdheid van de feitenrechter. 116 

Overeenkomst 
Allerlei - Vervoerovereenkomst - In de 
plaats gestelde vervoerder Aansprakelijk-
heid - Begrip. 77 

Overeenkomst 
Allerlei - Elektrische energie - Wet van 10 
maart 1925, art. 18 - Overeenkomst waarin 
van dat artikel wordt afgeweken Wettig-
heid. 371 



-- 12-

Overhei.dsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Opdrachten van werken - Veiligheids
maatregelen die de aannemer moet nemen -
Art. 30, § 1, M.B. 10 augustus 1977 - Draag
wijdte. 327 

R 

Raad van State 
Voorziening tegen een arrest van de Raad van 
State - Taak van het Hof. 258 

Rechtbanlten 
Zaak sedert meer dan zes maanden in beraad 
genomen - Onttrekking van de zaak aan de 
rechter - Verwijzing naar hetzelfde gerecht, 
anders samengesteld. 109 

Rechtbanken 
Zaak gedurende meer dan zes maanden in be
raad gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde 
gerecht, anders samengesteld - Vereisten. 

279 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels -
Taak van de rechter - Verplichting uitspraak 
te doen over aile punten van de vordering -
Art. 1138, 3", Ger.W. - Punt van de vordering 
- Begrip. 3 

Rechtbanlten 
Zaak gedurende meer dan zes maanden in be
raad gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde 
gerecht anders samengesteld. 127 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Uitleggend vonnis of ar
rest - Bevoegdheid van de rechter. 180 

Rechtbanken 
Zaak gedurende meer van zes maanden in be
raad gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde 
gerecht anders samengesteld. 184 

Rechtbanken 
Zaak gedurende meer dan zes maanden in be
raad gehouden - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter - Verwijzing naar hetzelfde 
gerecht, anders samengsteld. 276 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - rechterlijke uitspraak 
over niet gevorderde zaken. 315 

Rechtbanken 
Strafzaken - ·strafvordering - Cori·eetionele 
of politierechtbank - Verplichting .van de 
rechter om aan het bij hem aanhangig ge
maakte feit zijn wette!ijke kwalificatie te ge
ven. 105 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Vonnisge
recht - Geen bevoegdheid om uitspraak te 
doen over feiten die er niet aanhangig zijn ge
maakt. · 105 

Rechtbanken 
Strafzaken - Bes!issing waarbij een veroor
deling wordt uitgesproken zonder dat uit
spraak wordt gedaan over een valsheidsvorde
ring. 149 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Uitspraak door de rechter over een vordering 
die niet door de partijen bij hem wa:s "inge
steld. 152 

JRechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie waarin de burgerlijke partij het be
drag van de vordering beperkt - Toekenning 
van een hoger bedrag door de rechter. 285 

Rechtbanken 
Tuchtzaken - Samenstelling van de provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren -
Nietigverklaarde bes!issing van de provinciale 
raad - Onderzoeksmaatregelen door die raad 
uitgevoerd - Nietigheid. 118 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.3.a - Recht om op de hoogte gebracht 
te worden van de aard en de reden van de be
schuldiging - Begrip. 21 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.3.d- Recht van de beklaagde een getuige te 
doen ondervragen - Weigering van de rech
ter. 291 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Tuchtprocedure - Afzien van de bij die 
bepaling voorgeschreven openbaarheid - Be
grip. 308 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Dubbele aan
leg. 291 

Rechten van de Mens 
Afstamming - Overspelig kind - Erkenning 
- Voorwaarden gesteld bij de wet en bij artt. 
8 en 14 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Verenigbaarheid . 364 
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Recht van verdediging 
Strafzaken - Recht van de beklaagde om op 
de hoogte gebracht te worden van het hem 
ten laste gelegde - Begrip. 21 

