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ERRATA 

Boek I (1987 -88) : 

Blz.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 Jaatste 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.) 



ERRATA 

Boek II (1987 -88) : 

Biz. 460, voetnoot arrest nr. 215 (linkerkolom) : 

In deze voetnoot dient biz. « 395 >> te worden vervangen door « 345 "• zo
dat de voetnoot luidt als volgt : 

(1) Cass., 2 dec. 1963 (Bull. en Pas. , 1964, I, 
345). 

Biz. 481, tweede trefwoord, vierde regel : 

Het woord « tegentarieven » dient te worden vervangen door « tegen
brieven », waardoor het tweede trefwoord dient te worden gelezen als 
volgt: 

2° KOOP - OVERDRACHT VAN DE SCHULD
VORDERING- BEWIJS- BEWIJS VAN DEVER
BINTENISSEN EN BEWIJS VAN DE BETALING
SCHRIFTELIJK BEWIJS - TEGENBRIEVEN -
DERDE. 

Biz. 521, linkerkolom, lle regel : 

De zinsnede « binnen acht dagen te rekenen van de dag van de uit
spraak » dient te worden vervangen door « binnen acht dagen na de dag 
waarop het beroep is ingesteld "• zodat de lle en de 12e regel dienen te 
worden geiezen als voigt : 

beroep binnen acht dagen na de dag 
waarop het beroep is ingesteld, 

Biz. 525, ontwikkeling vierde en vijfde trefwoord, derde regel : 

Het woord « wetgever » dient te worden vervangen door « werkgever », 
waardoor de eerste drie regels van deze alinea dienen te luiden ais voigt : 

4° en 5° Wanneer het paritair comite, dat 
zich dient uit te spreken over de aan-
vraag van de werkgever tot erkenning 

Biz. 696, voetnoot 2, laatste regei : 

Het « nr. 573 » dient te worden vervangen door « nr. 57.3 "• zodat deze 
voetnoot dient te worden geiezen als voigt : 

(2) Cfr. E. GUTT en A.M. STRANARD, « Exa
men de Jurisprudence concernant le droit ju
diciaire prive "• R.CJ.B., 1974, 697, nr. 153; 
R.P.D.B., Cpl. VI, Appel en matiere civiele, so
ciale et commerciale, nr. 24; A. LEPAIGE, 
Rechtsmiddelen, 51, nr. 57.3. 

(Deze gewijzigde teksten kunnen eventueel over de oorspronkelijke 
teksten worden geplakt.) 
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Nr. 198 

2' KAMER - 1 december 1987 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
RECHTSMACHT - OMVANG - BETWISTING 
UITGESLOTEN DOOR DE CONCLUSIES VAN DE 
PARTIJEN. 

2° CASSATIE - RECHTSPLEGING - STRAF
ZAKEN- OMVANG- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - REGELMATIGE VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR - CASSA
TIE OP DE VOORZIENING VAN DE VERZEKE
RAAR - VERNIETIGING DAARUIT VOORT
VLOEIENDE, VAN DE TEN AANZIEN VAN DE 
BEKLAAGDE GEWEZEN BESLISSING - VOOR
WAARDEN. 

1° Bij de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvordering kan de strafrechter 
geen geschil opwerpen dat de openba
re orde niet raakt en dat door de con
clusies van de partijen uitgesloten is 
(1). 

2° Wanneer de beklaagde en zijn vrijwil
Jig tussengekomen verzekeraar zich re
gelmatig in cassatie hebben voorzien 
tegen een arrest waarbij zij in solidum 
zijn veroordeeld om de getroffene van 
een ongeval schadeloos te stellen, en 
de beslissing gewezen ten aanzien van 
de verzekeraar op diens voorziening 
wordt vernietigd, strekt de vernieti
ging zich uit tot de ten aanzien van de 
beklaagde gewezen beslissing die door 
dezelfde onwettigheid is aangetast, ook 
al voert de beklaagde geen enkel mid
del aan (2). 

{OPALFVENS, DE STER 1905 N.V. T. MERCATOR 
N.V., VANDEN BUSSCHE; VANDENBUSSCHE 

T. OPALFVENS, DE STER 1905 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1265) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1987 door 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3740 
(A.C., 1984-85, nr. 197). 

(2) Zie Cass., 7 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 94) en 11 okt. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 81). 

het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Eddy 
Opalfvens: 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de N.V. 
Mercator tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert : 

II. Op de voorziening van de N.V. 
De Ster 1905 : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de N.V. 
Mercator tegen eiseres : 

Over het middel: schending van arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, van het algemeen beschikkingsbe
ginsel krachtens hetwelk de rechter niet 
ambtshalve een punt mag inroepen dat 
noch van openbare orde noch van dwin
gend recht is en dat de partijen uit de 
betwisting gesloten hadden, van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging en 
van de artikelen 22 van de Verzekerings
wet van 11 juni 1874, opgenomen in het 
Wetboek van Koophandel, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiseres als vrijwillig 
tussengekomen partij in solidum met 
haar verzekerde, beklaagde Opalfvens, 
veroordeelt om aan de verweerster, de 
N.V. Mercator, optredende als burger
lijke partij, als schadevergoeding een be
drag van 355.889 frank met interesten en 
kosten te betalen, op grand van onder 
andere volgende overweging (pagina 7, 
alinea 3) : « Zowel de N.V. Mercator als 
de N.V. De Ster zijn evenwel derden je
gens beklaagden, vermits zij respectieve
lijke gesubrogeerd zijn in de rechten van 
de N.V. Cobeca (of van de N.V. De Coster 
en co?), eigenares van de door Vanden 
Bussche bestuurde Audiwagen, en in de 
rechten van Van Winckel Marcel, eige
naar van de door Opalfvens bestuurde 
Mercedeswagen (- strafdossier/stukken 
2/3 en 17; - besluiten/N.V. Mercator van 
23 mei 1986 voor de eerste rechter/blad
zijde 3 in fine: strafdossier/stuk 39) ''• 
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terwijl, eerste onderdeel, voor de 
appelrechters de partijen het erover eens 
waren dat verweerster Mercator 355.889 
frank had uitbetaald als verzekeraar ei
gen schade van de N.V. De Coster en Co, 
die eigenares was van het voertuig Audi 
dat beklaagde Vanden Bussche op het 
ogenblik van het ongeval bestuurde ( ci 
stuk 38, conclusie van Mercator op 23 
mei 1986 in eerste aanleg neergelegd en 
in hoger beroep hernomen); de partijen 
het er aldus impliciet maar zeker over 
eens waren dat verweerster Mercator de 
schade dekte die bestuurder Vanden 
Bussche had toegebracht aan het voer
tuig van verzekeringsneemster, de N.V. 
De Coster en Co, en bestuurder Vanden 
Bussche bijgevolg verzekerde van ver
weerster Mercator en geen derde ten op
zichte van verweerster Mercator was; de 
partijen het er bovendien eens over wa
ren dat verweerster Mercator overeen
komstig artikel 22 van de wet van 11 ju
ni 1874 optrad als gesubrogeerde (ci 
voormeld stuk 39, pagina 4 bovenaan); 
het arrest, door te beslissen zoals hager 
vermeld, ambtshalve inriep dat verweer
ster Mercator - bij de beoordeling van 
haar vordering tegen eiseres en diens 
verzekerde beklaagde Opalfvens 
moest beschouwd worden als derde (je
gens beklaagde Vanden Bussche) en, im
pliciet, dat verweerster ten opzichte van 
onder andere eiseres aldus recht had op 
de vergoeding van al haar schade; het 
arrest, door verweerster Mercator hier 
als derde te aanzien, ambtshalve een 
punt opwierp dat noch van openbare or
de noch van dwingend recht is en dat 
door de conclusies van de partijen uitge
sloten was uit de betwisting, zodat het 
arrest, door dit punt ambtshalve op te 
werpen, schending inhoudt van artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen beschikkingsbeginsel 
krachtens hetwelk de rechter niet ambts
halve een punt mag inroepen dat noch 
van openbare orde noch van dwingend 
recht is en dat de partijen uit de betwis
ting hadden gesloten; het arrest daaren
boven de partijen niet in de gelegenheid 
stelde zich te verdedigen op voormeld 
ambtshalve aangevoerd punt, zodat het 
arrest tevens schending inhoudt van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging; 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 22 van de Verzekeringswet van 11 ju
ni 1874, opgenomen in het Wetboek van 
Koophandel, de verzekeraar die de scha
de betaald heeft, in al de rechten treedt 
van de verzekerde tegenover derden uit 

hoofde van deze schade; de verzekeraar 
eigen schade die aan zijn verzekerings
nemer, die tevens verzekerde is, de scha
de betaalt die toegebracht werd aan 
diens auto door een bestuurder die van 
de verzekeringsnemer de toelating had 
om met die auto te rijden, in al de rech
ten treedt van de verzekeringsnemer die 
tevens verzekerde is; de bestuurder 
waarvan sprake geen derde is ten op
zichte van de verzekeraar eigen schade, 
omdat deze laatste verzekeraar de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid dekt 
van de bestuurder voor wat de schade 
betreft door die bestuurder toegebracht 
aan het door hem bestuurde voertuig; de 
verzekeraar eigen schade aldus wettelijk 
niet in de rechten kan treden van de ver
goede verzekeringsnemer tegenover de 
toegelaten bestuurder, precies omdat de
ze laatste ten opzichte van de verzeke
raar eigen schade niet als derde kan 
aangezien worden; het arrest bijgevolg, 
op grond van de vaststelling dat ver
weerster Mercator « gesubrogeerd (is) in 
de rechten van de N.V. Cobeca (of van 
de N.V. De Coster en Co?), eigenares van 
de door Vanden Bussche bestuurde Audi
wagen >> en op grand van de impliciete 
maar zekere vaststelling dat verweerster 
Mercator, als verzekeraar eigen schade, 
aan verzekeringsneemster, de N.V. De 
Coster en Co, de schade betaald had die 
de toegelaten bestuurder Vanden Bus
sche aan haar auto toegebracht had, niet 
wettelijk kon besluiten dat verweerster 
een derde was « jegens beklaagden » en 
- impliciet - dat verweerster Mercator 
recht had op vergoeding van al haar 
schade ten opzichte van eiseres, zodat 
het arrest niet wettelijk verantwoord is 
en schending inhoudt van artikel 22 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874, op
genomen in het Wetboek van Koophan
del: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de partijen voor 

de appelrechters niet hebben be
twist dat verweerster, de N.V. Mer
cator, overeenkomstig artikel 22 van 
de wet van 11 juni 1874 optrad als 
gesubrogeerde verzekeraar van de 
eigen schade van de eigenares van 
het voertuig bestuurd door Roland 
Vanden Bussche en dat zij aan haar 
verzekeringneemster 355.889 frank 
vergoeding voor eigen schade had 
betaald; dat de partijen aldus impli
ciet maar zeker het erover eens wa
ren dat verweerster de aansprake-
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lijkheid van de bestuurder Roland 
Vanden Bussche dekte voor de door 
hem aan het door verweerster ver
zekerde voertuig veroorzaakte scha
de, zodat die bestuurder geen derde 
was ten aanzien van verweerster; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen zoals in het middel is 
weergegeven, ambtshalve aanvoert 
dat verweerster moet worden be
schouwd als een derde ten opzichte 
van Roland Vanden Bussche, be
stuurder van het door haar verze
kerde voertuig, en impliciet maar 
zeker daarop de beslissing grondt 
dat verweerster ten opzichte van ei
seres recht heeft op vergoeding van 
haar volledige schade; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

En overwegende dat de op het 
cassatieberoep van de N.V. De Ster 
1905, vrijwillig tussengekomen par
tij, uit te spreken vernietiging ook 
geldt voor de op dezelfde onwettig
heid berustende beslissing waarbij 
Eddy Opalfvens, beklaagde, in soli
dum met de N.V. De Ster 1905, ver
oordeeld wordt tot betaling van 
355.889 frank met interesten en kos
ten aan de N.V. Mercator, nu die be
klaagde zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien tegen die beslissing, 
ook al voert hij geen enkel middel 
aan; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het tweede onderdeel 
van het door de eiseres N.V. De Ster 
aangevoerde middel te onderzoeken, 
verleent aan de N.V. De Ster 1905 
en aan Roland Vanden Bussche ak

het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt Eddy Opalfvens en de 
N.V. De Ster 1905 ieder in twee der
de van de kosten van hun respectie
ve voorziening en de N.V. Mercator 
in het overige gedeelte ervan; ver
oordeelt Roland Vanden Bussche in 
de kosten van zijn voorziening; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

1 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Bayart. 

Nr. 199 

2' KAMER - 1 december 1987 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - BEZOEK TER 
PLAATSE - OPENBAARHEID VAN DE TE
RECHTZITTING NIET VASTGESTELD. 

Wanneer, nadat de correctionele recht
bank zich ter plaatse heeft begeven, 
noch het proces-verbaal nopens die on
derzoeksmaatregel, noch het daarop 
gegronde vonnis vaststellen dat de re
gels inzake openbaarheid van de te
rechtzittingen zijn in acht genomen of 
dat wettig is bevolen de zaak met ge
sloten deuren te behandelen, is dat 
vonnis nietig (1). (Art. 96 Gw.) 

CODDENS T. VERDUERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1354) 

te van hun afstand; vernietigt het HET HOF; - Gelet op het bestre
bestreden arrest in zoverre het Ed- den vonnis, op 6 februari 1987 in ho
dy Opalfvens en de N.V. De Ster ger beroep gewezen door de Correc-
1905 veroordeelt tot betaling van tionele Rechtbank te Gent; 
355.889 frank met interesten en kos- l---------------
ten aan de N.V. Mercator; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 

(1) Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr. 8064 
(A.C., 1984-85, nr. 81); zie P. DE STEXHE, « L'in
struction criminelle en mouvement "• in Journ. 
des trib., 1982, b!z. 281. 
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Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 153 en 190 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het aangevochten vonnis is ge
wezen nadat op 19 december 1986 een 
onderzoek ter plaatse plaatsvond, en het 
« proces-verbaal van persoonlijke ver
schijning en onderzoek ter plaatse ''• na 
de verklaringen afgelegd door getuige 
Patrick Vermaut en door de bestuursters 
Ann Coddens en Maria Verduere, te heb
ben aangegeven, vermeldt dat « na deze 
verklaringen, die in het openbaar zijn af
gelegd, ( ... ) het openbaar ministerie, de 
partijen en hun raadslieden in de gele
genheid gesteld (werden) verdere vragen 
en opmerkingen te doen gelden; de par
tijen en hun raadslieden verklaren geen 
verdere opmerkingen te hebben "• 

terwijl het geciteerde proces-verbaal 
aldus aileen vermeldt dat de getuigen en 
de betrokken bestuurders hun verklarin
gen in het openbaar aflegden, waarna de 
partijen en raadslieden hun vragen en 
opmerkingen konden doen gelden; deze 
formulering impliceert dat de zitting van 
19 december 1986 slechts gedeeltelijk 
openbaar was, namelijk in zoverre de ge
tuigen en de betrokken bestuursters hun 
verklaringen aflegden; minstens, deze 
formulering twijfels doet rijzen nopens 
het al dan niet openbaar karakter van de 
gehele zitting van 19 december 1986 der 
Correctionele Rechtbank te Gent, zodat 
het aangevochten vonnis, dat gewezen is 
na een procedure waarbij een terechtzit
ting gedeeltelijk niet openbaar was en 
waarbij minstens twijfel bestaat over het 
al dan niet geheel openbaar karakter 
van deze terechtzitting, nietig is (scherr
ding van de artikelen 153 en 190 van het 
Wetboek van Strafvordering): 

Overwegende dat het « proces-ver
baal van persoonlijke verschijning 
en onderzoek ter plaatse " van 19 
december 1986, eensdeels, vermeldt 
dat de rechtbank zich heeft begeven 
naar Aalter, Loveldlaan, dit is de 
plaats van het ongeval dat het voor
werp uitmaakt van de zaak, alwaar 
zekere verrichtingen werden uitge
voerd, anderdeels, de verklaringen 
van een getuige en de partijen weer
geeft met de vermelding dat deze 
verklaringen in het openbaar wor
den afgelegd; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, behalve wat betreft 

de afgelegde verklaringen, de regels 
betreffende de openbaarheid van de 
terechtzittingen in acht zijn gena
men voor de verrichtingen waartoe 
op 19 december 1986 werd overge
gaan; 

Overwegende dat het niet vervul
len van deze substantiele vormver
eiste de nietigheid van de bestreden 
beslissing voor gevolg heeft, nu de 
rechtbank de bij gelegenheid van de 
plaatsopneming verrichte vaststel
lingen niet heeft geweerd en haar 
beslissing op die vaststellingen laat 
steunen; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand is om het eerste middel te on
derzoeken, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering 
van eiser tegen verweerster; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt verweerster in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde, zitting houdende in hager 
beroep. 

1 december 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. Biitzler. 

Nr. 200 

2' KAMER - 1 december 1987 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - TERMIJNEN - JACHTMISDRIJF 
- VLAAMSE GEWEST. 

2° JACH'I - WANBEDRIJF - STRAFVORDE

R!NG - TERMIJN. 
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3° VERJARING STRAFZAKEN - STRAF-
VORDERING- TERMIJNEN- GECONTRAVEN
TIONALISEERD W ANBEDRIJF. 

4° JACHT - MISDRIJF - VERBEURDVER
KLARING. 

1° en 2° Aangezien art. 28 Jachtwet, wat 
het Vlaamse Gewest betreft, is opgehe
ven door het decreet van 27 juni 1985, 
bedraagt de verjaringstermijn van de 
strafvordering wegens de in die wet 
omschreven wanbedrijven drie jaar 
voor dat gewest (1). 

3° De verjaringstermijn van de strafvor
dering bedraagt een jaar in geval van 
contraventionalisering van een wanbe
drijf (2). (Art. 21, tweede lid, wet 17 
april 1878.) 

4o De verbeurdverklaring van een wapen 
wordt wettelijk verantwoord door de 
vaststelling van de rechter dat de da
der ervan gebruik gemaakt heeft om 
een bij de Jachtwet bepaald' misdrijf te 
plegen, met uitzondering van het in 
art. 4, eerste lid, bepaalde geval. 

(LOOIJMANS-PLAS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1484) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1987 in hoger 

(1} Voor het Waalse Gewest bedraagt de ver
jaringstermijn een jaar (art. 37 Jachtwet, mge
voegd bij het decreet van 18 juli 1985). Aange
zien de regels inzake de territoriale be
voegdheid niet zijn gewijzigd door de deere
ten, is het mogelijk dat een in een ~ewest 
gepleegd jachtmisdrijf vervolgd wordt m het 
ander gewest. 

(2} Zie Cass., 8 jan. 1986, A.R. nr. 4502 
(A.C., 1985-86, nr. 296}. 