Recht van verdediging· 
Strafzaken - Beslissing tot veroordeling -
Wijziging van de datum van de feiten der te
lastlegging - Datum die een van de punten is 
in het verweer van de beklaagde - Beklaagde 
niet op de hoogte gebracht van de wijziging -
Schending van het recht van verdediging. 103 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Bu-
reau van de provinciale raad Oproeping 
van een architect- Begrip. 230 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Dagvaarding - Nodige vermel
dingen - Beklaagde in staat om zijn recht 
van verdediging uit te oefenen - Begrip. 251 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Evocatie door de appelrechter 
- Kennisgeving aan de beklaagde. 291 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Getuigenverhoor - Weigering 
van de rechter om, op verzoek van de verdedi
ging, een vraag te stellen. 291 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Omschrijving van een 
contract door de rechter - Omschrijving niet 
aan de tegenspraak van de partijen onderwor
pen. 320 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Gezag van het rechter
lijk gewijsde - Begrip. 10 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Gezag van het rechter
lijk gewijsde - Grenzen. 10 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Gezag van het rechter
lijk gewijsde - Openbare orde. 199 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Eindvonnis - Onderscheid. 375 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van het rechterlijk gewijsde - Tucht
zaken - Betekenis van het strafrechterlijk 
gewijsde in tuchtzaken. 188 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Vonnis mede uitgesproken door een 
rechter die niet aile zittingen heeft bijge
woond waarop de zaak IS behandeld. 23 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Rechter die een door een hoger 

rechtscollege vernietigd ·vortnis ·mede uitge
sproken heeft - Rechter die van de zaak 
geen kennis meer mag nemen. 26 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling vah het rechts
college - Beslissing waarbij de heropening 
van de debatten wordt bevolen over een be
paald onderwerp - Latere beslissing over de 
vordering zelf - Uitspraak door dezelfde 
rechters of door het rechtscollege waarvoor 
het geding volledig is hervat - Vereiste. 98 

Rechterlijl{e organisatie 
Strafzaken - Verwijzing naar een kamer met 
drie rechters - Aard van die bes!issing. 135 

Rechterlijlte organisatie 
Strafzaken - Correctionele rechtbank -'
Samenstelling verschillend volgens de ver
meldingen van het proces-verbaal van de te
rechtzitting, enerzijds, en volgens die van het 
door de griffier eensluidend verklaard af
schrift van het vonnis, anderzijds - Gevolg. 

185 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Correctionele rechtbank - Rechter 
die dee! uitmaakt van het college van een cor
rectionele rechtbank dat in hoger beroep uit
spraak doet over een zaak waarvan hij vroe
ger als onderzoeksrechter kennis genomen 
heeft- Schending van art. 292 Ger.W. 214 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college. 284 

Rechterlijke tucht 
Rechter - Gedrag - Begrip. 108 

Rechterlijke tucht 
Plaatsvervangend rechter - Gedrag - Be
grip. 183 

Rechterlijke tucht 
Rechter - Gedrag - Begrip. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Tuchtzaken - Gevolgen van de 
ring voor de tuchtvordering. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Misbruik van recht- Begrip. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Rechtsmisbruik - Begrip. 

Recht'!lbeginselen (Algemene) 

273 

strafvorde-
188 

354 

359 

Beginsel « non b1s in idem » - Begrip. 394 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene regels - Gebruik van de woorden 
« blijken » en « sch1jnen » - Inhoud - Aan
duiding van onzekere of zekere menmg 
Te!,stgebonden 53 



Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Strafzaken - Strafvordering -
Geneeskunde - Geneesmiddelen - Veroor
deling tot een straf met toepassing van de 
artt_ 6, 16, § 2, en 18 van de wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen - Bijzondere her
haling doordat de beklaagde de feiten heeft 
gepleegd binnen een termijn van drie jaar na 
een veroordeling wegens overtreding van de 
voormelde wet of haar uitvoeringsbesluiten -
Strafmaat bepaald op grand van de bijzonde
re herhaling - Vermelding dat de feiten ge
pleegd werden tussen twee bepaalde data, 
zonder nadere bepaling van tijd - Verant
woording - Redengeving. 56 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemeen - Strafzaken - Strafvordering -
Rechter die wegens onderscheiden wanbedrij
ven aile straffen samen QJ:ili!gt - Vermeldin.g 
van art. 60 Sw. 56 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Dubbelzinnigheid -
Begrip. 120 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Strafzaken - Veroor
deling - Vaststelling van aile bestanddelen 
van het misdrijf. 24 7 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Begrip en aard van een reden - Burgerlijke 
zaken - Tegenstrijdigheid in de motivering 
- Begrip. 267 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene begrippen - Vernietiging van het 
beroepen vonnis door de appelrechter - Ver
wijzing door de appelrechter naar bepaalde 
redenen van het beroepen vonnis - Gevolg. 