In de zaak die tot het van een noot voorzie
ne arrest aanleiding heeft gegeven, had eiser 
het geval van het gecontraventiona!iseerde 
wanbedrijf verward met het geval waarin de 
wet een straf bepaalt waarvan het maximum 
een correctionele en het minimum een politie
straf is; in dit laatste geval is beslist dat de 
verjaringstermijn zes maanden of drie jaar be
draagt, a! naargelang de rechter een politie
dan wei een correctionele straf uitspreekt 
(Cass., 9 maart 1964, Bull. en Pas., 1964, I, 736) 
en 2 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1117 .) 

beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
1. dat de bestreden beslissing vooreerst 
ten onrechte de feiten als niet verjaard 
beschouwt; dat inderdaad, wanneer de 
wet, zoals ten deze, een straf bepaalt 
waarvan het minimum een politiestraf 
en het maximum een correctionele straf 
uitmaakt men slechts weet welke de 
verjaring~termijn is op het ogenblik dat 
de rechter zijn vonnis uitspreekt; dat ten 
deze een politiestraf werd opgelegd, zo
dat de termijn zes maanden bedraagt; 
dat dienvolgens bij de bestreden beslis
sing verjaring was ingetreden; 2. dat de 
bestreden beslissing voorts is gesteund 
op volgende overwegingen : dat de bos
wachter in zijn proces-verbaal nr. 43 van 
2 maart 1986 vermeldt dat hij drie perso
nen zag kort bij een plaats waar zich 
eenden bevonden, en voorts dat eisers 
gezellen ontkenden een wapen te hebben 
gedragen; dat de bestreden beslissing uit 
deze overwegingen een onweerlegbaar 
vermoeden afleidt dat eiser jagende was 
en drager van het wapen; dat voormelde 
verklaringen van de boswachter en de 
gezellen als zodanig echter niet in het 
dossier zijn terug te vinden; dat de be
streden beslissing dan ook aan de ver
klaringen van het proces-verbaal een be
tekenis en draagwijdte toekent die ze 
niet bezitten en zodoende de bewijs
kracht ervan miskent; 3. dat de bestre
den beslissing tenslotte de verbeurdver
klaring van het dubbelloops jachtgeweer 
kaliber 16 niet motiveert : 

Wat de eerste grief betreft: 
Overwegende dat eiser werd ver

volgd ter zake van op 2 maart 1986 
de in de artikelen 4 en 6, eerste lid, 
van de J achtwet omschreven mis
drijven te hebben gepleegd; 

Overwegende dat, enerzijds, de bij 
de artikelen 4 en 6 van de J achtwet 
bepaalde misdrijven met een correc
tionele straf worden beteugeld en 
niet, zoals eiser het beweert, met 
een straf waarvan het minimum een 
politiestraf zou zijn; 

Dat, anderzijds, artikel 28 van 
voormelde wet, wat het Vlaamse Ge
west betreft, werd opgeheven bij de
creet van de Vlaamse Raad van 27 
juni 1985, bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 27 augustus 
1985; 
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Dat de verjaringstermijn voor de 
aan eiser ten laste gelegde wanbe
drijven derhalve drie jaar bedroeg; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 21, tweede lid, van de vooraf
gaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, de verjaringstermijn 
van de strafvordering een jaar is in
geval een wanbedrijf wordt omgezet 
in een overtreding; 

Dat de aan eiser ten laste gelegde 
wanbedrijven bij beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt van 18 
april 1986 werden gecontraventiona
liseerd; dat derhalve ten deze de 
verjaringstermijn van een jaar toe
passelijk is; 

Overwergende dat, v66r het ver
strijken van deze termijn, de verja
ring rechtsgeldig werd gestuit door 
de betekening op 26 januari 1987, 
ten verzoeke van het openbaar mi
nisterie, van het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt van 
16 januari 1987, waarbij eiser bij 
verstek werd veroordeeld wegens 
voormelde gecontraventionaliseerde 
wanbedrijven; dat de strafvordering 
dus niet was verjaard op 3 april 
1987, datum van de uitspraak van 
het bestrden vonnis; 

Dat de grief faalt naar recht; 

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. 

1 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
t,~r - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. G. Klok, Hasselt. 

Nr. 201 

2' KAMER - 1 december 1987 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - WEDEROP
NEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE - RECHTSPLE
GING. 

Wanneer de commissie tot bescherming 
van de maatschappij uitspraak doet 
over de wederopneming van een op 
pmef in vrijheid gestelde gei'nterneer
de, kan doch behoeft zij niet het ad
vies in te winnen van een geneesheer; 
evenmin is het verslag van een maat
schappelijk assistent vereist. (Artt. 16 
en 20, tweede lid, Wet Bescherming 
Maatschappij .) 

(SMITS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1912) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 oktober 1987 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing eiser 
niet te ontslaan uit de door hem on
dergane internering : 

Over de middelen, door eiser als volgt 
gesteld: 

het derde : De commissie gaat voort op 
vroegere verslagen en adviezen, die ze
ker geen steek meer houden met mijn 
geestesgesteldheid. Waarom trouwens 
stelde die zelfde C.B.M. van Antwerpen 
mij dan op 18 juni 1987 in vrijheid op 
proef? .. . To en was ik dan terug normaal 
en een paar maanden nadien niet meer. 
Zo ook heeft mijn sociale assistente 
mevr. Lamoral, geen nieuw verslag over 
mij uitgebracht voor de C.B.M. van Ant
werpen, dat normaal toch ook wettelijk 
moet gebeuren. Artikel 17 wet 1 juli 1964 
op het sociaal verweer (Cass., 25 mei 
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1936, Pas., 1.270; R.D.P., 1936, 673). En ar
tikel 18 wet 1 juli 1964 op het sociaal ver
weer is hier ook op van toepassing 
(Cass., 8 april 1968, R.D.P., 1967-68, 319 
- Raad van State, 25 jan. 1967, R. W., 
1967-68, 46). Ook de artikelen 14, 15 en 
16 wet van 1 juli 1964 op het sociaal ver
weer heeft de C.B.M. van Antwerpen 
niet nageleefd in mijn geval, ook niet ar
tikel 20 van de wet van 1 juli 1964 op het 
sociaal verweer werd niet nageleefd; 

het vijfde: Ook heb ik geen psychiater 
van de commissie gezien v66r of na de 
zitting van 13 oktober 1987. Zodat zij, de 
commissie, haar beslissing gemotiveerd 
heeft op de verslagen en adviezen uit
gaande van vroeger van de strafinrich
ting te Merksplas; 

Wat het derde en het vijfde mid
del betreft : 

Overwegende dat de commissie, 
wanneer zij, zoals ten deze, uit
spraak doet met toepassing van arti
kel 20 van de wet op het sociaal ver
weer, ingevolge artikel 16 van die 
wet het advies kan inwinnen van 
een door haar gekozen geneesheer 
die al of niet tot de administratie 
behoort; dat zulks evenwel geen ver
plichting is; dat de wet evenmin de 
verplichting inhoudt van een verslag 
aan de commissie door een sociaal 
assistent; 

Dat de middelen falen naar recht; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing tot plaat
sing van eiser te Merksplas B.G. : 

Overwegende dat tegen die beslis
sing, die slechts een modaliteit van 
uitvoering van de internering be
treft, geen cassatieberoep openstaat; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

1 december 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. D'Haenens -
Gel~jkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 202 

2" KAMER 2 december 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - GE

VOLGEN - HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE BEPERKT TOT BEPAALDE 
TELASTLEGGINGEN- BEVOEGDHEID VAN DE 
APPELRECHTER - GRENZEN. 

Wanneer een beklaagde wegens ver
scheidene telastleggingen tot afzonder
lijke straffen is veroordeeld, neemt de 
appelrechter, op het hager beroep van 
het openbaar ministerie dat beperkt is 
tot de beslissing over een van die te
lastleggingen, alleen kennis van die 
beslissing (1). (Art. 202 Sv.) 

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BJ,. 
ROEP TE LUIK T. LEGER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6058) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 februari 1987 en 
28 april 1987 gewezen door het Hof 
van Beroep te Luik; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 10 fe
bruari 1987 : 

Over de middelen, 
het eerste : schending van de artikelen 

202, 203 en 203bis van het Wetboek van 
Strafvordering, 

(1) Cass., 13 mei 1957 (A.C., 1957, 762); 12 
jan. 1971 (ibid., 1971, 457). 
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doordat het hof van beroep uitspraak 
heeft gedaan over de strafvordering we
gens de telastleggingen 1 en 2, 

terwijl, bij ontstentenis van hager be
roep vanwege het openbaar ministerie 
en de beklaagde, de strafvordering niet 
bij het hof aanhangig was; de procureur 
des Konings te Aarlen zijn hager beroep 
uitdrukkelijk had beperkt tot de telast
legging 3; het hager beroep van het 
openbaar ministerie weliswaar tot gevolg 
heeft dat de strafvordering in haar ge
heel voor de appelrechters wordt ge
bracht; nochtans, wanneer beklaagde, zo
als ten deze, wegens verschillende telast
leggingen tot afzonderlijke straffen is 
veroordeeld, het tot de beslissing over 
een van de telastleggingen beperkte ha
ger beroep van het openbaar ministerie 
aileen de kennisneming van die ene te
lastlegging opdraagt aan de appelrech
ters; 

het tweede: miskenning van het rech
terlijk gewijsde en schending van artikel 
199 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep uitspraak 
gedaan heeft over de strafvordering uit 
hoofde van de telastleggingen 1 en 2, 

terwijl, bij ontstentenis van een regel
matig hager beroep, het gedeelte van het 
beroepen vonnis dat op de twee telastleg
gingen betrekking had, in kracht van ge
wijsde was gegaan; beklaagde (thans 
verweerder) werd vervolgd, onder meer 
wegens het feit: 1) dat hij met geweld of 
bedreiging documenten en autosleutels 
heeft gestolen, 2) dat hij met behulp van 
de weggenomen sleutels een auto heeft 
gestolen, 3) dat hij dat voertuig heeft be
stuurd ofschoon hij niet had voldaan aan 
de voorschriften van artikel 18 van de 
wet van 1 juli 1956; de procureur des Ko
nings te Aarlen als enige hager beroep 
heeft ingesteld en dat beroep enkel ge
richt heeft tegen de beslissing van het 
vonnis in verband met het gebrek aan 
verzekering; het hof van beroep niette
min ook in zulks in strijd met artikel 199 
van het Wetboek van Strafvordering ken
nis genomen heeft van de overige feiten 
waarover definitief uitspraak was ge
daan: 

Overwegende dat de verweerder 
Christian Leger ingevolge een op 17 
mei 1985 gewezen beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Aarlen naar 
de correctionele rechtbank is verwe
zen wegens 6 telastleggingen, die 
onder de nrs. 1 tot 6 staan opge-

somd; dat de correctionele recht
bank de telastleggingen 4 en 5 niet 
bewezen heeft verklaard en ver
weerder wegens de telastleggingen 1 
en 2 sam en ( diefstal door middel 
van geweld of bedreiging en zware 
diefstal), wegens de telastlegging 3 
(gebrek aan verzekering) en wegens 
de telastleggingen 6a en 6b samen 
(overtreding van het Wegverkeersre
glement) veroordeeld heeft tot af
zonderlijke straffen; 

Overwegende dat het arrest, op 
het enkel hoger beroep van het 
openbaar ministerie, dat uitsluitend 
gericht is tegen de beslissing over 
de feiten van de telastlegging 3, be
slist « dat de in die telastlegging 
vermelde feiten alsook de feiten van 
de telastleggingen 1 en 2, gesteld al 
dat ze bewezen waren, de uitvoering 
zijn van een enkel opzet; dat bijge
volg het openbaar ministerie zijn 
hoger beroep niet mocht beperken 
of splitsen, zoals het gedaan heeft », 
en dat « het hoger beroep van het 
openbaar ministerie moet worden 
geacht ook tegen de telastleggingen 
1 en 2 te zijn ingesteld »; dat het ar
rest bijgevolg de « heropening der 
debatten beveelt ten einde de partij
en in de gelegenheid te stellen ver
weermiddelen voor te dragen betref
fende de telastleggingen 1, 2 en 3 »; 

Overwegende dat, wanneer een 
beklaagde wegens verschillende fei
ten tot afzonderlijke straffen is ver
oordeeld, het tot de beslissing over 
een van die telastleggingen beperkte 
hoger beroep van het openbaar mi
nisterie aileen de kennisneming van 
die beslissing aan de appelrechter 
opdraagt; dat het hof van beroep 
derhalve niet bevoegd was in hoger 
beroep kennis te nemen van de be
slissing over de telastleggingen 1 en 
2, aangezien die beslissing in kracht 
van gewijsde was gegaan; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 28 april 
1987: 

Overwegende dat de vernietiging 
van het op 10 februari 1987 gewezen 
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arrest de vernietiging ten gevolge 
heeft van het op 28 april 1987 gewe
zen arrest, waarbij verweerder we
gens de telastleggingen 1, 2 en 3 tot 
een enkele straf wordt veroordeeld, 
aangezien laatstgenoemde beslissing 
voortvloeit uit eerstgenoemde; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
derde middel van eiser, dat niet tot 
ruimere cassatie kan leiden, vernie
tigt de bestreden arresten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van ieder 
van de vernietigde arresten; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

2 december 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 

Nr. 203 

2• KAMER - 2 december 1987 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
ALGEMENE BEGR!PPEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER VER
HINDERD DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS 
BIJ TE WONEN - VERVANGING- VASTSTEL
LING. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI
TING - VERSCHEIDENE VERDACHTEN -
DAGVAARDING VAN EEN VAN HEN - STUI
TING VAN DE VERJARING TEN AANZIEN VAN 
DE ANDEREN- VOORWAARDEN. 

rechter te vervangen op de dag van de 
uitspraak van het vonnis of arrest (1). 

2• De daden van onderzoek of van ver
volging ten aanzien van een van de 
verdachten, met name de dagvaarding, 
stuiten de verjaring van de strafvorde
ring ten aanzien van de medeverdach
ten wanneer het gaat om hetzelfde feit 
of om feiten die onderling verbonden 
zijn door intrinsieke samenhang (2). 
(Art. 22 wet 17 april 1878.) 

(AL AJJAZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6123) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het tweede middel : schending 
van de artikelen 779 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vermeldt: « Gelet 
op de beschikking van de heer eerste 
voorzitter waarbij voor de uitspraak van 
het arrest mevr. de raadsheer Lumen 
wordt aangewezen ter vervanging van de 
heer raadsheer Parmentier, die wettig 
verhinderd is, maar aan het beraad deel
genomen heeft "• 

terwijl het arrest de datum van die be
schikking niet vermeldt, zodat elke con
trole op de wettigheid ervan mogelijk is : 

Overwegende dat blijkens het pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
van 6 mei 1987 het rechtscollege sa
mengesteld was uit de voorzitter 
Van De Walle en de raadsheren de 
le Court en Parmentier; dat de op 
die terechtzitting behandelde zaak 
in beraad is gehouden en voor uit
spraak van het arrest is verdaagd 
naar de terechtzitting van 3 juni 
1987; 

Overwegende dat bij de op 3 juni 
1987 door de eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te Brussel ge-

1° In geval van toepassing van art. 779, 1--------------~~
tweede lid, Ger. W. behoeft het vonnis 
of arrest niet de datum te vermelden 
waarop een rechter wordt aangewezen 
om een andere, wettig verhinderde 

(1) Cass., 2 ma~rt 1971 (A.C., 1971, 633). 

(2) Cass., 23 nov 1982, A.R. nr 7475 
(A.C., 1982-83, nr 182). 



432 HOF VAN CASSATIE Nr. 204 

wezen beschikking, waarvan een 
eensluidend afschrift is gevoegd bij 
het dossier, de raadsheer Lumen 
met toepassing van artikel 779, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek is aangewezen ter vervan
ging van de raadsheer Parmentier, 
die verhinderd was de uitspraak bij 
te wonen van het arrest aan het be
raad waaraan hij had deelgenomen; 

Overwegende dat zowel uit de ver
meldingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting als van het ar
rest van 3 juni 1987 blijkt dat het 
arrest is uitgesproken door de voor
zitter Van De Walle en de raadshe
ren de le Court en Lumen; 

Overwegende dat in geval van toe
passing van artikel 779, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek geen 
enkele wetsbepaling voorschrijft dat 
in het vonnis of arrest melding zou 
worden gemaakt van de datum van 
aanwijzing van de rechter die een 
andere rechter vervangt op het 
ogenblik van de uitspraak van dat 
vonnis of arrest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel: schending van 
artikel 21 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep het op 23 
november 1981 gepleegde feit dat in de 
telastlegging C8 wordt vermeld, aan
merkt als het laatst gepleegde feit, 

terwijl eiser van die telastlegging was 
vrijgesproken, zodat 17 september 1981 
als laatste datum had moeten worden 
aangemerkt; de strafvordering bijgevolg 
verjaard was; 

Overwegende dat het arrest eiser 
tot een hoofdgevangenisstraf van 
zes maanden en tot een geldboete 
van honderd frank veroordeelt we
gens valsheid in geschrifte, gepleegd 
op 16 september 1981 (telastlegging 
A 1 f) en op 17 september 1981 (te
lastlegging A 1 g); dat uit het arrest 
blijkt dat de medebeklaagde Dehaut 
met name wegens dezelfde feiten is 
vervolgd en veroordeeld; 

Overwegende dat de daden van 
onderzoek of van vervolging die zijn 
verricht ten aanzien van een van de 
beklaagden, de verjaring van de 
strafvordering stuiten ten aanzien 
van de anderen, als het gaat om het
zelfde feit of om feiten die door sa
menhang naar hun aard onderling 
nauw verbonden zijn; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, erop wijst dat de verjarings
termijn van de strafvordering regel
matig is gestuit ingevolge de op 8 
juni 1984 aan de beklaagde Dehaut 
betekende dagvaarding om voor de 
correctionele rechtbank te verschij
nen; 

Dat derhalve de strafvordering 
niet verjaard was op de dag van de 
uitspraak van het arrest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

2 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Maquet, Brus
sel. 

Nr. 204 

2" KAMER - 2 december 1987 

1° LENING - BEG RIP 
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2° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - ART. 23BIS, § 3, 

VAN K.B. NR. 7 VAN 27 DEC. 1977 MET BETREK
KING TOT DE INVOER VAN GOEDEREN- T!J
DELIJKE INVOER VAN VOERTUIGEN - VRIJ
STELLING - VERBOD HET VOERTUIG UIT TE 
LENEN AAN EEN VERBLIJFHOUDER IN BEL
GIE - LENING - BEGR!P. 

1 o Bruikleen is de handeling waarbij een 
persoon aan een ander kosteloos een 
zaak afgeeft om daarvan gebruik te 
maken, onder verplichting die terug te 
geven, zelfs als die zaak te allen tijde 
op eenvoudig verzoek van de eigenaar 
kan worden teruggevraagd (1). (Art. 
1875 B.W.) 

2o Wanneer een voertuig tijdelijk in Bel
gie wordt ingevoerd en de vrijstelling 
geniet, bepaald in art. 23bis, § 3, KB. 
nr. 7 van 27 dec. 1977 met be trekking 
tot de invoer van goederen voor de toe
passing van de belasting over de toe
gelfoegde waarde, mag dat voertuig 
niet, zelfs niet voor korte tijd en zelfs 
niet ter bede, uitgeleend worden aan 
iemand die zijn normale 11erblijfplaats 
heeft te Jande. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. RYMENANTS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6136) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

011er het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1875 van het 
Burgerlijk Wetboek, 56 en 157 van de al
gemene wet inzake douane en accijnzen 
(koninklijk besluit van 18 juli 1977, be
krachtigd bij de wet van 6 juli 1978, arti
kel 1), 51, §§ 1 en 2, 68, §§ 2 en 3, van de 
wet van 3 juli 1969 tot invoering van het 
Wetboek van de Belasting over de Toege
voegde Waarde, en 23bis, § 3, tweede lid, 
van het koninklijk besluit nr. 7 van 27 
december 1977 met betrekking tot de in
voer van goederen voor de toepassing 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, 

(1) DE PAGE, Tra1te elementan·e de drOit ClVll 

beige, 2e mtg., 1975, b V, blz 138, nr 129 

doordat het arrest verweerder vrij
spreekt van de telastlegging van bedrieg
lijke invoer in Belgie van een motorvoer
tuig, op grond : " ... dat ten deze niet 
wordt gesteld dat de eigenaar van het li
tigieuze voertuig dat voertuig overgedra
gen of verhuurd heeft; dat bovendien het 
louter dat voertuig voor korte tijd ter be
schikking stellen van (verweerder), ter
wijl de eigenaar op gelijk welk ogenblik 
de beschikkingsmacht erover kon terug
krijgen, niet kon worden aangemerkt als 
een lening zoals in de telastlegging 
wordt vermeld >>, 

tweede onderdeel, het bovenaan in het 
middel aangehaalde artikel 23, § 3, van 
het koninklijk besluit nr. 7 van 27 de
cember 1977 bepaalt dat voor personen
voertuigen, caravans, enz., die tijdelijk 
worden ingevoerd door personen die hun 
normale verblijfplaats in het buitenland 
hebben, bij de invoer volledige vrijstel
ling van belasting wordt verleend voor 
een duur van niet meer dan zes maan
den per tijdvak van twaalf maanden ( ... ); 
artikel 23bis, § 3, tweede lid, evenwel be
paalt dat « deze vervoermiddelen niet 
mogen worden overgedragen, noch ver
huurd, noch uitgeleend aan een persoon 
die hier te lande zijn normale verblijf
plaats heeft >>; met andere woorden, de 
vrij stelling van aangifte bij de invoer in 
Belgie (artikelen 56 en 157 van het ko
ninklijk besluit van 18 juli 1977) en van 
de belasting op het binnenbrengen van 
het goed in het land (artikelen 51, §§ 1 
en 2, en 68, §§ 2 en 3, van het BTW-Wet
boek) onderworpen is aan de uitdrukke
lijke voorwaarde dat de in het buiten
land ingeschreven personenvoertuigen 
niet zullen worden uitgeleend aan een 
verblijfhouder; de bruikleen een contract 
is waarbij de ene partij aan de andere 
een zaak afgeeft om daarvan gebruik te 
maken, onder verplichting voor degene 
die de zaak ontvangt, die terug te geven 
na daarvan gebruik te hebben gemaakt 
(artikel 1875 van het Burgerlijk Wet
hoek); uit die definitie volgt dat wie een 
zaak die hem toebehoort ter beschikking 
stelt van een ander om daarvan gebruik 
te maken, al is het maar voor korte tijd, 
die zaak uitleent; de omstandigheid dat 
de uitlener op gelijk welk ogenblik " de 
beschikkingsmacht >> over het voertuig 
kon terugkrijgen, geenszins onverenig
baar is met het begrip lening, maar een 
bruikleen " ter bede >> wordt genoemd; 
voormeld artikel 23bis, § 3, geen enkel 
onderscheid maakt tussen een lening 
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van lange en een lening van korte duur; 
het de toekenning van vrijstelling bij de 
invoer onderwerpt aan de voorwaarde 
dat het goed niet wordt uitgeleend; arti
kel 23bis trouwens gemakkelijk zou kun
nen worden omzeild als de buitenlander, 
die een voertuig met vrijstelling van 
recht invoert, dat voertuig « voor een 
korte tijd » (voor hoelang?) ter beschik
king kon stellen van een verblijfhouder; 
het arrest bijgevolg, nu het verklaart dat 
het "voor korte tijd" een met vrijstelling 
van recht ingevoerd voertuig ter bede ter 
beschikking stellen van verweerder, 
geen lening is, het wettelijk begrip le
ning miskent en aan artikel 23, § 3, van 
het koninklijk besluit nr. 7 van 27 de
cember 1977 een onderscheid toevoegt 
dat die bepaling uitsluit (schending van 
artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 23bis, § 3); de beslissing 
waarbij verweerder vrijgesproken wordt 
van de telastlegging van bedrieglijke in
voer van een voertuig, bijgevolg niet 
naar recht verantwoord is (schending 
van de bovenaan in het middel aange
haalde bepalingen, artikel 97 van de 
Grondwet uitgezonderd) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het kosteloos af
geven van een zaak aan een ander 
opdat laatstgenoemde daarvan ge
bruik zou kunnen maken, doch met 
de verplichting haar terug te geven, 
een bruikleen is, ook al kan het 
goed op eenvoudig verzoek van de 
eigenaar op gelijk welk ogenblik 
worden teruggevraagd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar-

Nr. 205 

2' KAMER - 2 december 1987 

1° UITLEVERING - ONREGELMATIGHE
DEN AANGEVOERD TEGEN AKTEN VAN EEN 
BUITENLANDSE REGERING OF GERECHT -
UITSPRAAK VAN EEN BELGISCH RECHTSCOL
LEGE OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
BEVOEGDHEID - GRENZEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
VERDACHTE ZONDER VERBLIJFPLAATS IN 
BELGIE - REDENGEVING. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - VER
EISTE VERMELDINGEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.2 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- RECHT VAN DE GEDETINEERDE OM IN EEN 
TAAL DIE HIJ VERSTAAT, OP DE HOOGTE TE 
WORDEN GEBRACHT VAN DE REDENEN VAN 
ZIJN ARRESTATIE EN VAN ALLE BESCHULDI
GINGEN WELKE TEGEN HEM ZlJN INGE
BRACHT. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
GEEN INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR DE 
VERDACHTE OF DIENS ADVOCAAT - WETTIG
HEID. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BEVESTIGING VAN HET BE
VEL TOT AANHOUDING - GEEN INZAGE VAN 
HET DOSSIER DOOR DE VERDACHTE OF 
DIENS ADVOCAAT - WETTIGHEID. 

lo De Belgische rechtscolleges zijn bij de 
uitspraak over de voorlopige hechtenis 
niet bevoegd om onregelmatigheden 
na te gaan, die door een buitenlandse 
regering of gerecht begaan zijn in de 
akten betreffende een uitleveringspro
cedure (1). (Art. 107 G.W.) 

rest; laat de kosten ten laste van de 2o Het onderzoeksgerecht dat een bevel 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof tot aanhouding bevestigt op grand van 
van Beroep te Brussel. de vaststelling dat de verdachte geen 

2 december 1987 _ 2, kamer _ Voor- vaste verblijfplaats heeft in Belgie, be-
zitter : de h. Screvens, voorzitter _ Ver- hoeft niet na te gaan of hij een woon-
slaggever : de h. Ghislain _ Gelijklui- 1--p-la_a_t_s_h_e_ef_t_J_·n_h_e_t_b_u_i_te_n_I_a_n_d_n_o_ch_o_n_
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

(1) Cass., 5 nov 1986, A.R. nr 5396 
(A.C., 1986-87, nr. 145). 
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der welke omstandigheden hij Belgie 
is binnengekomen (2). Art. 1 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

3" Het bevel tot aanhouding moet het 
misdrijf vermelden dat aan de ver
dachte wordt verweten, maar niet de 
datum waarop het is gepleegd en even
min de feiten waarop de telastlegging 
berust (3}. (Art. 96 Sv.) 

4" Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens schrijft geen vertaling 
voor van het bevel tot aanhouding dat 
verleend wordt tegen een persoon die 
de taal van de rechtspleging niet ver
staat, aangezien de verdachte tach een 
afschrift ontvangt van dat bevel met 
de vermelding van het hem verweten 
misdrijf waarover hij door de onder
zoeksrechter is ondervraagd met de 
bijstand van een talk, en hij aldus op 
de hoogte is gebracht van de redenen 
van zijn arrestatie en van de tegen 
hem ingebrachte beschuldigingen (4). 

5" en 6" Geen miskenning van het recht 
van verdediging valt af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat van het dos
sier noch aan de verdachte noch aan 
diens advocaat inzage is gegeven ten 
tijde van de bevestiging van het aan
houdingsbevel door de raadkamer (5}. 
(Artt. 4 en 5 Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

(REED) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6304) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 en 107 van de Grondwet, 

doordat het bevel tot aanhouding, zo
als eiser vermeldde in zijn conclusie van 

(2) Cass., 17 sept. 1980, A.R. nr. 1319 
(A.C., 1980-81, nr. 44). 

(3) en (4) Cass., 24 juli 1986, A.R. nr 5521 
(A.C, 1985-86, nr. 690). 

(5) Cass., 21 jan. 1987, A.R. nr 5591 
(A. C., 1986-87, nr 298). 

11 september 1987, geen enkele verwij
zing bevat naar de procedure die is ge
volgd om eiser voor de onderzoeksrech
ter te brengen; dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet ten genoege 
van recht geantwoord heeft op die ver
weermiddelen; dat zij door te antwoor
den dat de Belgische rechtscolleges niet 
bevoegd zijn om de regelmatigheid van 
een uitleveringsprocedure te beoordelen, 
niet heeft verantwoord waarom het bevel 
tot aanhouding geen enkele verwijzing 
bevat naar de gevolgde procedure, en 
verzuimd heeft alsook zich het recht ont
zegd heeft om, overeenkomstig artikel 
107 van de Grondwet, de wettigheid van 
de uitvoeringsbesluiten v66r de toepas
sing ervan na te gaan; dat het hof van 
beroep verzuimd heeft en zich het recht 
ontzegd heeft na te gaan of eiser niet on
rechtmatig van zijn vrijheid is beroofd 
om voor de onderzoeksrechter te worden 
gebracht; dat het hof van beroep daar
door het arrest niet met redenen heeft 
omkleed naar het vereiste van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet van toepassing is 
op de beslissingen van de onder
zoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis; 

Overwegende dat de hoven en 
rechtbanken inzake voorlopige hech
tenis niet bevoegd zijn om kennis te 
nemen van de onregelmatigheden 
waardoor akten van een buitenland
se regering of gerechtelijke overheid 
in verband met een uitleveringspro
cedure gebeurlijk zijn aangetast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat eiser in zijn conclusie voor de 
raadkamer aanvoerde dat « de aldus ge
volgde procedure zowel tegen het inter
nationaal als tegen het Belgisch recht in
druist, met name in zoverre (eiser) 
hierdoor in de positie van " persoon zon
der vaste woonplaats " wordt gedrongen 
en de motiveringsplicht op een onrecht
matige wijze wordt omzeild »; dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling als gran
den voor haar arrest opgeeft : « dat 
artikel 1, tweede lid, van de wet van 20 
april 1874 bepaalt dat, indien de verdach
te zijn verblijf in Belgiii heeft, de onder
zoeksrechter geen aanhoudingsbevel te
gen hem kan verlenen dan in ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden, wan 
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neer die maatregel in het belang van de 
openbare veiligheid vereist is; dat derhal
ve a contrario uit het niet hebben van 
een verblijf in Belgie niet dwingend 
volgt dat die maatregel in het belang van 
de openbare veiligheid vereist is, voor 
zover uiteraard de overige voorwaarden 
voor het verlenen van een bevel tot aan
houding vervuld zijn; dat derhalve bij 
ontstentenis van dat wettelijk vereiste 
de omschrijving van de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken en waarvan de 
aard trouwens zonder belang is, overbo
dig is en zelfs indruist tegen de geest 
van de wet; dat het, gelet op de wet op 
de voorlopige hechtenis, evenmin van be
lang is de omstandigheden te kennen die 
ten gevolge hadden dat een verdachte 
geen verblijf in Belgie had op het ogen
blik van het verlenen van het aanhou
dingsbevel, aangezien met de enkele 
vaststelling van die feitelijke toestand is 
voldaan aan de vereisten van die wet, zo
dat ze het verlenen van het aanhou
dingsbevel en de bevestiging ervan zon
der verdere motivering mogelijk maakt "• 

terwijl het hof van beroep hiermee het 
middel omzeilt, doch niet antwoordt op 
het argument dat « de aldus gevolgde 
procedure zowel tegen het internationaal 
als tegen het Belgisch recht indruist » en 
weigert na te gaan of eiser wei degelijk 
ten gevolge van een juridische spitsvon
digheid « in de positie van persoon zon
der vaste woonplaats » is gedrongen, en 
dit terwijl eiser een vaste woonplaats 
heeft in Groot-Brittannie en zelfs niet 
eens de gelegenheid gekregen heeft zich 
in Belgie te vestigen, aangezien hij on
der dwang naar Belgie is gebracht om 
hem in die positie te dringen : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet van toepassing is 
op de beslissingen van de onder
zoeksgerechten inzake voorlopige 
hechtenis; 

Dat het middel, in zoverre het op 
die bepaling is gegrond, faalt naar 
recht; 

Overwegende dat het arrest, zon
der te betwisten dat eiser een woon
plaats heeft in Groot-Brittannie, 
vaststelt dat hij geen vast verblljf in 
Belgie heeft en beslist << dat het, ge
let op de wet op de voorlopige hech
tenis, van geen belang is de omstan
digheden te k.ennen die ten gevolge 

hadden dat een verdachte 
ogenblik van het verlenen 
aanhoudingsbevel geen 
plaats in Belgie heeft »; 

op het 
van het 
verblijf-

Dat het aldus de beslissing dat 
<< met de enkele vaststelling van die 
feitelijke toestand voldaan is aan de 
vereisten van die wet , regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde en vierde middel, het 
derde : schending van de artikelen 5.2 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en 1, tweede lid, van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, 

doordat eiser te zijner verdediging 
heeft aangevoerd dat « het bevel de fei
ten niet omschrijft en zelfs de datum er
van niet aangeeft; het aldus de ondubbel
zinnige bepalingen van artikel 5.2 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen .. 
tele Vrijheden schendt »; dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het hof 
van beroep als gronden voor haar arrest 
heeft opgegeven : « dat volgens een vaste 
rechtspraak het Wetboek van Strafvorde
ring, meer bepaald artikel 96, of de wet 
op de voorlopige hechtenis geen volledi
ge omschrijving van de ten laste gelegde 
feiten of opgave van de datum ervan in 
het aanhoudingsbevel vereisen, aange
zien de verdachte geacht wordt die feiten 
tot in alle bijzonderheden te kennen in
gevolge zijn ondervraging vooraf door de 
onderzoeksrechter, waarnaar het aan
houdingsbevel uitdrukkelijk verwijst; er 
om die reden en in die stand van de 
rechtspleging geen sprake kan zijn van 
een schending van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden », terwijl 
artikel 5.2 van het Verdrag bepaalt dat 
« iedere gearresteerde, onverwijld en in 
een taal welke hij verstaat, op de hoogte 
moet worden gebracht van de redenen 
van zijn arrestatie en van aile beschuldi
gingen welke tegen hem zijn inge
bracht "• dat het aanhoudingsbevel welis
waar uitdrukkelijk verwijst naar de eer
ste ondervraging van verdachte, maar 
dat het proces-verbaal van dle ondervra
ging niet bij het aanhoudingsbevel is ge
voegd en dat noch verdachte noch diens 
raadsman in die stand van de rechtsple
ging het recht hebben daarvan afschrift 
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te nemen; dat, voor zover hem bekend, 
uit die ondervraging evenmin kon wor
den opgemaakt aan wie eiser verdacht 
wordt « slagen en verwondingen ,, te 
hebben toegebracht met de verschillende 
in het aanhoudingsbevel vermelde ver
zwarende omstandigheden; dat hij hier
door in de onmogelijkheid verkeerde zijn 
verweer voor te bereiden over concrete 
feiten, hetgeen nochtans de bestaans
grond is van artikel 5.2 van het Verdrag; 
dat het geen twijfel lijdt dat dit Verdrag 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling moet worden toegepast, en zeker in 
een zaak waarin een buitenlander be
trokken is die de landstalen niet machtig 
is; dat de eerste vraag die eiser na zijn 
ondervraging door de onderzoeksrechter 
aan zijn advocaten gesteld had de dag 
na zijn aanhouding op 10 september 1987 
luidde : « waarvan word ik beschul
digd? », dat da.aruit blijkt dat eiser niet 
naar behoren op de hoogte gebracht was 
van de gronden van zijn aanhouding, zo
als het Verdrag vereist, dat noch de be
woordingen van het aanhoudingsbevel 
en van de daaropvolgende rechterlijke 
beslissingen, noch de onnauwkeurige 
omschrijving van de feiten, eiser of zijn 
verdediging in staat stellen concrete ant
woorden te geven op de beschuldigingen; 
dat hij in de fase van de bevestiging van 
het aanhoudingsbevel niet het recht 
heeft inzage te nemen van het dossier en 
het aanhoudingsbevel niet duidelijk aan
geeft aan wie of wanneer hij slagen of 
verwondingen zou hebben toegebracht 
met de in het aanhoudingsbevel vermel
de omstandigheden; 

het vierde : schending van artikel 5.2 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

doordat eiser te zijner verdediging 
heeft aangevoerd dat « het bevel tot aan
houding uitsluitend in het Frans gesteld 
is, dat er geen enkele vertaling naar het 
Engels is bijgevoegd, zodat het duidelijk 
in strijd is met de door artikel 5.2 opge
legde verplichting om iedere gearresteer
de, onverwijld en in een taal die hij ver
staat, op de hoogte te brengen van de 
redenen van zijn arrestatie en van alle 
tegen hem ingebrachte beschuldigin
gen »; dat de kamer van inbeschuldiging
stelling van het hof van beroep de vol
gende gronden heeft opgegeven voor 
haar arrest : « noch de wet op de voorlo
pige hechtenis noch enige andere wet
tekst schrijven voor dat bij het in een 
der landstalen gestelde aanhoudingsbe
vel een vertaling moet worden gevoegd 

naar een taal die de verdachte verstaat, 
aangezien hij reeds vooraf door de on
derzoeksrechter in aanwezigheid van 
een tolk is ondervraagd en hierdoor op 
de hoogte is gebracht van de feiten die 
hem worden verweten en van de be
schuldigingen die tegen hem zijn inge
bracht; dat verdachte bovendien ten tijde 
van de bevestiging van het aanhoudings
bevel door de raadkamer alsook bij zijn 
verschijning voor de kamer van inbe
schuldigingstelling bijgestaan werd door 
een tolk die zijn taal sprak; dat dus is 
voldaan aan het vereiste van artikel 5.2 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden », 

terwijl in de in het derde middel gege
ven uiteenzetting is aangetoond dat eiser 
niet naar behoren, zoals het Verdrag ver
eist, op de hoogte gebracht was van de 
redenen van zijn arrestatie; noch uit het 
proces-verbaal van het eerste verhoor, 
voor zover eiser bekend, noch uit het be
vel tot aanhouding en de rechterlijke be
slissingen waarbij dat bevel is bevestigd, 
kan worden opgemaakt of de welbepaal
de feiten die aan eiser worden verweten 
hem zijn medegedeeld in een taal die hij 
verstaat: 

Overwegende dat artikel 5.2 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden betrekking heeft 
op de inlichtingen die aan de gear
resteerde zo spoedig mogelijk en in 
een taal die hij verstaat, moeten 
worden verstrekt betreffende de re
denen van zijn arrestatie en betref
fende alle tegen hem ingebrachte 
beschuldigingen; dat het niet van 
toepassing is op de beslissingen die 
achteraf door de onderzoeksgerech
ten inzake voorlopige hechtenis wor
den gewezen; 

Dat die bepaling niet impliceert 
dat verdachte door een vermelding 
in het aanhoudingsbevel of door de 
voeging van het proces-verbaal van 
ondervraging bij dat bevel op de 
hoogte moet worden gebracht van 
de feitelijke gegevens die aan de te
lastlegging ten grondslag liggen; 

Overwegende dat aan die bepaling 
van het Verdrag is voldaan wanneer 
de verdachte, na vooraf door de on
derzoeksrechter te zijn ondervraagd, 
een afschrift van het aanhoudings-
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bevel ontvangt met daarop de ver
melding van het hem verweten mis
drijf; 