301 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Vermelding 
van de toegepaste wetsbepalingen - Verwij
zing naar het beroepen vonnis - Wettig. 1 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken - Beslissing 
die opgave doet van de wetsbepalingen waar
bij de bestanddelen van het misdrijf en een 
straf worden bepaald - Wettigheid. 251 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conch.isiE~ 
- . Conclusie - Begrip. 

Strafzaken 
347 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Toepassmg van de algemene regels bij het 
neerleggen van een conclusJe - Burgerlijke 
zaken - Geen antwoord op de conclusJe -
Conclus1e met meer ter zake dienend - Ge
.volg . 77 
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Redenen van de vonnissen en arresten 
lndiening van conclusie - Burgerlijke zaken 
- Conclusie genomen door een partij v66r de 
beslissing tot heropening van de debatten -
uitspraak van de rechter na die heropening. 

131 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene regels - Strafzaken - Onder
zoeksgerechten - Regeling van de procedure 
- Arresten en beschikkingen - Motiverings
plicht - Grondslag. 73 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Toepassing van de algemene regels in geval 
van indiening van een conclusie - Strafza
ken - Onderzoeksgerechten - Regeling van 
de procedure - Buitenvervolgingstelling. 73 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken- Wapens - Ver
boden wapens - Dragen en vervoeren van 
een verboden wapen - Begrip. 96 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en politie
rechtbank - Verschillende misdrijven, sa
menhang - Contraventionalisering - Be
schikking van de raadkamer die een verdach
te, na aanneming van verzachtende omstan
digheden, wegens onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen naar de politierechtbank 
verwijst - Politierechtbank die bovendien op 
dagvaarding van het openbaar ministerie ken
nis neemt onder meer van overtredingen van 
het Wegverkeersreglement en van een vlucht
misdrijf, die aan dezelfde beklaagde ten laste 
zijn gelegd - Vonnis waarbij de rechtbank 
zich onbevoegd verklaart, hierop gegrond dat 
het vluchtmisdrijf niet tot de bevoegdheid van 
de politierechtbank behoort en de misdrijven 
samenhangend schijnen te zijn - Bes!issin
gen in kracht van gewijsde gegaan - Beslis
sing waarbij de rechtbank zich onbevoegd 
verklaart, verantwoord lijkend - Vernieti
ging van de beschikking - Grenzen - Ver
wijzing naar de correctionele rechtbank, in 
eerste aanleg rechtdoende. 399 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Regeling tussen onderzoeks- en 
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf -
Diefstal, omschreven in art. 473, derde lid, Sw. 
- Correctionalisering - Grenzen. 141 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Regeling van rechtsgebied tus
sen onderzoeks- en vonnisgerechten - Aard 
van het misdrijf - Beschikking van de raad
kamer waarbij een verdachte, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen we
gens een niet te correctionaliseren misdaad 
en wegens samenhangende wanbedrijven -
Onbevoegdy.erklarmg door het yonnisgerecht 
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- Vernietiging van de beschikking - Vast
stelling dat de verdachte zich in hechtenis be
vindt - Verwijzing naar het onderzoeksge
recht, anders samengesteld. 299 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele rechtbank - Allerlei - Verdachte bij af
zonderlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten verwezen naar correctionele 
rechtbanken die niet ressorteren onder het 
rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep -
Verzoek tot regeling van rechtsgebied ge
grond op samenhang - Beoordeling door het 
Hof. 397 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctio
nele rechtbank- Allerlei- Verdachte bij af

. zonderlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten verwezen naar correctionele 
rechtbanken, die niet ressorteren onder het 
rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep -
Verzoek tot regeling van rechtsgebied ge
grond op samenhang - Verzoekschrift van de 
verdachte - Ontvankelijkheid. 397 

Rust- en overlevingspensioen 
Werlmemers - Openbare sector - Rustpen
sioen - Geschil - Bevoegdheid. 380 

s 

Samenhang 
Burgerlijke zaken - Begrip. 