Dat geen enkele wetsbepaling ver
eist dat het aanhoudingsbevel de da
tum zou vermelden van het aan de 
verdachte verweten misdrijf; 

Dat uit het arrest en uit de ge
dingstukken blijkt dat eiser, die op 
9 september 1987, om 15 uur 15, ter 
beschikking van de onderzoeksrech
ter is gesteld, door die magistraat is 
ondervraagd in aanwezigheid van 
een tolk en hierdoor v66r het verle
nen van het aanhoudingsbevel op 10 
september 1987 binnen de wettelijke 
termijn van 24 uur op de hoogte is 
gebracht van de hem verweten fei
ten en van de tegen hem ingebrach
te beschuldigingen; 

Dat derhalve voldaan is aan het 
vereiste van artikf'l 5.2 van het Ver
drag; 

Dat de middeler niet kunnen wor
den aangenomen; 

Ov~r het vijfde middel: schending van 
artikel 6.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat eiser te zijner verdediging 
heeft aangevoerd dat « het dossier hem 
niet is medegedeeld en dat de inquisito
riale en geheime aard van het onderzoek 
in strijd is met (zijn) strafrechtelijk per
soneelstatuut; het proces dus op oneer
lijke wijze is gevoerd en het beginsel 
van de gelijkwaardigheid van verdedi
ging en beschuldiging niet in acht gena
men is, aangezien eiser in een ongunsti
ge positie verkeerde waardoor zijn recht 
van verdediging is miskend »; dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
hof van beroep de volgende gronden 
heeft opgegeven voor haar arrest : « uit 
artikel 4, samengelezen met artikel 5, 
laatste lid, van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis blijkt dat de 
wetgever gewild heeft dat het onderzoek 
tijdens de rechtspleging tot bevestiging 
van het aanhoudingsbevel geheim zou 
zijn; immers, ondanks de talrijke omwer
kingen van de tekst, geeft die wet in die 
fase van de rechtspleging nog steeds aan 
de verdachte of diens raadsman niet het 
recht om, a! was het maar ten dele, inza
ge te nemen van het dossier; de niet-me
dedeling niet als een miskenning van het 

recht van verdediging kan worden aan
gemerkt, aangezien dat recht trouwens 
in die stand van de rechtspleging ge
waarborgd wordt door het verslag van de 
onderzoeksrechter in raadkamer en, in 
hager beroep, door de schriftelijke vorde
ringen van de procureur-generaal alsook 
door diens verslag in de kamer van inbe
schuldigingstelling; het door de verdach
te bij conclusie aangevoerde begrip 
"strafrechtelijk personeel statuut" inza
ke strafrechtspleging behoort nog tot het 
domein van abstracte nieuwe ideeen die 
nog geen ingang hebben gevonden in het 
Belgisch strafrecht of strafprocesrecht; 
een dergelijk statuut laat zich trouwens 
moeilijk indenken, gelet niet alleen op 
het feit dat de Belgische regels van straf
procesrecht van dwingende aard zijn en 
zulks eveneens ten aanzien van de 
vreemdelingen, die derhalve dezelfde 
waarborgen genieten, maar ook gelet op 
de kennelijke onmogelijkheid om een 
dergelijk begrip toe te passen in een 
strafproces waarin gebeurlijk, zoals ten 
deze, verschillende beklaagden van ver
schillende nationaliteiten betrokken zijn: 
het bf' roep op een dergelijk be grip komi 
ten deze neer op een complete verwar
ring wat de toepasselijke regels in straf
zaken betreft », 

terwijl eiser zijn bevel tot aanhouding 
niet begrepen heeft; hij niet eens wist 
voor welke feiten hij precies was aange
houden; de advocaten van eiser, na aldie 
miskenningen van het recht van verdedi
ging, niet de mogelijkheid gekregen heb
ben om het dossier van eiser door te ne
men, wat tot gevolg heeft dat zij aan 
hun client evenmin hebben kunnen uit
leggen welke bezwaren precies tegen 
hem bestonden; zulks duidelijk genoeg 
aantoont dat de advocaten de verdedi
ging van hun client niet op een behoor
lijke marrier hebben kunnen voorberei
den, dat die miskenningen van het recht 
van verdediging, die verboden zijn door 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, niet kunnen worden aan
genomen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling om de redenen die zij aan
haalt; dat er geen enkele rechtvaardiging 
bestaat voor het feit dat het recht van 
verdediging is miskend; er nergens, 
evenmin in de tekst van de Belgische 
wet, een rechtvaardiging te vinden is 
voor de miskenning van het door het 
Verdrag gewaarborgde recht van verde
diging; artikel 6.3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden is 
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geschonden, omdat het voorschrijft dat 
ieder beschuldigde onder meer het recht 
heeft om : a) onverwijld, in een taal wel
ke hij verstaat en in bijzonderheden op 
de hoogte te worden gesteld van de aard 
en de reden van de tegen hem inge
brachte beschuldiging; b) te beschikken 
over voldoende tijd en faciliteiten welke 
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging; het geen twijfel lijdt dat 
verdachte de boven aangehaalde rechten 
niet heeft genoten : 

Overwegende dat artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden in de regel enkel 
betrekking heeft op de uitoefening 
van het recht van verdediging voor 
de vonnisgerechten en niet op de 
rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis; 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter het recht van verdediging 
moet eerbiedigen, de wetgever niet 
verbiedt de uitoefening van het 
recht van verdediging in bepaalde 
aangelegenheden, zoals de voorlopi
ge hechtenis, aan een bijzondere re
geling te onderwerpen; 

Dat uit artikel 4, samengelezen 
met artikel 5, laatste lid, van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis blijkt dat de wetgever niet 
enkel heeft gewild dat in de fase 
van de bevestiging van het aanhou
dingsbevel het dossier aan de verde
diging zou worden medegedeeld; dat 
de verdachte en diens raadsman 
van de stand van de rechtspleging 
op de hoogte worden gebracht door 
het verslag dat voor de raadkamer 
wordt uitgebracht door een onbe
vooroordeelde en onpartijdige rech
ter, de onderzoeksrechter; dat der
halve uit de enkele omstandigheid 
dat de wet de mededeling van het 
dossier aan de verdachte of diens 
raadsman niet toestaat in die fase 
van de rechtspleging, geen misken
ning van het recht van verdediging 
kan worden afgeleid; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over bet zesde middel: schending van 
de artikelen 79 van het Verdrag tot Be-

scherming van de Rechten van de Mens, 
1, 2 en 5 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, 

doordat eiser te zijner verdediging 
heeft aangevoerd dat " er geen voldoen
de aanwijzingen van schuld bestaan die 
de voorlopige hechtenis kunnen recht
vaardigen; dat de beschuldigingen even 
vaag als onduidelijk zijn en gegrond zijn 
op het begrip collectieve sanctie dat zo
wel in het Belgische als in het Engelse 
strafrecht onbekend is "• dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling haar arrest 
hierop heeft gegrond dat er tegen de ver
dachte ernstige aanwijzingen bestaan 
dat hij schuldig is aan de in het aanhou
dingsbevel vermelde feiten, 

terwijl artikel 1, tweede lid, van de wet 
op de voorlopige hechtenis van 20 april 
1874 bepaalt: " de rechter kan geen be
vel tot aanhouding verlenen dan in ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden, 
wanneer die maatregel in het belang van 
de openbare veiligheid vereist is >>; over
eenkomstig artikel 2 van die wet, het be
vel tot aanhouding de ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, nauwkeurig moet om
schrijven; overeenkomstig artikel 5 van 
die wet, de raadkamer de beschikking 
waarbij het aanhoudingsbevel wordt be
vestigd, met redenen moet omkleden; de 
beschikking de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken en op grond waarvan de 
hechtenis moet worden gehandhaafd, 
nauwkeurig moet omschrijven onder ver
melding van de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte; noch het aanhoudingsbevel, noch 
de beschikking van de raadkamer, noch 
het arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling melding maken van die ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden; 
het niet voldoende is aan te geven dat er 
ernstige schuldaanwijzingen bestaan, 
maar de onderzoeksgerechten tevens 
moeten aangeven welke dat zijn; het hof 
van beroep anders tekort komt aan de 
verplichting om het arrest met redenen 
te omkleden en de conclusie te beant
woorden; 

Overwegende dat het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den 66 artikelen telt; dat het middel, 
in zoverre het de schending van ar
tikel 79 van dat Verdrag aanvoert, 
geen voorwerp heeft en dus niet 
ontvankelijk is; 
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Overwegende dat de artikelen 1, 
tweede lid, en 2 van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechte
nis het geval regelen dat de ver
dachte zijn verblijfplaats in Belgie 
heeft, hetgeen, zoals uit het ant
woord op het tweede middel blijkt, 
niet het geval is met eiser; 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 5 van die wet enkel be
trekking hebben op de beslissingen 
van de onderzoeksgerechten inzake 
handhaving van de hechtenis en 
niet op die inzake bevestiging van 
het aanhoudingsbevel; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van de artikelen 
1, tweede lid, 2 en 5 van bovenstaan
de wet, niet kan worden aangeno
men; 

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. 

2 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. A. Tytgat, Gent. 

Nr. 206 

1 • KAMER - 3 december 1987 

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
VERJARING - TOEPASSING VAN DE ARTT. 
2271 TOT 2275 B.W. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJ!\EN - ARTT. 2271 TOT 2275 B.W. -
TOEPASSING. 

1 o en 2° De artt. 2271 tot 2275 B. W. hou
dende de gemeenschappelijke regels 
inzake sommige korte verjaringen zijn 
niet toepasselijk op de verjaring waar
van sprake is in art. 18B MB. van 14 
okt. 1964 aangaande de administratie
ve en technische contractuele bepalin
gen die het algemeen la.stenkohier van 
de overeenkomsten van de Staat uit
maken (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER· 
KEN T. BERLANGER P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5593) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel: schending van arti
kel 18B van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 aangaande de adminis
tratieve en technische contractuele bepa
lingen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de Staat uit
maken en, voor zoveel nodig, van artikel 
18, § 2, van het ministerieel besluit van 
10 augustus 1977 houdende vaststelling 
van de algemene aannemingsvoorwaar
den van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten, en van 
artikel 2275 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat de werken, waar
van verweerster de betaling eist, voorlo
pig goedgekeurd werden op 12 mei 1977, 
de door eiser tegen de dagvaarding van 
29 september 1982 ingeroepen exceptie 
van rechtsverval verwerpt door te beslis
sen dat korte verjaringen gegrond zijn 
op een vermoeden van betaling en bijge
volg niet kunnen ingeroepen worden 
door een schuldenaar die het bestaan 
van de schuld loochent en daardoor be
kent dat hij de schuld niet betaald heeft, 

terwijl de door artikel 18B van het mi
nisterieel besluit van 14 oktober 1964, 
evenals artikel 18, § 2, van het ministe
rieel besluit van 10 augustus 1977, inge
stelde vervaltermijn niet gegrond is op 

(1) Zie Cass., 27 juni 1983, A.R. nr. 3895 
(A.C., 1982-83, nr. 598); DE PAGE, Traite, dl. VII, 
nrs. 1351 en 1355; M.A. FLAMME, P. MATHE'i en 
P. FLAMME, Commentaii·e pratique de la regie· 
mentation des marches publics, 5de dr., 1986, 
biz. 824, nr. 346. 
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een vermoeden van betaling, zodat het 
rechtsverval door de opdrachtgever kan 
ingeroepen worden, zelfs indien uit zijn 
houding blijkt dat hij de schuld niet be
taald heeft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 58 van het koninklijk besluit van 
22 april 1977 betreffende de over
heidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, 
de v66r 1 januari 1978 aangekondig
de opdrachten onderworpen blijven 
aan de wetten en verordeningen die 
van kracht waren op het tijdstip van 
de bekendmaking van de berichten; 

Overwegende dat artikel 18B van 
het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964, dat in het onderhavig ge
val van toepassing is, bepaalt : « In 
elk geval moet iedere rechtsvorde
ring betreffende een overeenkomst, 
op straffe van verjaring, ( ... ) door de 
aannemer worden ingediend, ten 
laatste een jaar na de voorlopige 
keuring van de gezamenlijke wer
ken of na de volledige keuring van 
de gezamenlijke leveringen »; 

Overwegende dat het bestreden 
. vonnis, door te verwijzen naar het 
beroepen vonnis, vaststelt, eens
deels, dat verweerster, bij deurwaar
dersexploot van 29 september 1982, 
eiser dagvaardde tot betaling van 
33.881 frank, volgens factuur van 17 
augustus 1977 met betrekking tot de 
door haar voor rekening van eiser 
uitgevoerde herstellingswerken en, 
anderdeels, dat de bedoelde werken 
reeds op 12 mei 1977 voorlopig wa
ren gekeurd; 

Overwegende dat de appelrechter 
de door eiser opgeworpen exceptie 
van verval verwerpt, op grand dat 
de in artikel 18B van het ministerie
el besluit van 14 oktober 1964 be
paalde verj aring « niet kan ingeroe
pen worden door een schuldenaar 
die, tot betaling aangesproken zijn
de, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
terzelfder tijd als hij de verjaring 
opwerpt, bekent dat hij de schuld 
niet heeft betaald »; 

Overwegende echter dat, anders 
dan de verjaringen bedoeld in de ar
tikelen 2271 tot 2275 van het Burger-

lijk Wetboek, de onderwerpelijke 
verjaring van een jaar niet het ver
moeden inhoudt dat de schuldenaar 
betaald heeft; dat de eed of bekente
nis, dat niet betaald werd, de uitdo
ving door verjaring niet verhindert; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dendermonde, zitting houden
de in hoger beroep. 

3 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. van Heeke. 

Nr. 207 

1' KAMER - 3 december 1987 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BE
VOEGDHEID - INCIDENTEN I.V.M. DE VERDE
LING VAN EEN ZAAK IN EEN ZELFDE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BEG RIP. 

Incidenten in verband met de verdeling 
van een zaak tussen de beslagrechter 
en een andere kamer van de recht
bank van eerste aanleg worden gere
geld volgens de rechtspleging van art. 
88, § 2, Ger. W. (1}. 

(1) Zie Cass., 11 mei 1984, AR. nr. 4314 
(A.C., 1983-84, nr. 520); A. FETTWEIS, « Une dis
position legale souvent meconnue : !'article 88, 
§ 2, du Code judiciaire "• in IVIelanges en hom
mage au professeur Jean Baugniet, biz. 263 tot 
279; D. CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoi
res et saisies-execution, biz. 69. 
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(ASWEBO N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5641) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 79, eerste 
lid, 88, § 2, als gewijzigd hij artikel 9 van 
de wet van 15 juli 1970, 568, eerste lid, 
569, 5°, 643, als gewijzigd hij artikel 8 
van de wet van 24 juni 1970, 660, eerste 
lid, en 1068, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wethoek, 

doordat het hof van heroep voor recht 
zegt dat de vordering van eiseres niet 
toelaathaar is wegens onhevoegdheid ra
tione materiae, onder meer op grond : 
wat verweerder " de onhevoegdheid van 
de eerste rechter in heroepsconclusies 
opwerpt en voorhoudt dat ingevolge de 
toepassing ter zake van artikel 1451 van 
het Gerechtelijk Wethoek alleen de be
slagrechter hevoegd is ( ... ); ( ... ) dat in on
derhavig geval de vordering tot schade
vergoeding wel degelijk (steunt) op een 
bewarend beslag of een middel van ten
uitvoerlegging, meer hepaald de schade 
beweerd opgelopen of ondergaan door de 
miskenning van een hewarend heslag 
onder derden dat, luidens artikel 1451 
van het Gerechtelijk Wetboek, in handen 
van appellant werd gelegd; ( ... ) dat de be
slagrechter ontegensprekelijk hevoegd is 
om de gevolgen van de miskenning van 
elke bewarende maatregel of middel van 
tenuitvoerlegging te heoordelen; dat de 
gewone rechtsmacht dan ook onhevoegd 
is om kennis te nemen van de gevolgen 
van deze miskenning, hepaaldelijk de er 
uit voortvloeiende ondergane schade; dat 
inderdaad de hevoegdheid van de heslag
rechter exclusief en algemeen is en te
vens van openhare orde ( ... ); ( ... ) dat het 
ingeroepen middel van appellant perti
nent is, zodat het heroep gegrond voor
komt; dat de eerste rechter zich ten on
rechte ratione materiae hevoegd ver
klaarde; dat het hof (van heroep) even
min bevoegd is om in hoger heroep ten 
gronde kennis te nemen, als feitenrech
ter, van de gevolgen van een hewarende 
of uitvoerende maatregel, in casu de on
dergane schade », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in I 
haar aanvullende conclusie in hoger be-

roep van 24 januari 1986 aanvoerde dat 
de verdeling van de hurgerlijke zaken 
onder de afdelingen, kamers en rechters 
van eenze!fde rechthank van eerste aan
leg niet heschouwd wordt als een he
voegdheidsincident, doch client opgelost 
overeenkomstig de hepalingen van arti
kel 88, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat het heroepen vonnis werd uit
gesproken door de hevoegde rechthank 
in zake hewarend beslag en tenuitvoer
legging, krachtens de artikelen 568 en 
569, 5°, van ditzelfde wethoek, en dat on
derhavig verdelingsincident niet in hoger 
beroep kan worden opgeworpen en het 
feit dat de rechthank van eerste aanleg 
over de zaak heeft geoordeeld, niet meer 
kan worden hetwist (hlz. 2-3); zodat het 
hof van heroep, dat in geen enkele van 
zijn consideransen op dit verweer ant
woordt, zijn heslissing niet regelmatig 
motiveert (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de heslagrechters, 
krachtens onder meer artikel 79, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wethoek, deel 
uitmaken van de rechthank van eerste 
aanleg die, krachtens artikel 569, 5', van 
dat wetboek, zelf bevoegd is om kennis 
te nemen van geschillen over de tenuit
voerlegging van vonnissen en arresten 
en daarenboven, krachtens artikel 568, 
over een volheid van rechtsmacht he
schikt, waaruit volgt dat, overeenkomstig 
artikel 88, § 2, in hoger heroep niet kan 
worden ingeroepen dat de zaak, waar
over de rechtbank van eerste aanleg 
heeft geoordeeld, hij de beslagrechter 
had moeten worden aanhangig gemaakt; 
zodat het hof van heroep onwettig he
slist, na te hebben vastgesteld dat ver
weerder « in beroepsconclusies '' de on
bevoegdheid van de eerste rechter op
werpt en voorhoudt dat aileen de beslag
rechter hevoegd is, dat de « gewone 
rechtsmacht » onbevoegd is om kennis te 
nemen van de vordering van eiseres, dat 
de eerste rechter zich ten onrechte ratio
ne materiae bevoegd verklaarde, dat de 
beslagrechter ter zake bevoegd is en dat 
de vordering van eiseres om die reden 
niet toelaatbaar is (schending van de ar
tikelen 79, eerste lid, 88, § 2, 568, eerste 
lid, en 569, 5', van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, het hof van beroep, 
rechter in hoger beroep van de beslis
sing zowel van de beslagrechter als van 
de rechtbank van eerste aanleg, ingevol
ge de devolutieve kracht van het hoger 
beroep hij toepassing van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wethoek, ertoe ge-
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houden was over het geschil zelf uit
spraak te doen, zonder dat de bepalingen 
van artikel 643 van dat wetboek afbreuk 
doen aan die van voormeld artikel 1068; 
zodat het hof van beroep, na overigens 
in gebreke te zijn gebleven de zaak naar 
de bevoegde rechter te verwijzen (schen
ding van de artikelen 643 en 660, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek), zijn 
beslissing niet wettig laat steunen op de 
grond « dat het hof (van beroep) even
min bevoegd is om in instantie van ho
ger beroep ten gronde kennis te nemen, 
als feitenrechter, van de gevolgen van 
een bewarende of uitvoerende maatregel, 
in casu de ondergane schade » (schen
ding van artikel 1068, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de verdeling van 
de burgerlijke zaken onder de rech
ters van dezelfde rechtbank, ten de
ze de toebedeling aan de beslagrech
ter of aan een andere kamer van 
dezelfde rechtbank, geen bevoegd
heidsconflict uitmaakt, doch een in
cident als bedoeld in artikel 88, § 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat zodanige inci
denten v66r ieder ander middel door 
een van de partijen of bij de ope
ning van de debatten ambtshalve 
dienen te worden uitgelokt; dat der
halve de toekenning van de zaak 
aan de rechter voor wie zij aanhan
gig wordt, definitief is indien het in
cident niet tijdig werd opgeworpen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de bevoegdheid van 
de eerste rechter door verweerder 
voor het eerst in hoger beroep werd 
be twist; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat « de eerste rechter 
zich ten onrechte ratione materiae 
bevoegd verklaarde (en) dat het hof 
(van beroep) evenmin bevoegd is om 
in ( ... ) hoger beroep ten gronde ken
nis te nemen, als feitenrechter, van 
de gevolgen van een bewarende of 
uitvoerende maatregel », de artike
len 79, eerste lid, 88, § 2, 568, eerste 

I 

lid, en 569, 5°, van het Gerechtelijk 
W etboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

3 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Bi.itzler. 