Schenkingen en testamente~ 
Testament - Onuitvoerbare herroeping 

4 

Gevolgen. 234 

Schenkingen en testamenten 
Algemeen legaat - Gemeente - Rechtsvor
dering tot nietigverklaring van een bijzonder 
legaat, ingesteld v66r de door de artt. 910 B.W. 
en 76 Gemeentewet voorgeschreven machti
ging - Wettigheid. 234 

Schip, scheepvaart 
Vervoer over zee - Cognossement - Be
voegdheidsbeding in een cognossement 
Gelding ten aanzien van de derde-houder 82 

Schuldvergelijking 
Wettelijke schuldvergelijking - Failhsse
ment - Schuldvordermg en schuld van de ge-
failleerde. Voorwaarden voor schuldverge-
lijking. 358 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Verzekeringsplicht . - Ge
neesheren tewerkgesteld in verplegil}gsi_nstel
lingen :- Art, 1, § 3, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemer's 1969·, ingevoegd bij art. 106 wet 5 
jan. 1976 betreffende de budgettaire voorstel
~~ 1~ 

Sociale zekerheid 
Werknemers- Verplichte inhoudingen op de 
betalingen gedaan aan een aannemer wiens 
registratie is geschrapt - Vereisten. 166 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdrageplic~t ,- Uitsluiting 
van de werknemers die niet gew0onlijk me_er 
dan twee uur per dag arbeid in hun dienstbe
trekking verrichten - Afwijkingen - Werk
nemers uitsluitend als schoonmaker tewerk
gesteld - Begrip. 297 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Openbare sector 
Zekerheidswet Werknemers 1969 
singsgebied. 

Sociale zekerheid 

Sociale
- Toepas-

380 

Sociaal statuut van de zelfstandigen - Bij
dragen - Begin van beroepsbezigheid -
Man verzekeringsplichtig in p!aats van zijn 
vrouw. 17 

Spelen en weddenschappen 
Loterij - Aile verrichtingen die het publiek 
aangebodenworden - Begrip. 110 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vorige staat - Uit
voeren en in stand houden van werken - Wet 
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, artt. 64 
en 65 7 Vereiste. 101 

Strafvordering 
Verval voor bepaalde misdrijven door betaling 
van een geldsom - Vervolging en veroorde
ling wegens andere misdrijven - Wettigheid. 

..... 140 

Strafvordering . 
Art. 263, § 1, 3', W.I.B. - Rechtsvordering -
Begrip. · 186 

Strafvordering 
Verval door de betaling van een geldbedrag :
Begrip. 394 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet ·van 15 jum 1935) - In 
eerste aanleg - BurgerliJke . zaken - Ar 
be1dsrechtbank - Gedinginlelsiende .aide -
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J~echtspersoon, verweerster - Maatschappe
lijke zetel in een Vlaamse gemeente. 382 

Taalgebruik . 
Gerechtszaken - Eerste aanleg - Strafzaken 
- Correctionele en politiezaken - Verzoek 
tot wijziging van de taal van de rechtspleging 
- Voorwaarden. 100 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Strafza
ken - Verzoek tot verwijzing naar een 
rechtscollege met een andere voertaal -
Geen verzoek in eerste aanleg - Verzoek in 
hoger beroep. 246 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Strafza
ken - Verzoek tot verwijzing naar een ander 
rechtscollege van dezelfde rang met een voer
taal die door een of meer beklaagden ge
vraagd is - Beslissing van de rechter enkel 
afhankelijk van de omstandigheden van de 
zaak. 291 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassa
tie - Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Strafzaken - Franstalige rechtsp!eging -
Beslissing over een geschilpunt op grond van 
een in het Nederlands gestelde overweging 
van de rechters - Gevolg. 390 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Eentalig
heid van de akte - Begrip. 338 

Taalgebruik 
Gerechtszaken - Strafzaken Geen ver
plichting om het vonnis op de terechtzitting te 
vertalen. 27 

Teruggave van overtuigingsstukken 
Uitspraak van de strafrechter op de strafvor
dering - Vordering achteraf tot teruggave 
van in beslag genomen voorwerpen. 290 

Tussenkomst 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatiegeding - Vordering tot bindendver
klaring van het arrest - Ontvankelijke verde
ring - Voorwaarde - Belang - Begrip. 63 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Tussenkomst in hoger 
beroep- Voorwaarden. 234 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Cassa
tieberoep niet ontvankelijk tegen een ver
weerder - Oproeping van die verweerder in 
de zaak - Gevolg. 264 

Tussenkomst 
Strafzaken - W.A.M.-verzekering - Tussen
komst van de verzekeraar voor het strafge
recht - Begnp 393 

v 

Vennootschap 
Vennootschap onder firma 
ring - Draagwijdte. 

Vennootschap 

Faillietverkla-
375 

Handelsvennootschap Naamloze vennoot
schap - Kapitaalverhoging - Uitgifte van 
aandelen - Bedrog van de bestuurders - Ge
volg. 318 

Vennootschap 
Handelsvennootschap Naamloze vennoot
schap - Handeling van de organen - Hande
ling buiten het doe! van de vennootschap -
Geldigheid van de verbintenissen vim de ven
nootschap t .a.v. derden. 324 

Verbintenis 
Sterkmaking - Fout van de belover bij het 
aangaan van een overeenkomst met de weder
partij - Bekrachtiging door de derde - Aan
sprakelijkheid van de derde voor de fout van 
de belover. 84 

Verbintenis 
Resultaatsverbintenis Niet-uitvoering -
Beding tot vrijstelling van aansprakelijkheid 
- Wettigheid- Voorwaarde. 371 

Verdeling 
Oproeping, door de notaris, van de partijen 
voor de verrichtingen van boedelbeschrijving 
- Onregelmatige oproeping - Vrijwillige 
verschijning - Geldigheid van de boedelbe
schrijving. 191 

Verhaal op de rechter 
Verzoekschrift- Vorm. 

Verjaring 

298 

Burgerlijke zaken - Verzekering Verde
ring tot nietig- of vervallenverklaring - Ver
jaring - Nietigheid of verval als exceptie op
geworpen. 220 

Verjaring 
Strafzaken - strafvordering - Termijnen -
Beslissing op de strafvordering - Verjaring 
niet ingetreden v66r de beslissing maar v66r 
de voorziening in cassatie - Gevolg. 387 

Verjaring 
1 Strafzaken - Termijnen - Strafvordering -

Op tegenspraak gewe~en eindbeslissing over 
de strafvordering - Verjaring van de straf
vordering loopt niet meer vanaf die beslis
sing. 396 

Vervoer, vervoerovereenkomst 
Art. 27.1 C.M.R.-Verdrag - Vergoeding ver
schuldigd door de vervoerder - Rente - Ge
rechtelijke interest - Rentevoet. 77 



Vervoer, vervoerovereenlmmst 
In de plaats gestelde vervoerder - Aanspra
kelijkheid - Begrip. 77 

Verwijzing na cassatie 
Burgerlijke zaken - Vernietiging van een ar
rest van een arbeidshof inzake bevoegdheid. 

380 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Algemene begrippen - Gewettigde verden
king - Grondslag. 126 

Verzekering 
Algemene regels - Vrijstelling van de verze
keraar - Grove schuld - Begrip. 87 

Verzeltering 
Algemene regels - Vordering tot nietig- of 
vervallenverklaring - Verjaring - Nietig
heid of verval als exceptie opgeworpen. 220 

Verzekering 
Allerlei - Schade veroorzaakt door motorrij
tuigen - Toevallig feit - Schadeloosstelling 
van de benadeelden - Dekking door het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
Voorwaarden. 342 

Verzekering 
Allerlei - Schade veroorzaakt door motorrij
tuigen - Schade geleden door de eigenaar 
van het voertuig - Toevallig feit - Dekking 
door het Gemeenschappelijk Motorvraarborg
fonds- Voorwaarden. 342 

Verzel{ering 
W.A.M.-verzekering - Tussenkomst van de 
verzekeraar voor het strafgerecht - Begrip. 