Nr. 208 

1' KAMER - 3 december 1987 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN - PLAATSELIJKE BE
VOEGDHEID - FAILLIETVERKLARING - GE
FAILLEERDE NIET INGESCHREVEN IN DE BE
VOLKINGSREGISTERS IN BELGIE OF IN HET 
BUITENLAND - GEFAILLEERDE DIE IN EEN 
BELGISCHE GEMEENTE VERBLIJFT EN ER 
ZIJN COMMERCIELE HOOFDACTIVITEIT UIT
OEFENT - FAILLIETVERKLARING DOOR DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN HET 
ARRONDISSEMENT WAARTOE DEZE GEMEEN

TE BEHOORT - WETTIGHEID. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLIETVERKLA
RING - GEFAILLEERDE NIET INGESCHREVEN 
IN DE BEVOLKINGSREGISTERS IN BELGIE OF 
IN HET BUITENLAND - GEFAILLEERDE DIE 
IN EEN BELGISCHE GEMEENTE VERBLJJFT EN 
ER ZIJN COMMERCIELE HOOFDACTIVITEIT 
UITOEFENT- BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL VAN HET ARRON
DISSEMENT WAARTOE DEZE GEMEENTE BE
HOORT. 
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1" en 2" Wanneer een gefailleerde ten tij
de van de staking van zijn betalingen 
noch in Belgie, noch in het buitenland 
in de bevolkingsregisters is ingeschl'e
ven, doch in een Belgische gemeente 
verblijft en er zijn commerciele hoofd
activiteit uitoefent, is de rechtbank 
van koophandel van het arrondisse
ment waal"toe deze gemeente behoort, 
plaatselijk bevoegd vool' de faillietver
klaring (1). (Artt. 36 en 631 Ger.W.; art. 
440 Kh.) 

(WINKLER T. CASTILLE, AMRO BANK, AMSTER
DAM-ROTTERDAM BANK N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5662) 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 36 en 631 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest oordeelt dat de 
Rechtbank van Koophandel te Antwer
pen ratione loci bevoegd is om het faillis
sement van eiser uit te spreken, nu eiser 
geen bewijs !evert dat hij een woon
plaats heeft in de zin van de artikelen 
36, eerste lid, en 631 van het Gerechte
lijk Wetboek in Belgie of in Israel, maar 
dat hij wei in Antwerpen verblijft en hij 
er zijn commerciele hoofdactiviteit uitoe
fende, op grand: « ( ... ) dat (eiser) nog 
steeds een inschrijving heeft in het han
delsregister van Antwerpen, hetgeen hij 
overigens niet betwist; dat eveneens on
betwistbaar vaststaat dat (eiser) ten tijde 
van de faillissementsverklaring op zijn 
persoonlijke naam was ingeschreven in 
de telefoongids, eenmaal op het adres 
Schupstraat 1, te Antwerpen, waar hij 
blijkbaar handel dreef (althans aldaar 
heeft hij nooit gewoond), en eenmaal op 
het adres Drakenhoflaan 15, te Deurne; 
( ... ) dat de minderjarige zoon van (eiser), 
waar (eiser) hem regelmatig bezoekt, 
nog steeds in Antwerpen ingeschreven 
is; dat (eiser) aanzienlijke zakentransac
ties deed in Antwerpen in 1983 en 1984, 

(1) Cass., 30 sept. 1976 (A.C., 1977, 128) met 
voetnoot 1, R.D., op biz. 130. 

zoals blijkt uit zijn correspondentie met 
(verweerster); dat bovendien (eiser) nog 
een vennootschap stichtte te Antwerpen 
in mei 1984, waarvan hij de meerderheid 
der aandelen bezat en waarin hij actief 
en intensief werkte; dat het geheel van 
deze omstandigheden ten genoege van 
recht aantoont dat (eiser) regelmatig in 
Antwerpen verbleef en hij er zijn hoofd
activiteit uitoefende; dat, nu gebleken is 
dat (eiser) op het tijdstip van de staking 
van zijn betalingen, noch in Belgie noch 
in het buitenland, enig gekende woon
plaats had, maar in Antwerpen verbleef 
en er zijn commerciele hoofdactiviteit 
uitoefende, de rechtbank van Antwerpen 
territoriaal bevoegd was om de failliet
verklaring uit te spreken; dat de omstan
digheid dat (eiser) ook in Israel en in de 
Verenigde Staten een activiteit ontplooi
de, hieraan geen afbreuk doet (biz. 3, 
laatste al., blz. 4) >>, 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
631 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer een gefailleerde op het tijdstip 
van de staking van betalingen, noch in 
Belgie noch in het buitenland enige ge
kende woonplaats heeft, maar in een 
Belgische gemeente verblijft en er zijn 
commerciele hoofdactiviteit uitoefent, de 
rechtbank van koophandel van zijn ver
blijfplaats territoriaal bevoegd is om de 
faillietverklaring uit te spreken; nu aldus 
de rechtbank van koophandel van de 
verblijfplaats bevoegd is mtione loci, dit 
begrip « verblijfplaats >>, alsook het be
grip « verblijven in een Belgische ge
meente >> client ge1nterpreteerd in de zin 
van artikel 36 van het Gerechtelijk Wet
hoek, namelijk een vestiging of plaats 
waar een persoon feitelijk doch voortdu
rend en bestendig verblijft, zodat, nu uit 
de feitelijke gegevens en vaststellingen 
die het arrest inhoudt, niet kan afgeleid 
worden dat eiser op het ogenblik van de 
staking van betaling bestendig en voort
durend te Antwerpen verbleef, het arrest 
niet wettig kon oordelen dat de Recht
bank van Koophandel te Antwerpen ter
ritoriaal bevoegd was het faillissement 
van eiser uit te spreken; het arrest aldus 
miskenning inhoudt van het wettelijk be
grip << verblijfplaats >> in de zin van arti
kel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, als
ook van de wettelijk aan de rechtbank 
toegekende territoriale bevoegdheid inza
ke faillietverklaring en van het begrip 
« woonplaats >> overeenkomstig artikel 
631 van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 36 en 631 van het Gerech-
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telijk W etboek, de rechtbank van 
koophandel die territoriaal bevoegd 
is om de faillietverklaring uit te 
spreken, de rechtbank is van de 
plaats waar de gefailleerde op de be
volkingsregisters is ingeschreven als 
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf 
op het tijdstip van de staking van 
betaling; 

Overwegende dat, wanneer een 
gefailleerde, op het tijdstip van de 
staking van zijn betalingen, noch in 
Belgie, noch in het buitenland enige 
gekende woonplaats heeft, maar in 
een Belgische gemeente verblijft en 
er zijn commerciele hoofdactiviteit 
uitoefent, de rechtbank van koop
handel van zijn verblijfplaats terri
toriaal bevoegd is om de faillietver-
klaring uit te spreken; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser « nog steeds een 
inschrijving heeft in het handelsre
gister van Antwerpen (en) ... dat, op 
het tijdstip van de faillissementsver
klaring, op zijn eigen naam was in
geschreven in de telefoongids, een
maal op het adres Schupstraat 1, te 
Antwerpen, waar hij blijkbaar han
del dreef ( althans daar he eft hij 
nooit gewoond), en (ander)maal op 
het adres Drakenhoflaan 15, te 
Deurne ( ... ) »; 

Dat het arrest verder constateert 
dat eiser << aanzienlijke zakentrans
acties deed te Antwerpen in 1983 en 
1984, zoals blijkt uit zijn corres
pondentie met (verweerster) », en 
dat hij nog in 1984 te Antwerpen 
een vennootschap stichtte waarvan 
hij niet allen de meerderheid der 
aandelen bezat maar waarin hij ook 
actief en intensief werkte; 

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

3 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Gryse en Dassesse. 

Nr. 209 

1 e KAMER - 4 december 1987 

CASSATIEMIDDELEN - ONDU!DELIJKE 
MIDDELEN - TOELICHTING. 

Wat in de toelichting bij de onderdelen 
van een cassatiemiddel gezegd of ont
wikkeld wordt, vermag het gebrek aan 
nauwkeurigheid van de onderdelen 
zelf niet te verhelpen (1). 

DEROEP T. R.T.T.) 

(A.R. nr. 5289) 

4 december 1987 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca: 
ten : mrs. van Heeke en De Gryse. 

Nr. 210 

1 • KAMER - 4 december 1987 
Overwegende dat de appelrechters 

op grond van die vaststellingen wet
tig oordelen dat eiser op het tijdstip 
van de staking van betaling << in 
Antwerpen verbleef en er zijn com- 1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN-
merciele hoofdactiviteit uitoefende »; SLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKOHIE-
dat het arrest wettelijk beslist dat RING- NIET MET TOEPASSING VAN EEN VER-
de Rechtbank van Koophandel te JARINGSREGEL NIETIG VERKLAARDE AAN-

SLAG - VERPLICHTING VAN DE BELASTING-
Antwerpen ratione loci bevoegd WaS ADMINISTRATIE _ NIEUWE AANSLAG. 
om de faillietverklaring uit te spre- 1---------------
ken; 

Dat het middel faalt naar recht; 
(1) Raadpl. Cass., 21 mei 1981 (A.C., 1980-81, 

nr. 547, noot 2). 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
VASTSTELLING VAN DE BELASTINGSCHULD
VOORWAARDE. 

1' Ad. 260 W.I.B. legt de belastingadmi
nistratie de verplichting op, binnen de 
in dat artikel bepaalde termijnen, een 
niet met toepassing van een verja
ringsregel nietig verklaarde aanslag te 
vervangen door een nieuwe aanslag 
ten name van dezelfde belastingplich
tige en op grand van dezelfde belas
tingelementen of een gedeelte ervan 
(1). 

2' Het hof van beroep, waarbij een voor
ziening tegen de beslissing van de di
recteur der belastingen aanhangig is 
gemaakt vermag slechts de belasting
schuld {;ast te stellen en de uit die 
vaststelling eventueel volgende terug
gave van de gestorte bedrijfsvoorhef
fing te bevelen, voor zover het aan
neemt dat de litigieuze aanslag als 
titel overeenkomstig de wettelijke vor
me~, regelmatig tot stand is gekomen 
(2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. GYSELAERS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1330 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over de beide middelen samen : 
het eerste middel: schending van de 

artikelen 97, 112 van de Grondwet, 2, 20, 
2', 26, 80, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 303, 
260, 203, 205 en 277, § 3, (aile als van toe
passing voor het aanslagjaar 1979) van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 15 en 23 van het Verdrag tot vermij
ding van dubbele belasting en van het 
ontgaan van belasting inzake belastin
gen naar het inkomen, gesloten tussen 
de Verenigde Staten van Amerika en het 
Koninkrijk Belgie op 9 juli 1970, goedge-

(1) Cass., 5 sept. 1967 (A.C., 1968, 23); 3 
maart 1970 (ibid., 1970, 613). 

(2) Raadpl. Cass., 31 jan. 1956 (A.C, 1956, 
433); 17 jan. 1961 (Pas., 1961, I, 532); 10 old. 
1986, A.R. nr. F 1274 N (A.C., 1986-87, nr. 75). 

keurd door de wet van 14 augustus 1972 
(Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1972), 

doordat het arrest de integrale terug
hetaling heveelt van de ingehouden en 
gestorte bedrijfsvoorheffingen, op gron~ : 
dat enerzijds, de aangevochten heshs
sing van de door de gewestelijke di
recteur te Leuven gedelegeerde ambte
naar niet ingaat op het hezwaar van 
verweerder nopens de helasthaarheid in 
Belgie van zijn in de Verenigde. ~taten 
van Amerika verworven hezold1gmgen 
en de terughetaling van de door zijn 
Belgische wetgever ingehouden hedrijfs
voorheffingen, dit hezwaar daardoor Im
pliciet afgewezen zijnde, en dat,_ ander
zijds door de beslissing van de d1recteur 
de h~streden aanslag reeds werd vernie
tigd zonder dat - overeenkomstig arti
kel 260 van het Wetboek van de Inkom
stenhelastingen - een nieuwe aanslag 
werd vastgesteld voor het aanslagjaar 
1979, terwijl in die heslissing evenmin de 
fiscale toestand van verweerder werd ge
regulariseerd op grond van artikel 277, 
§ 3, van hetzelfde wetboek; het arrest al
dus impliciet maar zeker oordeelt dat de 
administratie voormelde hedrijfsvoorhef
fingen hehield zonder wettige titel en die 
hedragen uit dien hoofde moet terugbe
talen, ook al zou de helastingplichtige 
nog enkele weken einde 1978 tewerkge
steld zijn geweest in Belgie, 

terwijl, eerste onderdeel, wan~e~r 
geen rechtsverval wegens prescnptie 
voorhanden is ten aanzien van de vast
stelling van de belasting, de administra
tie met betrekking tot de, op zichzelf 
niet door een bezwaar aangevochten, be
drijfsvoorheffingen een wettige titel 
heeft om deze voorheffingen als dusda
nig te hehouden, ondanks de gehele nie
tigverklaring van de aanslag wegens een 
andere reden dan prescriptie, nu door 
deze nietigverklaring, in samenhang met 
en krachtens artikel 260 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, de 
administratie teruggeplaatst wordt op de 
datum waarop de nietig verklaarde aan
slag werd vastgesteld en alsdan over een 
bijkomende aanslagtermijn heschikt om 
een nieuwe aanslag vast te stellen op 
(een gedeelte van) de aanvankelijk helas
te elementen, mits verrekening, overeen
komstig de artikelen 186 en 203 van 
voormeld wethoek, van de ingehouden 
en gestorte hedrijfsvoorheffingen, die zij 
na de nietigverklaring opnieuw behoudt 
als voorschot op een later nog vast te 
stellen belasting, krachtens. de artikelen 
2 en 180 tot 184 van meervermeld wet
hoek, zodat het arrest, met miskenning 
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van de artikelen 2, 180, 181, 182, 183, 184 
en 303juncto artikel 260 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, waaruit de 
administratie de titel put om de ingehou
den bedrijfsvoorheffing te innen en als 
dusdanig te behouden met het oog op de 
vaststelling van een vervangende aan
slag, de integrale terugbetaling ervan 
heeft bevolen en zodoende tevens deze 
bedragen onttrekt aan hun wettelijke be
stemming, aangeduid in de artikelen 186 
en 203 van voormeld wetboek (schending 
van deze wetsbepalin?en); 

tweede onderdeel, wanneer het arrest 
van oordeel is dat, in plaats van de een
voudige vernietiging van de bestreden 
aanslag wegens vormgebrek, de fiscale 
toestand van verweerder had moeten 
worden geregulariseerd, maar, ingevolge 
de nietigverklaring door de beslissing 
van de directeur, impliciet de onmoge
lijkheid vaststelt om zelf de fiscale toe
stand te regulariseren en derhalve de 
grand van het geschil niet beslecht en 
evenmin rechtsverval constateert, het ar
rest daaruit de consequentie moet trek
ken en de voorziening afwijzen, zodat de 
overwegingen van het arrest waaruit, bij 
gebrek aan onderzoek ten grande en bij 
ontstentenis van vaststelling van rechts
verval, de afwezigheid van belasting
schuld niet blijkt, onverenigbaar en te
genstrijdig zijn met de gevolgtrekking 
en het dispositief waarbij de volledige te
rugbetaling van alle ingehouden bedrijfs
voorheffingen wordt bevolen en die de 
afwezigheid van elke belastingschuld im
pliceren (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, nu de bestreden aan
slag werd vastgesteld binnen de wet
telijke aanslagtermijn en er derhalve 
geen rechtsverval voorhanden is, de als 
bedrijfsvoorheffing ge1nde bedragen 
slechts kunnen worden teruggegeven in 
de mate dat zij het bedrag van de werke
lijk verschuldigde belasting overtreffen; 
ter zake personenbelasting en aanvullen
de gemeentebelasting verschuldigd is op 
de bezoldigingen die betrekking hebben 
op de arbeidsprestaties in loondienst die 
door verweerder werden geleverd in Bel
gie, waarbij die belasting dient te wor
den berekend tegen het belastingtarief 
dat van toepassing zou zijn geweest op 
die inkomsten indien de in de Verenigde 
Staten van Amerika verworven bezoldi
gingen niet waren vrijgesteld, zodat de 
bevolen terugbetaling van het volledig 
bedrag van de gestorte bedrijfsvoorhef
fingen resulteert in een volledige vrijstel
ling van belasting, ook ter zake van de 

in Belgie verworven bezoldigingen, met 
miskenning van de artikelen 20, 2°, a, 26 
en 80 (zoals van toepassing voor aanslag
jaar 1979) van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en van de artikelen 
15 en 23 van het verdrag tot vermijding 
van dubbele belasting gesloten tussen de 
Verenigde Staten van Amerika en Bel
gie, waarbij tevens, met miskenning van 
de artikelen 205 (zoals van toepassing 
voor het aanslagjaar 1979) en 277, § 3, 
van voormeld wetboek, meer dan het 
wettelijk terugbetaalbaar saldo of over
schot van voorheffingen wordt toegekend 
en, ten slotte, in strijd met artikel 112 
van de Grondwet, aan verweerder een 
onwettelijke vrijstelling wordt verleend; 

het tweede middel: schending van arti
kel 308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de terugwerkende 
kracht van de nietigverklaring van 
rechtshandelingen, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat het volledig bedrag van de inge
houden en gestorte bedrijfsvoorheffin
gen, na vernietiging van de bestreden 
aanslag, client te worden terugbetaald, 
beslist dat op de aldus terug te betalen 
bedragen moratoriumintresten verschul
digd zijn vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op de datum van inkohie
ring van de aanslag waarmee deze be
drijfsvoorheffingen werden verrekend, 
op grond dat door deze verrekening de 
terug te betalen bedragen hun aard van 
voorheffingen hebben verloren en moe
ten worden beschouwd als betaling van 
belastingen, 

terwijl door de vernietiging van de 
aanslag de ingehouden en gestorte be
drijfsvoorheffingen niet meer als beta
ling van de belastingschuld kunnen wor
den beschouwd, nu door de nietigverkla
ring tevens de inningsdaad ten aanzien 
van de voorheffingen, die gemateriali
seerd wordt in het kohier, wordt vernie
tigd en, derhalve, de administratie moet 
worden geacht die voorheffingen op
nieuw als voorschot op een later vast te 
stellen, vervangende aanslag te behou
den, derwijze dat de terugbetaling - om 
welke reden ook - van die voorheffin
gen onmogelijk als een terugbetaling 
van belastingen kan worden aangezien, 
zodat, met miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van de terugwerkende 
kracht van de nietigverklaring van 
rechtshandelingen, zij het de administra
tieve rechtshandelingen van vaststelling 
van de aanslag en verrekening van de 
voorheffingen, de bevolen terugbeta!ing 



448 HOF VAN CASSATIE Nr. 210 

ten onrechte als een terugbetaling van 
belastingen wordt aangemerkt en, der
halve, met schending van artikel 308 v~m 
het Wetboek van de lnkomstenbelastm
gen, moratoriumintresten worden toege
kend op de terugbetaling van sommen 
die geen belastingen zijn: 

Overwegende dat verweerder te
gen de aanslag, kohierartikel 
027568, aanslagjaar 1979, bezwaar 
indiende, op grond van: 1" een 
schending van artikel 251 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 2" een ten onrechte gedane star
ting door zijn Belgische werkgever 
van de bedrijfsvoorheffing en een 
schending van het verdrag gesloten 
tussen BelgH~ en de Verenigde Sta
ten van Amerika ter vermijding van 
dubbele belasting; dat verweerder 
om de integrale teruggave verzocht 
van de gestorte bedrijfsvoorheffing, 
vermeerderd met de moratoire ren
te; 

Dat de directeur van de geweste
lijke directie te Leuven, ingevolge 
verweerders bezwaar, op 24 novem
ber 1980 de betwiste aanslag nietig 
verklaarde wegens schending van 
artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, daar die aan
slag was vastgesteld zonder dat een 
kennisgeving van wijziging van de 
door verweerder aangegeven inkom
sten en andere gegevens was toege
zonden; dat de beslissing van de di
recteur ook nog outlasting verleende 
ten bedrage van 21.220 frank en ver
meldde dat een vervangende aan
slag kon worden vastgesteld met 
toepassing van artikel 260 van het 
wetboek; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn voorziening voor het hof van 
beroep de teruggave vorderde van 
de gestorte bedrijfsvoorheffing ver
meerderd met de moratoire rente; 

Dat het arrest beslist zoals in de 
middelen is weergegeven; 

Wat het eerste en het derde on
derdeel van het eerste middel be
treft: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de litigieuze aanslag te
recht nietig werd verklaard omdat 

hij was vastgesteld met miskenning 
van de vormen voorgeschreven door 
artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat artikel 260 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen de administratie de ver
plichting oplegt een niet met toepas
sing van een verjaringsregel nietig 
verklaarde aanslag te vervangen 
door een nieuwe aanslag ten name 
van dezelfde belastingplichtige en 
op grond van dezelfde belastingele
menten of een gedeelte ervan, hetzij 
binnen drie maanden te rekenen 
van de datum waarop de beslissing 
van de directeur der belastingen 
niet meer vatbaar is voor een voor
ziening bij het hof van beroep, het
zij binnen zes maanden te rekenen 
van de datum waarop de rechter
lijke beslissing niet meer vatbaar is 
voor een voorziening in cassatie; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het hof van beroep 
het bestaan en het bedrag van de 
belastingschuld slechts vermag vast 
te stellen, en uit die vaststelling 
eventueel volgende teruggave van 
de gestorte bedrijfsvoorheffing 
slechts vermag te bevelen, voor zo
ver de rechters aannemen dat de li
tigieuze aanslag als titel, overeen
lwmstig de wettelijke vormen, regel
matig tot stand is gekomen; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve, nu het vaststelt dat 
de betwiste aanslag, wegens scherr
ding van artikel 251 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
nietig is, en het niet uitsluit dat ver
weerder nog enige tij d in Belgie was 
tewerkgesteld, niet zonder scherr
ding van de ten deze toepasselijke 
tekst van de artikelen 80, 186, 203, 
205 en 260 van het wetboek de te
ruggave aan verweerder beveelt van 
de som van 303.276 frank, dit is het 
bedrag van de gestorte bedrijfsvoor
heffing; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing tot teruggave van 
de som van 303.276 frank de vernie
tiging meebrengt van eisers veroor
deling tot betaling van moratoire in
teresten op dat bedrag; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord 
door verweerder ter griffie van het 
Hof neergelegd op 27 juni 1986, dit 
is buiten de in artikel 290 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalde termijn, vernietigt het 
bestreden 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. 

4 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J.P. Lagae, Brussel. 

Nr. 211 

1' KAMER - 4 december 1987 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS - IN
KOMSTENBELASTINGJ>N VOORZIENING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP - AD VIES VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - REDENGE
VING 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIE!\:ING VOOR HET HOF VAN BEROEP
AD VIES VAN HET OPE!\:BAAR MIKISTERIE -
REDENGEVING 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS - BE
LASTINGZAKEN - GEEN M!DDEL NOPENS DE 
TOEPASSING VAN EEN BEPALING VAN OPEN
BARE ORDE - VERMOEDEN DAT DE RECHTER 
OVER DAT PUNT HEEFT BESLIST - li\IIPLICIE
TE BESLISSING - REDENGEVING. 

1" en 2" Art. 97 Gw. verplicht het hof van 
beroep niet in zijn arrest te antwoor
den op het advies dat het openbaar mi
nisterie ingevolge art. 764, U!, Ger. W. 
ter zake van vorderingen inzake belas
tingen geeft. 

3" De rechters worden geacht ambtshal
ve te hebben beslist over de excepties 
die de openbare orde raken en die de 
partijen voor hen niet hebben opge
worpen (1). 

(SWIERS-DE PRYCKER 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1361 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 235, § 1, inzonderheid tweede lid, 
235, § 3, als ingevoerd door artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr. 23 van 23 mei 
1967 en waarvan de nummering werd ge
wijzigd in § 4 door artikel 35, 2", van de 
wet van 8 augustus 1980, 245, 246, 278 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het beroep van ei
ser ontvankelijk maar ongegrond ver
klaart op de navolgende gronden : « Deze 
bedragen (belastingsupplementen) heb
ben betrekking op meerinkomsten, die 
zouden geboekt zijn in de " zwarte" 
boekhouding van de P.V.B.A. Al-Asfalt te 
Alken, wat zou blijken uit een penaal 
dossier door het parket te Tongeren ge
opend op klacht van de medevennoten 
van (eiser) in die P.V.B.A., namelijk Go
vaerts en Vananroye. De bepaling van 
het bestaan van het bedrag van deze ho
gere belastingschuld alsmede de groten
deels afwijzende beslissing van de ge-

(1) Cass., 30 pn 1981 (A.C., 1980-81, nr ~23), 
13 nov 1981 (ib1d., 1981-82, nr 175). 
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westelijke directeur steunden op twee 
gronden : enerzijds de gegevens geput 
uit een penale bundel, en anderzijds de 
inlichtingen bekomen bij wege van een 
administratief getuigenverhoor. 1. Op 10 
januari 1979 liet de bevoegde inspecteur 
aan de procureur des Konings van Ton
geren een aangetekend schrijven gewor
den met volgende inhoud : " Door voor
noemde (eiser) werd een bezwaarschrift 
ingediend tegen zijn aanslagen ( ... ). De 
taxatie is gesteund op vermoedens, geput 
uit een boekhouding welke door de heer 
L. Van Aerschot, commissaris voor ge
rechtelijke opdrachten, op 2 januari 1976 
in beslag werd genomen en ter beschik
king werd gesteld van de administraties 
der directe belastingen en BTW voor op
sporing van ontdoken rechten. (Eiser) 
ontkent de juistheid van deze geschrif
ten wat betreft door hem gedane geldop
name ( ... ). Kan mij ( ... ) de inhoud van de 
door de heren Govaerts en V ananroye 
neergelegde klacht worden medege
deeld" (stuk 60}. Bij schrijven van 16 ja
nuari 1979 werd toelating gegeven " inza
ge te nemen van het desbetreffend 
dossier" (siuk 62). In het fiscaal dossier 
zijn twee bladen eigenhandig geschreven 
nota's aan te treffen, die op 23 januari 
1979 werden genomen (stukken 63 en 
64). De strafbundel werd geseponeerd. 
2. Op 13 februari 1979 werd tot getuigen
verhoor overgegaan van twee bedienden 
van de P.V.B.A. Thys Gerarda, echtg. Go
vaerts en Voets Marie-Louise, echtg. 
Poncelet ( ... ). Van precieze bedragen is 
echter geen sprake. Omtrent de bedra
gen maakte de taxerende ambtenaar de 
redenering dat hij, aan de hand van de 
documenten die het parket hem had la
ten inzien, had kunnen reconstrueren 
welke het globaal aandeel was van de in
komstenjaren 1974 en 1975 op de zwarte 
inkomsten lopende over de periode van 
juli 1973 tot einde 1975 in de P.V.B.A., 
waar (eiser) zaakvoerder was; waarop de 
ambtenaar dan aftrok wat, volgens zijn 
bevindingen, diende gei:mputeerd te wor
den ten laste van twee medevennoten 
van (eiser); waarna hij tot een ex aequo 
verdeling bij helften overging voor de 
beide jaren 1975 en 1976 van een ten las
te van (eiser) te belasten saldo meer
winst van 1.907.296 frank (zie stukken 
123 en 5). ( ... ) dat geen enkel stuk dat 
zich in het fiscaal dossier bevindt, van 
valsheid wordt beticht; dat trouwens, be
houdens in casu noch geleverd noch aan
geboden tegenbewijs, mag worden aan
genomen dat de onderhandse stukken 
niet vals zijn; dat het aan de rechts
machten behoort ze dan op hun bewijs-

krachtigheid te beoordelen op grond van 
hun inhoud; 1. ( ... ) dat, zo de in de over
gelegde onderhandse nota's gekopieerde 
bedragen en verklaringen juist zijn, het 
geen enkele twijfellaat dat (eiser) inder
daad aan een georganiseerde belasting
ontduiking heeft gedaan en nog wel op 
grate schaal; dat er geen enkele reden is 
om te twijfelen aan de juistheid van de
ze door (verweerder) voorgehouden the
sis die hij betwist, niet alleen aan de 
hand van de nota's die hij overlegt maar 
daarenboven door een onder ede gehou
den getuigenverhoor (stukken 7-112) », 

terwijl, in het kader van de procedure 
bepaald in artikel 251 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, verweer
der, krachtens artikel 245 van hetzelfde 
wetboek, gehouden is het bewijs te leve
ren van de gegevens die hem toelaten 
een belastingsupplement vast te stellen, 
niet alleen naar hun juistheid in hoe
grootheid, maar ook naar de regelmatig
heid waarop hij kennis heeft genomen 
van die gegevens; verweerder ten deze 
voor de betwiste aanslagen steunt op ele
menten door hem geput uit een strafon
derzoek en aangewend als feitelijk ver
moeden in de zin van artikel 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
waartegen eiser in zijn conclusies ten 
gronde echter opwierp dat geen geldig 
bewijs werd voorgelegd, stellende : 
« (Verweerder) beweert dat zijn aange
stelden het dossier hebben ingezien, dat 
dit niet volstaat als bewijs » en « bij af
wezigheid van de bewijsstukken faalt 
(verweerder) in zijn bewijsvoering >> 
(bladzijde 2), hierin gesteund door het 
schriftelijk advies van de procureur-ge
neraal, neergelegd ter zitting van 25 no
vember 1985 stellende : « Dat het hof 
(van beroep) voor de onmogelijkheid 
wordt geplaatst het al of niet willekeu
rig, en alzo regelmatig karakter van de 
taxatie na te gaan. Dat bovendien uit de 
stukken niet blijkt dat de administratie 
inzage kreeg van stukken en akten van 
een gerechtelijk onderzoeksdossier met 
uitdrukkelijk verlof van de procureur-ge
neraal en met het doel de zetting of de 
invordering van de belasting te verwe
zenlijken. Dat het hof (van beroep) der
halve evenmin kan nagaan of de admi
nistratie de gegevens waarop zij haar 
aanslagen steunt, op regelmatige wijze 
heeft verkregen (artikel 235 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen) >>, zo
dat het arrest, door niet na te gaan of de 
gegevens geput uit het strafdossier, 
waarop de aanslagen, zowel wat het 
principe als wat de bedragen betreft, 
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vastgesteld zijn overeenkomstig artikel 
235, §§ 1 en 3 (nu § 4), met toelating van 
de procureur-generaal door verweerder 
werden hekomen, en of de aanslagen hij
gevolg al dan niet wettig zijn, de conclu
sies van eiser en het advies van de pro
cureur-generaal niet heantwoordt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
en, niettegenstaande het schriftelijk ad
vies van de procureur-generaal, dat uit
drukkelijk wees op de schending van ar
tikel 235 van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen, tekort is gekomen 
aan de verplichting van de rechters in 
het kader van een voorziening tegen een 
heslissing van de directeur aile elemen
ten na te gaan van de aanslag, inhegre
pen de wettelijke grondslag ervan 
(schending van artikel 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen), en 
aldus het Hof in de onmogelijkheid stelt 
de wettigheid van de heslissing te con
troleren, in zoverre niet uit te maken is 
of de rechters al dan niet heschouwd 
hehhen dat de gegevens in het strafdos
sier op wettige wijze werden verkregen 
en adus een geldig regelmatig hewijs
middel uitmaken (schending van de arti
kelen 235, §§ 1 en 3 (nu § 4), 245 en 246 
van het W ethoek van de Inkomstenhelas
tingen), de appelrechters althans, door 
hij wijze van hevestiging van de hestre
den heslissing, aanslagen gevestigd op in 
strijd met artikel 235 van gezegd wet
hoek hekomen gegevens goed te keuren, 
de wettelijke hewijsregelen voorgeschre
ven door de artikelen 235, §§ 1 en 3 (nu 
§ 4), 245 en 246 van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen miskennen en dus 
die wetshepalingen schenden : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het schending van artikel 97 
van de Grondwet aanvoert, ervan 
uitgaat dat eiser bij conclusie had 
aangevoerd dat verweerders bewijs
levering ongeldig was omdat zij 
steunde op gegevens geput uit een 
strafdossier, hoewel het door artikel 
235 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen vereiste verlof tot 
inzage niet was verleend door de 
procureur-generaal; 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie stelde dat verweerder 
noch een geldige kopie van het 
strafdossier, noch de, naar beweren, 
bestaande zwarte boekhouding voor
legde; dat eiser dienaangaande op
wierp : « Dat (verweerder) beweert 

dat zijn aangestelden het dossier 
hebben ingezien, dat dit niet vol
staat als bewijs, dat zij immers ver
klaringen door partijen gedaan, 
naar goeddunken kunnen interprete
ren en alleszins niet in het voordeel 
van het Ministerie van Financien, in 
wiens dienst zij zijn » en dat « ten 
overstaan van de afwezigheid van 
deze stukken, de werkelijke bewij
zen ontbreken, te meer dat (eiser) 
niets afweet van de boekhouding »; 
dat eisers conclusie het in het mid
del beweerde verweer niet bevat; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet het hof van beroep 
niet verplicht in zijn arrest te ant
woorden op het advies dat het open·· 
baar ministerie, ingevolge artikel 
764, 10°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, ter zake van vorderingen inza
ke belastingen geeft; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste grief van het middel 
blijkt dat eiser in zijn conclusie 
geen schending van artikel 235 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen had aangevoerd en dat be
doeld artikel niet noodzakelijk het 
fundament van het door hem voor 
het hof van beroep gevoerde ver
weer uitmaakte; 

Overwegende dat de rechters ge
acht worden ambtshalve te hebben 
beslist over de excepties die de 
openbare orde raken en die de par
tijen voor hen niet hebben opgewor
pen; 

Dat het arrest derhalve niet expli
ciet behoeft vast te stellen dat de in
zage van het strafdossier op de ge
gevens waarvan de betwiste aansla
gen steunen, met het uitdrukkelijk 
verlof van de procureur-generaal ge
beurde; dat het arrest dus de ter za
ke aangevoerde schending van arti
kel 278 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen niet bevat; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 
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Overwegende dat het middel ten 
slotte een schending van de artike
len 235, §§ 1 en 3, 245 en 246 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen aanvoert, gegrond op het feit 
dat de betwiste aanslagen berusten 
op gegevens die in strijd met het 
voorschrift van het tweede lid van 
§ 1 van artikel 235 werden verkre
gen; 

Overwegende dat het arrest welis
waar melding maakt van een op 16 
januari 1979 door de procureur des 
Konings te Tongeren aan verweer
der verleende toelating tot inzage 
van het nog niet geseponeerde straf
dossier, maar dat die vermelding als 
zodanig niet noodzakelijk de feite
lijke vaststelling inhoudt dat ver
weerder inzage nam zonder het uit
drukkelijk verlof van de procureur
generaal; 

Dat het middel derhalve het Hof 
zou verplichten tot <>en onderzoek 
van feiten waarvom het · niet be
voegd is; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

4 december 1987 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 212 

3• KAMER - 7 december 1987 

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGER
LIJKE ZAKEN - VONNIS BIJ VERSTEK - VOR
DERING AFGEWEZEN - VONI\'IS GEGROI\'D OP 
DE ONWETTIGEEID VAN EEN DOOR ElSER 

AANGEVOERD BEDING VAN EEN OVEREEN
KOMST. 

De rechter miskent het recht van verde
diging wanneer hij bij verstek uit
spraak doet en een vordering afwijst 
op grand dat het door eiser aangevoer
de beding van een overeenkomst onge
oorloofd is, hoewel over die beweerde 
onwettigheid geen debat is gevoerd. 