393 

Verzet 
Strafzaken - Vonnis van onbevoegdverkla
ring bij verstek gewezen - Verzet van de be
klaagde - Niet ontvankelijk verzet. 399 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Art. 784, 
tweede lid, Ger.W. - Heropening der debat
ten- Voorwaarden. 144 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplich
ting voor de rechter om de heropening van de 
debatten te bevelen alvorens een vordering af 
te wijzen op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hebben aangevoerd -
Begrip. 170 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Uitleggend vonnis of ar
rest - Bevoegdheid van de rechter. 180 

Vonnissen en an·esten 
Burgerlijke zaken - Stukken waarop de 
rechter zijn beslissing mag Iaten steunen -
Regelmatig voorgelegd stuk - Begrip. 325 
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Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindvonnis 
- Gezag van gewijsde - Onderscheid. 375 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Heropening 
van de debatten - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 27 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Nietigheid van een vonnis van 
de correctionele rechtbank - Arrest van het 
hof van beroep dat de nietigheid overneemt 
- Gevolg. 185 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van de correctionele 
rechtbank in hoger beroep waaraan een rech
ter heeft deelgenomen die vroeger als onder
zoeksrechter van de zaak kennis had gena
men- Nietige beslissing. 214 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Afzonderlijke 
beslissingen over verschillende bestanddelen 
van de straf. 290 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beschikkend gedeelte - Be
grip. 321 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Vonnis- Inhoud. 

Vonnissen en arl."esten 

341 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - · 
Vormen betreffende het onderzoek ter te
rechtzitting - Bewijs. 1 

Voorlopige hechtenis 
Veroordelende beslissing - Bevel tot onmid
dellijke aanhouding - Niet daadwerkelijk 
uitgevoerd - Cassatieberoep van de niet aan
gehouden beklaagde - Ontvankelijkheid. 136 

Voorlopige hechtenis 
Veroordelende beslissing - Bevel tot onmid
dellijke aanhouding - Aard van dat bevel. 

136 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Hoger beroep van de procu
reur des Konings tegen een beschikking van 
de raadkamer waarbij wordt beslist dat een 
verdachte opnieuw in vrijheid zal worden ge
steld - Devolutieve kracht van het hoger be
roep. 401 

Voodopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Begrip. 403 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Hoger beroep tegen een beschikking tot be
vestiging van het bevel tot aanhouding - Ver
schijning voor de kamer van inbesclmldiging
stelling - Door de griffier aan de raadsman 
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van de verdachte te geven bericht- Geen be- r Voo:rziiening in cassatie 
richt of onregelmatig bericht - Gevolgen. 158 Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 

voor cassatieberoep - Gemis aan bestaansre-
Voorlopige hechtenis den- Cassatieberoep tegen beslissingen van 

Bevestiging van het bevel tot aanhouding een rechtbank die de zaak naar een andere 
Hoger beroep tegen een beschikking tot be- rechtbank veiwijst _ Doorhaling van de zaak 
vestiging van het bevel tot aanhouding - Ver- op de algemene rol van die rechtbank. 198 
schijning voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling - Recht van verdediging - Door de Voorzieni.ng in cassatie 
griffier aan de raadsman van de verdachte te Dienstplichtzaken - B~slissingen vatbaar 
geven bericht - Geen bericht of onregelmatig voor cassatieberoep - Beslissing van de ge-
bericht - Verdachte die dat verzuim of die neesheer, hoofd van de gezondheidsdienst 
onregelmatigheid niet heeft aangevoerd. 158 van het Recruterings- en Selectiecentrum. 20 

Voorrechten en hypotheken Vom:ziening in cas!mtie 
Verplichte inhoudingen op de betalingen ge- Strafzaken- Eisers en verweerders- Straf-
daan aan een aannemer wiens registratie is vordering - Cassatieberoep van de beklaagde 
geschrapt- Vereisten. 166 - Overlijden van de beklaagde - Gevolg. 101 