{CONDOR N.V. T. EVRARD) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7866) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 december 1985 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers; 

Gelet op de beschikking van 19 
oktober 1987 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer V\-ordt verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 6, 1131, 
1133, 1134, 1152, 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek, miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
en van het algemeen rechtsbeginsel inza
ke de exceptie van niet-uitvoering van de 
overeenkomst; 

doordat de rechtbank in hager beroep, 
na erop te hebben gewezen dat verweer
ster het bedrag van de premies niet bin
nen de in de aangetekende brief van 17 
juni 1983 aangegeven termijn van veer
tien dagen had betaald en dat de beslis
sing van de eerste rechter niet kon wor
den goedgekeurd, heeft beslist dat : « ..• 
ge!ntimeerde (verweerster) evenwel, zij 
het met vee! vertraging, haar premies 
heeft betaald aan appellante (eiseres) die 
ze heeft ontvangen en behouden; ( ... ) dat 
(eiseres) derhalve niet heeft gekozen 
voor de beeindiging van de overeenkom
st ten laste van haar verzekerde, maar 
integendeel de uitvoering ervan vraagt; 
( ... ) dat (eiseres) thans de terugbetaling 
vordert van haar betalingen die, uitein
delijk, wat haar betreft, de uitvoering 
zijn van haar eigen verbintenissen die 
overeenstemmen met de betaling van de 
premies door de verzekerde; ( ... ) dat arti
kel 12 van de algemene voorwaarden 
weliswaar bepaalt dat de niet-betaling 
van de premies binnen de termijn van 
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veertien dagen na het versturen van een 
aangetekende brief de dekking schorst 
met terugwerkende kracht tot de verval
dag van de premie, en dat het gedeelte 
van de betaalde premie dat betrekking 
heeft op niet gelopen risico ,,, aan de 
maatschappij als boete wegens verwijl is 
verschuldigd; ( ... ) dat dit beding evenwel 
duidelijk een strafbeding is dat, inzon
derheid met betrekking tot zijn vergoe
dedend karakter, a an de beoordeling van 
de rechtbank is onderworpen; ( ... ) dat de 
verzekeringsmaatschappij er, bij een 
dergelijk beding, belang bij heeft dat de 
verzekerde zijn premies niet tijdig be
taalt, aangezien zij daardoor een grotere 
winst verwerft dan die waarop zij aan
spraak had kunnen maken als die over
eenkomst normaal en regelmatig zou 
zijn uitgevoerd; ( ... ) dat dit beding duide
lijk onwettig is, want strijdig met de ar
tikelen 6 en 1134, derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek; ( ... ) dat de verzekerings
maatschappij, als zij de uitvoering van 
de overeenkomst verkiest, niet kan eisen 
dat haar medecontractant zijn verbinte
nissen uitvoert zonder zelf haar overeen
komstige verbintenissen na te komen; 
( ... ) dat (eiseres) ten deze de uitvoering 
van de overeenkomst heeft verkozen en 
verkregen van (verweerster), zodat zij, 
derhalve, niet gelijktijdig het bedrag van 
haar betalingen kan terugvorderen en al
dus aan haar eigen verplichtingen ontko
men « waardoor zij op aile fronten zou 
winnen >>; dat uit die gegevens en over
wegingen volgt dat de eerste rechter 
niettemin, zij het op grond van andere 
motieven die, zoals werd uiteengezet, 
niet in aanmerking kunnen worden ge
nomen, de oorspronkelijke rechtsvorde
ring (van eiseres) terecht heeft afgewe
zen; dat het bestreden vonnis dus dient 
te worden bevestigd »; 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, de rechter die ambts
halve een middel, zelfs een middel van 
openbare orde, opwerpt, de partijen voor
dien de mogelijkheid moet bieden daar
over een debat te voeren; daaruit volgt 
dat de rechtbank, nu verweerster verstek 
heeft laten gaan en eiseres in haar con
clusie de geldigheid van artikel 12 van 
haar algemene voorwaarden niet heeft 
betwist, maar integendeel de toepassing 
ervan heeft gevraagd, ambtshalve het 
middel, afgeleid uit de zogezegde « on
wettigheid ,, van dat beding, heeft opge
worpen, zonder eiseres vooraf de moge
lijkheid te bieden dienaangaande een 
standpunt in te nemen, waardoor zij al-

dus het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskent; 

tweede onderdeel, onmogelijk kan wor
den bepaald of de rechtbank, bij het aan
voeren van het bestaan van een strafbe
ding, naar heel het mechanisme van dat 
artikel 12 verwees of enkel naar de om
standigheid dat het gedeelte van de be
taalde premie, dat betrekking heeft op 
niet gelopen risico's, aan eiseres als boe
te wegens verwijl was verschuldigd; 
daaruit volgt dat de overwegingen van 
de bestreden beslissing aan dubbelzin
nigheid, of althans aan vaagheid lijden 
en dat het vonnis dus niet naar recht is 
verantwoord (schending van de artikelen 
6, 1131, 1133, 1135, 1152, 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
exceptie van niet-uitvoering van de over
eenkomst) of althans niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de rechter, overeen
komstig artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, aan elke overeenkomst de uit
werking moet toekennen die zij wettig 
tussen de partijen heeft, volgens de uit
legging die hij eraan geeft, 

en terwijl artikel 12 van de ten deze 
toepasselijke algemene voorwaarden be
paalt, zoals de rechtbank heeft vastge
steld, dat de niet-betaling van de pre
mies binnen de termijn van veertien 
dagen na het versturen van een aangete
kende brief de dekking schorst met te
rugwerkende kracht tot de vervaldag van 
de premie en dat het gedeelte van de be
taalde premie dat betrekking heeft op 
niet gelopen risico's aan de maatschap
pij, als boete wegens verwijl is verschul
digd; daaruit volgt dat de rechtbank, in 
zoverre zij enkel de bepaling van ge
noemd artikel 12, waarbij eiseres niette
genstaande de schorsing van de verzeke
ringsovereenkomst, het gedeelte van de 
betaalde premie dat betrekking heeft op 
niet gelopen risico's, mag ontvangen, als 
een strafbeding aanmerkt, niet zonder 
schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 
1134 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek 
en, bij ontstentenis van elke andere mo
tivering, kon beslissen dat die onwettig
heid van dat gedeelte van het beding 
gold voor het geheel van genoemd arti
kel 12 van de algemene voorwaarden, en 
dat de rechtbank, op grond van die nie
tigheid, de schorsing van de verzeke
ringsovereenkomst en van de daarop ge
gronde rechtsvordering tot terugbetaling 
van eiseres kon afwijzen; daaruit volgt 
dat de rechtbank, in zoverre zij zou he!?-
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ben beslist dat geheel artikel 12 van de 
algemene voorwaarden een strafbeding 
uitmaakt, de artikelen 11a4, 1152, 1184 
van het Burgerlijk Wetboek heeft ge
schonden en het algemeen rechtsbegin
sel inzake de exceptie van niet-uitvoe
ring van de overeenkomst heeft mis
kend, aangezien de rechtbank, nu zij had 
vastgesteld dat, overeenkomstig ge
noemd artikel 12, door de niet-betaling 
van de premies binnen de termijn van 
veertig dagen na het versturen van een 
aangetekende brief de dekking was ge
schorst, daaruit niet naar recht kon aflei
den dat het een strafbeding betrof, nu 
dat beding integendeel een toepassing 
was van de exceptie van niet-uitvoering 
van de overeenkomst (schending van de 
artikelen 11a4, 1152, 1184 van het Bur
gerlijk Wetboek en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake de ex
ceptie van niet-uitvoering van de over
eenkomst): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis afwijzend beschikt op de vor
dering van eiseres tot terugbetaling 
van de schadevergoeding die zij, als 
verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid, had betaald 
aan de getroffene door een ver
keersongeval, waarvoor verweerster, 
haar verzekerde, aansprakelijk werd 
verklaard; dat eiseres die vordering 
deed steunen op artikel 12 van de 
algemene voorwaarden van de ver
zekeringspolis burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid, dat bepaalt dat niet
betaling van de premies binnen de 
termijn van veertien dagen na het 
versturen van een aangetekende 
brief de dekking schorst met terug
werkende kracht tot de vervaldag 
van de premie en dat het gedeelte 
van de betaalde premie, dat betrek
king heeft op niet gelopen risico's 
aan de maatschappij is verschuldigd 
als boete wegens verwijl; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door de aanspraak van eise
res te verwerpen op grond dat dit 
artikel 12 onwettig is, terwijl ver
weerster verstek had laten gaan, 
zonder dat over de onwettigheid van 
dat beding een debat was gevoerd, 

het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd 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, zitting houdend in hoger 
beroep. 

7 december 1987 - a· kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 213 

a• KAMER - 7 december 1987 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - GELIJKSTEL
LING MET EEN PERIODE VAN BEROEPSBEZIG
HEID - ZIEKTE - VEREISTE. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - GELIJKSTEL
LING MET EEN PERIODE VAN BEROEPSBEZIG
HEID - ZIEKTE - HOEDANIGHE!D VAN ZELF
STANDIGE - BEWIJS. 

1' Om de gelijkstelling van een peri ode 
van ziekte met een periode van be
roepsbezigheid te genieten, moet de 
zelfstandige bewijzen dat hij, sedert 
ten minste negentig dagen beschouwd 
op het tijdstip van de gelijkstelling, 
een bezigheid heeft uitgeoefend die 
het recht op rustpensioen als zelfstan
dige kan doen ontstaan. (Artt. 28, § 2, 
en 29, § 1, K.B. 22 dec. 1967.) 

2' De hoedanigheid van zelfstandige se
dert ten minste negentig dagen op het 
tijdstip van de gelijkstelling, vereist 
om een periode van ziekte gelijk te 
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stellen met een periode van beroepsbe
zigheid, moet worden bewezen volgens 
de regelen vastgesteld bij art. 15 Pen
sioenwet Zelfstandigen. (Art. 28, ~ 3, 
K.B. 22 dec. 1967.) 

(FRIARD T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE 
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7873) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1986 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, § 2, 14, § 1, 15, inzonderheid 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen der zelfstandi
gen, 4 van de wet van 15 juni 1983 tot 
wijziging van sommige bepalingen be
treffende het sociaal statuut der zelfstan
digen, 28, inzonderheid §§ 1, 2, 3 en 4, 29, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 22 de
cember 1967 houdende algemeen regle
ment betreffende het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen, 97 van 
de Grondwet en, voor zoveel nodig, 3 van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen en 2 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement, in uitvoe
ring van het voornoemd koninklijk be
sluit van 27 juli 1967, zoals dat artikel 2 
van toepassing was voor zijn wijziging 
door het koninklijk besluit van 20 sep
tember 1983, 

doordat het arrest enerzijds verweer
ders beslissing van 15 december 1982 be
vestigt, waarbij deze de gelijkstelling 
van de periode van ziekte die op 1 okto
ber 1977 is begonnen met een periode 
van beroepsbezigheid als zelfstandige af
wijst, en anderzijds beslist dat de voor
waarden waaraan eiser moet voldoen om 
vanaf 1 januari 1978 het voordeel van die 
gelijkstelling te kunnen genieten, op die 
datum niet vervuld zijn, hoofdzakelijk op 
grand: 1' dat eiser, nu hij voor de perio
de van 1 oktober tot 31 december 1977 
niet heeft kunnen aantonen dat hij zijn 
mandaat als gedelegeerd bestuurder van 
de cooperatieve vennootschap " Les Silos 
du Borinage » kosteloos heeft uitgeoe
fend, geacht wordt tijdens het vierde 
kwartaal 1977 " een bezigheid als zelf
standige te hebben behouden >>, en des-

wege voor die periode sociale bijdragen 
moest betalen; 2' dat eiser " sedert 1 ok
tober 1977 niet meer de hoedanigheid 
van zelfstandige bezit, aangezien hij zijn 
sociale verplichtingen voor het vierde 
kwartaal 1977 niet is nagekomen >>; 3' dat 
derhalve de voorwaarde gesteld in arti
kel 29, § 1, 1', van het koninklijk besluit 
van 22 december 1967 om de gelijkstel
ling te kunnen genieten, niet is vervuld : 
eiser " had niet de hoedanigheid van 
zelfstandige sedert ten minste negentig 
dagen op het ogenblik waarop de gelijk
stelling een aanvang heeft genomen, dat 
wil zeggen op 1 januari 1978 >>; 4' dat, se
dert 4 oktober 1983, datum waarop de wet 
van 15 juni 1983 in werking is getreden, 
de bijdragen bedoeld onder het 2' en 3' 
van artikel 15, § 1, van het koninklijk be
sluit nr. 72 van 10 november 1967 niet in 
aanmerking komen wanneer zij werden 
betaald op een datum waarop de schul
denaar zich op de verjaring had kunnen 
beroepen, en de in die omstandigheden 
bedoelde bijdragen aan de belangheb
bende worden teruggestort; 5' dat eisers 
toestand dus " in een impasse zit >>, aan
gezien hij " geen bijdragen meer kan be
talen om zijn toestand voor het vierde 
kwartaal van het jaar 1977 te regularise
ren >> en " evenmin zijn eigen onjuiste 
aangiften en de daaruit voortvloeiende 
gelijkstellingsmaatregelen te zijnen voor
dele kan aanvoeren om de in artikel 4 
van de wet van 15 juni 1983 vermelde 
schorsing van de verjaring te verant
woorden >>; 6' dat daaruit volgt dat eiser 
zich niet kan beroepen op de gelijkstel
ling op 1 oktober 1977, " aangezien hij op 
die datum nog een bezigheid als zelfstan
dige had >>, en hij zich evenmin kan be
roepen op de gelijkstelling op 1 januari 
1978, " aangezien hij niet kan aantonen 
dat hij sedert ten minste negentig dagen 
op het ogenblik waarop de mogelijkheid 
tot gelijkstelling een aanvang heeft gena
men, de hoedanigheid van zelfstandige 
bezit >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te zeggen, enerzijds, dat eiser 
" wordt geacht tijdens het vierde kwar
taal van 1977 een bezigheid als zelfstan
dige te hebben behouden >> en dat hij 
" zich niet kan beroepen op de gelijkstel
ling op 1 oktober 1977, aangezien hij op 
die datum nog een bezigheid als zelfstan
dige had >>, en anderzijds dat eiser « se
dert 1 oktober 1977 niet meer de hoeda
nigheid van zelfstandige bezit >> en dat 
hij " zich evenmin kan beroepen op de 
gelijkstelling op 1 janauri 1978, aange
zien hij niet kan bewijzen dat hij sedert 
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ten minste negentig dagen op het ogen
blik waarop de mogelijkheid tot gelijk
stelling een aanvang heeft genomen, de 
hoedanigheid van zelfstandige bezit »; 
een dergelijke tegenstrijdigheid tussen 
de motieven gelijkstaat met het ontbre
ken van motieven (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, door de 
vordering tot gelijkstelling van de perio
de van ziekte met een periode van be
roepsbezigheid vanaf 1 januari 1978 af te 
wijzen, op grond dat eiser « niet kan be
wijzen dat hij sedert ten minste negentig 
dagen op het ogenblik waarop de moge
lijkheid tot gelijkstelling een aanvang 
heeft genomen, de hoedanigheid van 
zelfstandige bezit "• eiser verplicht aan 
te tonen dat hij voldoet aan een gelijk
stellingsvereiste - te weten dat vervat 
in artikel 29, § 1, eerste lid, 1°, van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 
- waarvan het bewijs dat eiser eraan 
voldoet, reeds zou blijken, zoals het ar
rest zelf vaststelt, uit de omstandigheid 
dat eiser werd geacht tijdens het vierde 
kwartaal 1977 een bezigheid als zelfstan
dige te hebben behouden en op 1 oktober 
1977 een bezigheid als zelfstandige bleef 
uitoefenen (schending van de artikelen 1, 
§ 2, 15, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967, 28, § 2, 29, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 22 de
cember 1967 en 4 van de wet van 15 juni 
1983); 

derde onderdeel, de gelijkstelling van 
een periode van inactiviteit wegens ziek
te met een periode van beroepsbezig
heid, ingevolge artikel 29, § 1, van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967, 
met name onderworpen is aan de voor
waarde dat de belanghebbende bewijst 
dat hij de hoedanigheid van zelfstandige 
heeft bezeten sedert ten minste negentig 
dagen v66r de aanvang van de gelijkstel
ling; de bezigheid als zelfstandige, die 
bepalend is voor het recht op gelijkstel
ling, luidens artikel 28, § 2, van hetzelfde 
koninklijk besluit, moet worden bewezen 
volgens de regelen vastgelegd door het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 novem
ber 1967; deze regels, zowel die bepaald 
bij artikel 15, § 1, van het koninklijk be
sluit nr. 72, gewijzigd bij artikel 4 van de 
wet van 15 juni 1983, luidens welke het 
bewijs van de beroepsbezigheid als zelf
standige vanaf 1968 kan worden geleverd 
door de betaling der bijdragen verschul
digd krachtens het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967, omvatten als die 
bepaald ingevolge artikel 1, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 

bij voornoemd koninklijk besluit nr. 38 
om de personen te bepalen die een be
roepsbezigheid hebben, welke de onder
werping aan het sociaal statuut der zelf
standigen meebrengt, inzonderheid het 
vermoeden van de uitoefening van een 
zelfstandige beroepsbezigheid, dat, be
houdens het bewijs dat het mandaat kos
teloos wordt uitgeoefend, volgt uit de uit
oefening van een functie van bestuurder 
in een vennootschap; daaruit volgt dat 
het arrest, nu het vaststelt dat eiser, 
aangezien hij niet heeft aangetoond dat 
hij zijn mandaat als gedelegeerd be
stuurder voor de periode van 1 oktober 
1977 kosteloos heeft uitgevoerd, wordt 
geacht een bezigheid als zelfstandige tij
dens het vierde kwartaal 1977 te hebben 
behouden en dat hij op 1 oktober 1977 
verder een bezigheid als zelfstandige uit
oefende, onwettig beslist dat eiser niet 
voldoet aan de voorwaarden vanaf 1 ja
nuari 1978 om de periode van ziekte met 
een periode van beroepsbezigheid gelijk 
te stellen, « aangezien hij zijn hoedanig
heid van zelfstandige gedurende ten 
minste negentig dagen, op het ogenblik 
waarop de mogelijkheid van gelijkstel
ling een aanvang heeft genomen, niet 
kan bewijzen » (schending van aile in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen, met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in dit onder

dee! aangevoerde grief van tegen
strijdigheid erop neerkomt het ar
rest een verkeerde toepassing te 
verwijten van de wettelijke begrip
pen « bezigheid als zelfstandige » en 
« hoedanigheid van zelfstandige "• 
en van de regels inzake het bewijs 
van die bezigheid en hoedanigheid, 
en van de << gelijkstelling »; 

Dat die grief niets te maken heeft 
met artikel 97 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 29, § 1, 
van het koninklijk besluit van 22 de
cember 1967 houdende algemeen re
glement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandi
gen met name bepaalt dat de be
langhebbende, om zich te kunnen 
beroepen op de gelijkstelling van de 
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periodes van ziekte met de periodes 
van beroepsbezigheid « de hoedanig
heid van zelfstandige » moet bezit
ten sedert ten minste negentig da
gen op het ogenblik waarop de 
gelijkstelling een aanvang neemt; 

Overwegende dat het middel ei
genlijk betoogt dat een bezigheid als 
zelfstandige ipso facto betekent dat 
diegene die ze uitoefent, de « hoeda
nigheid van zelfstandige » bezit in 
de zin van artikel 29 van het ko
ninklijk besluit van 22 december 
1967; 

Dat evenwel uit artikel 28, § 2, 
van dat besluit volgt dat zulks enkel 
het geval is wanneer het gaat om 
een bezigheid die het recht op een 
rustpensioen als zelfstandige kan 
doen ontstaan en die wordt bewezen 
volgens de regels vastgesteld door 
die tekst; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 28, § 2, 

van het koninklijk besluit van 22 de
cember 1967, door te bepalen dat de 
bezigheid als zelfstandige die als 
voorwaarde wordt gesteld voor de 
opening van het recht op gelijkstel
ling, wordt bewezen volgens « de re
gels vastgesteld door het koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 
1967 >>, artikel 15 van het koninklijk 
besluit nr. 72 bedoelt, dat de modali
teiten van het bewijs van de be
roepsbezigheid als zelfstandige vast
stelt; dat het niet artikel 1, § 2, van 
het koninklijk besluit nr. 72 bedoelt, 
nu die bepaling niet de vaststelling 
van dergelijke regels beoogt; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die verweer
der, zonder medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, 
naar de griffie heeft gestuurd, ver
werpt de voorziening; gelet op arti
kel1017, tweede lid, van het Gerech-

telijk Wetboek, veroordeelt verweer
der in de kosten. 

7 december 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Gerard. 

Nr. 214 

3' KAMER - 7 december 1987 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEN - K.B. NR. 111 VAN 15 DEC. 1982 
TOT TIJDELIJKE VERMINDERING VAN DE 
WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR SOCIALE ZE
KERHEID - NIEUWE WERKGEVER - BEG RIP. 