Voorziening in cassatie Voorziening in cassatie 
Algemene begrii? en - Incidenteel cassatie- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde -
beroep. 84 Veroordelend arrest met bevel tot onmiddel

lijke aanhouding - Niet aangehouden be-
Voorziening in cassatie klaagde _ Ontvankelijkheid van het cassatie-

Belastingzaken - Vorm - Ontvankelijkheid beroep. 136 
Inkomstenbelastingen Cassatiever-

zoekscf>..rift - Neerlegging ter griffie van het Voorziening i.n cassatie 
hof van beroep - Geen volmacht. 270 Strafzaken - Strafvordering - Cassatiebe

Voorziennng in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door wie cas
satieberoep kan worden ingesteld - Eiser die 
in dezelfde hoedanigheid voor de feitenrech
ter is opgetreden. 4 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Burgerlijke zaken - Minder
jarigheid van de verweerder bij het instellen 
van de vordering- Vertegenwoordiging door 
zijn moeder-voogdes Meerderjarigheid 
v66r de instelling van het cassatieberoep -
Cassatieberoep gericht tegen de moeder-voog
des. 143 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
Ontvankelijkheid - Geen geding voor de fei
tenrechter tussen eiser en verweerder. 264 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld -
Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een 
verweerder - Oproeping van die verweerder 
in de zaak - Gevolg. 264 

Voorziening in cassatie 
Personen door of tegen wie cassatieberoep 
kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken -
Onsplitsbaar geschil - Cassatieberoep niet 
gericht tegen aile partijen in de bestreden be
slissing wier belang strijdig 1s met dat van de 
eiser 143 

roep van de beklaagde - Overlijden van de 
beklaagde - gevolg. 386 

Voorziening nn cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Personen 
door wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddel
Ejke aanhouding - Ontvankelijkheid van de 
voorziening - Voorwaarden. 403 

Voorznening in cassatie 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Onivankelijke voorziening - Geen ge
ding voor de feitenrechter aangegaan tussen 
eiser en verweerder en geen veroordeling te
gen een partij in het voordeel van de andere. 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn. 

Voorziening in cassati.e 

63 

30 

Strafzaken - Ontvankelijkheid - Termijnen 
van cassatieberoep - Strafvordering - Voor
barig cassatieberoep - Correctionele en poli
tiezaken - Afzonderlijke bes!issingen over 
de schuld en de straf - Cassatieberoep tegen 
de eerste beslissing. 96 

Voorzieni.ng in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep 
- Strafvordering - Verwijzing naar een ka
mer met drie rechters. 135 

VooTziening in cassatie 
Strafzaken - fl..fstand - Burgerlijke rechts
vordering - Afstand door dwaling aangetast 
- Gevolg. 63 
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Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Beslissing ten aan
zien van de burgerlijke partij bij verstek ge
wezen en waartegen deze partij verzet kan 
doen - Voorziening van de beklaagde inge
steld v66r het verstrijken van de verzetter
mijn. 156 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken- Vorm- Onivankelijke voorzie
ning - Voorziening van de burgerlijke partij 
- Niet betekende voorziening. 22 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Ontvankelijke voorzie
ning - Voorziening van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij - Geen betekening. 63 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Ontvankelijke voorzie
ning - Voorziening van de burgerlijke partij 
- Geen betekening. 63 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken- Vorm- Voorziening tegen een 
beschikking van de raadkamer - Verklaring 
van beroep in cassatie ter griffie van het hof 
van beroep - Ontvankelijkheid. 163 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep lean worden ingesteld - Bescher
ming van de maatschappij - Advies van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij verleend met toepassing van art. 21 
Wet Bescherming Maatschappij. 29 

Voorznening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechts
vordering - Voorziening van de burgerlijke 
partij tegen een beslissing die haar eis afwij st 
- Afstand door een advocaat die geen advo
caat is bij het Hof van Cassatie en evenmin 
houder van een bijzondere volmacht. 22 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Afstand door een advo
caat- Voorwaarden. 289 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid -
Hoedanigheid om de vordering in te dienen -
Vordering ingesteld door ouders als wettelijke 
beheerders van de goederen van hun zoon -
Zoon reeds meerderjarig toen de vordering 
werd ingesteld- Gevolg. 144 

Vordedng in rechte 
Art. 263, § 1, 3", W.I.B. - Rechtsvordering -
Begrip. 186 

Vreemdelingen 
Onderdaan van een Lid-Staat van de Europe
se Economische Gemeenschap - Machtiging 
urn zich L1 het Rijk te vestigen- Verplichting 
zich in te schrijven in het bevolkingsregister 

137 

w 

Wapens 
Verboden wapens - Dragen en vervoeren 
van een verboden wapen - Begrip. 96 

Waren en goederen (Misbruik in de han
del van) 
Contract tussen een leverancier en een klein
handelaar in brandstoffen - Minimum
hoeveelheden af te nemen produkten - Scha
devergoeding - Vereiste. 359 

. Wegen 
Gemeenteoverheid - Verplichting om te zor
gen voor de veiligheid van het verkeer op de 
openbare wegen - Omvang. 350 

Wegverkeer 
Art. 14, Wegverkeerswet - Art. 78 Wegver-
keersreglement Verkeersbelemmering -
Begrip. 327 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 6.2 - Respectief 
gezag van verkeersborden en verkeersregels 
- Draagwijdte. 208 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe
palingen - Art. 12.4 - Draagwijdte. 62 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Art. 12.3.1, eerste 
lid - Regel voorrang rechts - Draagwijdte. 

206 

Wegver!te<ei' 
Wegverkeersreglement, art. 
Draagwijdte. 

Wegver!teea· 

17.2.2', a -
356 

Wegverkeersreglement, artt. 5 en 67, inzon
derheid 67.1 - Verkeersborden - Borden be
treffende de voorrang - Borden geplaatst 
overeenkomstig de voorschriften van dat re
glement - Begrip. 208 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1968 - Reglementsbe
palingen - Stationerend voertuig - Art. 2, 
2~ 3~ 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Dienstbe
trekking met verkorte werktijd - Dagen 
waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt inge
volge gebruiken - Gebruik in de onderne
ming - Begrip. 9;) 



Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde 
- Onderbreking van de uitkeringen - Ver
lies van de hoedanigheid alvorens op het be
houd aanspraak wordt gemaakt. 280 

Wetten, decreten, besluiten 
Uitlegging - Uitlegging door de feitenrechter 
- Middel ter bestrijding van die uitlegging -
Middel afgeleid uit schendip.g van de 
artt. 1319, 1320 en 1322 B.W. 371 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Werkloosheidsbeslult -
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Behoud van de· hoedanigheid van gerechtigde 
- -Onderbfeking ·van de uitkeririgen - Ver
lies van de hoedanigheid alvorens op het be
houd aanspraak wordt gemaakt. 280 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Terugwerkende kracht 
- Cassatiegeding - Opheffing, in de loop 
van het cassatiegeding, van de door de bestre
den beslissing toegepaste strafwet - Ophef
fing zonder gevolg voor het cassatieberoep. 

. . 396 

Wetten, decreten, lbesluiten 
Allerlei - Elektriciteitsvoorziening Elek
triciteitsmaatschappij - Modelstatuten -
Goedkeuring bij koninklijk besluit. 371 
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Woonplaats __ 
Rechtspersoon - Taalwet Gerechtszaken 15 
juni 1935, art. 4 - _ ;voonplaats- Begrip. 382 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Verzekeringsinstelling - Verzekerde die 
schade geleden h.eeft - Schade ten gevolge 
van een misdrijf - Toekenning van ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringeiL aan de getroffene -
Vorderingen van de getroffene en van de ver
zekeringsinstelling tegen de veroorzaker van 
de schade - Beslissingen over .die vorderin
gen - Cassatieberoep van de getroffene -
Cassatie - Verzekeringsinstelling rechtens in 
de plaats getreden van de getroffene - Gevol
gen van de indeplaatsstelling - Uitbreiding 
van de vernietiging. 63 

Ziekte- en invaliditeitsverzekel'ing 
Geneeskundige verzorging - Revalidatie- en 
herscholingsprogram.ma Tandprothese -
Vergoedingsvoorwaarde. 418 