De werkgever die in de rechten en ver
plichtingen is getreden van een werk
gever die de tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen, bepaald 
bij K.B. nr. 111 van 15 dec. 1982 tot tJj
delijke vermindering van de werkge
versbijdragen voor sociale zekerheid 
ten voordele van sommige natuurlijke 
of rechtspersonen die voor het eerst 
een werknemer in dienst nemen, heeft 
genoten, kan die vermindering slechts 
genieten als hij aan de bij dat besluit 
bepaalde voorwaarden voldoet. 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 

BENOIT MAERTENS P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7883) 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, § 1, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 1, §§ 1, 2 en 3, en 2 van het konink
lijk besluit nr. 111 van 15 december 1982 
tot tijdelijke vermindering van de werk-
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geversbijdragen voor sociale zekerheid 
ten voordele van sommige natuurlijke of 
rechtspersonen die voor het eerst een 
werknemer in dienst nemen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, afwijzend be
schikt op eisers rechtsvordering tot beta
ling van de bijdragen voor sociale zeker
heid met de desbetreffende opslagen en 
ve~ijlinteresten, betreffende de t~:v-erk
stelling van de werknemer P.G. tlJdens 
de vier kwartalen van het jaar 1984, op 
grond dat de verwerende vennootschap, 
die bij haar oprichting op 22 december 
1983 de bouwonderneming van M.B.M. 
had overgenomen, tot het einde van het 
achtste kwartaal na de indienstneming 
van M.P.G., een uitkeringsgerechtigde 
volledig werkloze, door M.B.M. op 1 sep
tember 1983 de vermindering genoot van 
de werkgev~rsbijdragen voor sociale ze
kerheid, bepaald bij artikel 2 van het ko
ninklijk besluit nr. 111 van 15 december 
1982 ten voordele van sommige natuur
lijke of rechtspersonen die voor het eerst 
een werknemer in dienst nemen; het ar
rest overweegt: « dat er weliswaar juri
disch een wijziging is geweest van de 
persoon van de werkgever, maar de o~
derneming in feite volledig dezelfde 1.s 
gebleven, nu de ene zonder meer de actl
viteit van de ander heeft voortgezet aan
gezien alleen de vorm is gewijzigd : een 
rechtspersoon in de plaats van ee~ na
tuurlijke persoon; dat de P.V.B.A. m de 
rechten en verplichtingen is getreden 
van de natuurlijke persoon, die vennoot 
met een ruime meerderheidsparticipatie 
wordt en de vennootschap bestuurt, 
waarbij zowel de vestigingsplaats als ~et 
materiaal identiek zijn en de benammg 
zelfs die van de natuurlijke persoon 
overneemt ( ... ); dat er dus een klaarblij
kelijke vermenging is, omdat sociaal-eco
nomisch gezien het dezelfde onderne
ming is die haar activiteit voortzet >>; het 
arrest uit het feit dat het dezelfde on
derne~ing betreft, afleidt dat op het tijd
stip van indienstneming van M.P.G. door 
M.B.M. de toepassingsvoorwaarden voor 
de aan de « nieuwe werkgever » toege
kende vermindering van de bijdragen 
vervuld moesten zijn, en met name 
moest bestaan de hoedanigheid van « uit
keringsgerechtigde volledig werkloze " 
van de « werknemer " die overeenkom
stig artikel 1, § 3, van het koninklijk be
sluit nr. 111 in dienst werd genomen, 

terwijl artikel 1, § 1, van het konink
lijk besluit nr. 111 van 15 december 1982 
bepaalt : « Dit besluit is van toepassing 
op de onder§ 2 bedoelde nieuwe werkge-

vers uit de private sector die, uit hoofde 
van de indienstneming van een onder § 3 
bedoelde eerste werknemer, onderwor
pen worden aan de wet van .27 juni 1969 
ter herziening van de beslmtwet van 28 
december 1944 betreffende de sociale ze
kerheid van de werknemers »; artikel 1, 
§ 2, van hetzelfde ~esluit bepaalt : «.In de 
zin van dit beslmt worden als meuwe 
werkgevers beschouwd, de natuurlijke of 
rechtspersonen die na 31 december 1982 
overgaan tot de ( ... ) ind~~nstneming van 
een voor onbepaalde tlJd gesloten ar
beidsovereenkomst van een onder § 3 be
doelde eerste werknemer ( ... ), en die: 
a) ( ... ) nooit onderwerpen gewees~ zijn 
aan de voornoemde wet van 27 jum 1969 
... »; de term << werkgever " dus door dit 
koninklijk besluit nr. 111 wordt omschre
ven als de natuurlijke of rechtspersoon 
die met een werknemer door een ar
beidsovereenkomst is verbonden; het ko
ninklijk besluit nr. 111 al~us v~~ij.st 
naar het begrip werkgever m de JUrldls
che en niet in de sociaal-economische be
tekenis overeenkomstig artikel 1, § 1, 
van vo~rnoemde wet van 27 juni 1969, 
dat bepaalt : << Deze wet vindt toepassing 
op de werknemers en de werkge':~rs die 
door een arbeidsovereenkomst Z!Jn ver
bonden ,. verweerster, een rechtsper
soon derhalve een werkgever was die ju
ridis~h onderscheiden was van de per
soon van M.B.M.; artikel 1, § 3, van het 
koninklijk besluit nr. 111 op beperkende 
wijze de personen opsomt die << als eer
ste werknemer " kunnen worden aange
merkt· onder die personen sub a de « uit
keringsgerechtigde volledig werkloze. » 
wordt vermeld; derhalve voor de vermm
dering van de werkgeversbijdragen zo
wel de werkgever als de werknemer aan 
bepaalde voorwaa~den m?,esten voldoen; 
nu die vermindermg afwlJkt van de re
gels van de wetgeving inzake ~e s?ciale 
zekerheid betreffende de verphchtmgen 
van de werkgever, die van dwingend 
recht en van openbare orde zijn, de voor
waarden voor de toepassing van die ver
mindering zeer strikt moeten worden na
geleefd; M.P.G., een uitkeringsger.~chtig
de volledig werkloze was toen hlJ door 
M.B.M. in dienst werd genomen, maar 
niet meer toen hij bij verweerster in 
dienst trad, aangezien hij voordien door 
een andere werkgever, M.B.M., werd te
werkgesteld; hij derhalve, in de zin van 
het koninklijk besluit nr. 111, geen « eer
ste werknemer " was van de « nieuwe 
werkgever "• zijnde verweerster; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
verweerster, niettegenstaande een ande
re persoon werkgever was geworden in 
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de zin van de voornoemde wettelijke be
palingen en M.P.G. in dienst was van 
M.B.M., een natuurlijke persoon, net 
voor hij door verweerster, een rechtsper
soon, in dienst werd genomen, en derhal
ve, bij zijn indienstneming door laatstge
noemde, geen uitkeringsgerechtigde vol
ledig werkloze was, aanspraak kon rna
ken op vermindering van de werkgevers
bijdragen die alleen maar wordt toege
kend aan de nieuwe werkgevers die een 
« eerste werknemer » in dienst nemen 
onder de in artikel 1, § 3, van het ko
ninklijk besluit nr. 111 bepaalde voor
waarden, het begrip werkgever, in de zin 
van de wet van 27 juni 1969 (schending 
van artikel 1, § 1, van die wet) en van 
het koninklijk besluit nr. 111 van 15 de
cember 1982 (schending van artikel 1, 
§ 1, en 2, van dat besluit), miskent, even
als het begrip « eerste werknemer » in 
de zin van voornoemd koninklijk besluit 
(schending van artikel 1, § 3 ervan) en 
verweerster aldus op onwettige wijze het 
voordeel van de tijdelijke vermindering 
van de werkgeversbijdragen, bepaald bij 
hetzelfde koninklijk besluit, toekent 
(schending van artikel 2 ervan) : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat Benoit Maertens op 1 sep
tember 1983 een eerste werknemer, 
volledig werkloze, in dienst nam en 
zodoende de bij het koninklijk be
sluit nr. 111 van 15 december 1982 
bepaalde vermindering van de werk
geversbijdragen voor sociale zeker
beid beeft genoten, dat bij op 22 de
cember 1983 met twee andere perso
nen de besloten vennootscbap met 
beperkte aansprakelijkbeid << Entre
prise g€merale du Batiment Benoit 
Maertens » opricbtte, die in feite de 
werkzaambeden voortzette welke tot 
dan toe in zij n eigen naam war en 
uitgevoerd en dat laatstgenoemde 
tot zaakvoerder van de vennoot
scbap werd benoemd; dat bet arrest 
daaruit afleidt << dat bet sociaal-eco
nomisch gezien dezelde onderne
ming is die haar activiteit voortzet >> 

en dat verweerster derhalve recht 
heeft op dezelde vermindering van 
de bijdragen als Benoit Maertens; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit nr. 111 van 15 december 1982 
bepaalt dat, onder zekere voorwaar
den, een tijdelijke vermindering van 
de werkgeversbijdragen voor sociale 

zekerheid kan worden toegekend 
aan de werkgever die voor het eerst 
een werkloze loontrekkende in 
dienst neemt; 

Overwegende dat, hoewel in arti
kel 2, tweede lid, van dat koninklijk 
besluit sprake is van het geval 
waarin, gedurende de periode van 
de vermindering, een andere werk
nemer in dienst wordt genomen ter 
vervanging van de eerste, die tekst 
geen bijzondere regels bevat voor 
het geval de werkgever, tijdens die 
periode, door een andere natuurlijke 
of rechtspersoon wordt vervangen; 

Overwegende dat, bij wijziging 
van werkgever, de nieuwe werkge
ver, om aanspraak te kunnen rna
ken op de voordelen bepaald bij het 
koninklijk besluit nr. 111, aan de 
daarin bepaalde voorwaarden moet 
voldoen; dat het feit dat hij << so
ciaal-economisch gezien dezelfde on
derneming >> exploiteert als de eer
ste, op zichzelf niet volstaat om hem 
aan de vorige werkgever toegekende 
vermindering toe te staan; 

Dat het middel gegrond is; 

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

7 december 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 215 

3' KAMER - 7 december 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - DIENST 
PJ.TC'l!TZAKEN - VORM - VEREISTE. 
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Een voorziening in dienstplichtzaken is 
niet ontvankelijk wanneer zij bij een 
niet aangetekende brief aan de griffie 
van het Hof van Cassatie is gezonden 
(1). (Art. 51, §§ 2 en 4, Dienstplichtwet.) 

(H ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 442 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 30 september 1987 
door de herkeuringsraad van de pro
vincie Namen gewezen; 

Overwegende dat eiser zijn voor
ziening niet bij ter post aangeteken
de brief aan de griffie van het Hof 
heeft gezonden; 

Dat die vormvereiste op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven bij 
artikel 51, § 2 en 4, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de · 
voorziening. 

7 december 1987 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal. 

Nr. 216 

2' KAMER - 9 december 1987 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN 

Nota arrest nr. 215 : 

(1) Cass., 2 dec. 1963 Bull. en Pas., 1964, I, 
395). 

STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD - BE
SLISSING WAARBIJ BOVEND!EN WEGENS EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN DE BEKENDMAKING 
VAN DE UITSPRAAK EN DE TERUGKEER TOT 
DE BOEDEL WORDT BEVOLEN - MIDDEL DAT 
OP DIE BESLISSING BETREKKING HEEFT -
ONTVANKELIJKHEID. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ALLERLEI - ON
TROUW VAN DE CURATOR IN ZIJN BEHEER 
- BEGR!P. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ALLERLEI - TERUG
KEER TOT DE FAILLIETE BOEDEL VAN GOE
DEREN, RECHTEN OF RECHTSVORDERINGEN 
DIE BEDRIEGLIJK ZIJN ONTVREEMD - ART. 
579, EERSTE LID, 1', KH. - TOEPASSINGSGE
B!ED. 

4° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - TERUGKEER TOT DE 
FA!LLIETE BOEDEL VAN GOEDEREN, RECH
TEN OF RECHTSVORDER!NGEN DIE BEDRIEG
LIJK ZIJN ONTVREEMD - ART. 579, EERSTE 

LID, 1', KH. - TOEPASSINGSGEBIED. 

5° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ALLERLEI - SALA
RIS VAN DE CURATOR - BEGROTING. 

1' Wanneer een enkele hoofdgevangenis
straf en geldboete, die is uitgesproken 
wegens ontrouw van de curator in zijn 
beheer en wegens verduistering door 
een ambtenaar, naar recht verant
woord is door laatstvermeld misdrijf 
en het arrest bovendien wegens het 
misdrijf ontrouw de bekendmaking 
van de beslissing en de terugkeer tot 
de failliete boedel van alle bedrieglijk 
ontvreemde goederen, rechten of 
recl1tsvorderingen beveelt, is het mid
del betreffende de strafvordering ai
leen ontvankelijk in zoverre het tegen 
Jaatstvermelde bevelen gerecht is (1). 

2' Bij het strafbaar stellen van de on
trouw van de curator in het beheer 
van het faillissement bedoelde de wet-

Nota's arrest nr. 216 : 

(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen aangehaald 
in cone!. O.M (Bull. en Pas., 1988, nr. 216). 
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gever die handelingen van de curator 
te hestraffen die door eigenhelang of 
hehzucht zijn ingegeven en die af
hreuk doen aan de helangen waarvan 
de hescherming door het instituut van 
het failissement wordt heoogd, onder 
meer de helangen van de schuldeisers 
(2). (Art. 490, vijfde lid, Sw., en art. 
575, eerste lid, 4", Kh.) 

3" en 4• Art. 579, eerste lid, 1·, Kh., val
gens hetwelk in de gevallen hepaald 
hij artt. 575, 577 en 578 van dat wet
hoek het hof of de rechthank waarvoor 
de zaak aanhangig is, zelfs in geval 
van vrijspraak, amhtshalve heslist 
over de terugkeer tot de failliete hoe
del van alle goederen, rechten of 
rechtsvorderingen die hedrieglijk zijn 
ontvreemd, is van toepassing op de cu
rator die zich schuldig gemaakt heefi· 
aan ontrouw in zijn heheer. 

5• Hoewel in heginsel het salaris van de 
curators wordt geregeld door de recht
hank van koophandel hij de heeindi
ging van het faillissement, verhindert 
niets dat, wanneer de vereffening lang 
aansleept en aanzienlijke kosten of 
talrijke verrichtingen noodzakelijk 
maakt, reeds in de loop van de verrich
tingen door de rechthank zelf een pro
visie wordt toegekend (3). (Art. 461 
Kh.) 

(!..., R. .. , C ... , D ... T. JACOBS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6028) 

HET HOF; - Gelet op de arres
ten: 1. van 20 oktober 1986 van bet 
Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling; 2. van 
17 april 1987 van bet Hof van Be
roep te Brussel, correctionele ka
mer; 

Overwegende dat de eisers ... en 
W ... D ... zich enkel in cassatie voor
zien tegen bet arrest van 17 april 
1987 en in zoverre dat arrest op hen 
betrekking heeft; 

(2) en (3) Zie nota 1 op vorige biz. 

IV. Op de voorziening van W ... 
D ... , beklaagde : 

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

1) waarbij eiser vrijgesproken 
wordt van de telastleggingen I, 1, 2, 
5; II, 1, gedeeltelijk, en III : 

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

2) waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens de overige telastleggingen : 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97, 107 van de Grondwet, 461, 
575, 579 van het Wetboek van Koophan
del, 2, 240, 490 van het Strafwetboek, 6, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 6 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 7 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, miskenning van 
het legaliteitsbeginsel, alsook van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest eiser wegens ver
duistering en ontrouw veroordeelt tot 
een gevangensstraf van twaalf maanden 
en tot een geldboete van tweehonderd 
frank, en de terugkeer tot de failliete 
boedel van alle goederen, rechten of 
rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn 
ontvreemd, alsook de bekendmaking van 
het arrest beveelt; dat de terugkeer en 
de bekendmaking bijkomende sancties 
zijn voor het misdrijf ontrouw, dat door 
het arrest bewezen wordt verklaard, wat 
de telastleggingen II.l (voor de feiten be
doeld in 1.3 en 4), 2, 3, 4 en 5 betreft, op 
grand « dat ontrouw bestaat in het zich 
schuldig maken aan slordigheden of na
latigheden uit berekend eigenbelang; dat 
zij een objectief element bevat, namelijk 
een fout, onverschillig of het een zware 
of een lichte fout betreft; dat zij even
eens een subjectief element vereist, na
melijk het feit dat de curator onrechtma
tige winsten najaagt; dat de in de 
telastlegging I, 3, 4 bedoelde feiten da
den van ontrouw zijn in de hierboven 
aangegeven betekenis, hetgeen echter 
niet het geval is met de in de telastleg
gingen I, 1, 2 en 5 omschreven feiten; dat 
bijgevolg de telastlegging II, 1, slechts 
ten dele gegrond is; dat de telastlegging 
II, 2, 4 en 5 betrekking heeft op de prak
tijk waarbij de beklaagde van tijd tot 
tijd voorschotten op lonen opneemt zon-
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der de voorafgaande begroting ervan aan 
te vragen; dat het door de curatoren ge
vorderde loon in beginsel en op grand 
van de faillissementen door de recht
bank van koophandel moet worden be
groat; dat de wetgever daarmee heeft 
willen voorkomen dat de curatoren het 
actief van de failliete boedel zouden uit
putten, indien ze vrij zouden zijn om 
naar eigen inzicht te handelen, te meer 
daar, wat de voorschotten op lonen be
treft, de gelden die uit de failliete boedel 
gebruikt worden om de curator te beta
len, geen interest meer opbrengen te re
kenen van de inning ervan door de ge
rechtigde; dat de inning van de voor
schotten bij wijze van vooruitbetaling 
van het loon nooit aan het eigen goed
dunken van de gerechtigde mocht wor
den overgelaten; dat op zijn minst een 
zekere vorm van toezicht op de inning 
van de lonen noodzakleijk moest schij
nen voor de rechtbank en voor iedere 
rechter-commissaris; dat aldus de Recht
bank van Koophandel te Nijvel een re
glement uitvaardigde dat door aile be
trokkenen aldus wordt uitgelegd dat de 
voorschotten op het loon door de rechter
commissaris moeten worden begroot; dat 
beklaagde zich ten dele aan dat " regle
ment" gehouden heeft en van tijd tot 
tijd de begroting van de voorschotten die 
hij wilde opnemen, heeft aangevraagd; 
dat hij zulks echter aileen gedaan heeft 
als het hem voordelig uitkwam, meer be
paald wanneer hij er wegens het enorme 
bedrag van het voorschot beter aan deed 
zich veilig te stellen (verklaring D ... 
met name van 29 oktober 1985); dat hij 
dat niet deed in de in de telastlegging 
opgesomde gevallen; dat de omstandig
heid dat in het arrondissement Nijvel ge
regeld begrotingen werden aangevraagd, 
bewijst dat de curatoren zich wei bewust 
waren van hun plicht een begroting aan 
te vragen; dat, zo mr. D... dat niet 
deed, zulks was met de bedoeling onmid
dellijk geld los te krijgen zonder een be
grating te moeten afwachten (conclusie 
in fine, biz. 7) of nog omdat het systeem 
hem onttrok aan elke controle door een 
oplettend rechter-commissaris; dat door 
dat systeem tevens elke beoordeling van 
de voorschotten vermeden werd; dat het 
loontarief van Nijvel trouwens niets be
paalt aangaande het bedrag van de voor
schotten; dat, zo de rechtmatigheid van 
de toekenning van voorschotten door de 
rechter-commissaris impliciet aanvaard 
lijkt te zijn, niets erop wijst dat zij strikt 
volgens het voor de lonen bepaalde per
centage konden worden berekend; dat de 
omstandigheid dat in tal van faillisse-

menten die tot 1985 te Nijvel werden 
beeindigd, voorschotten werden vermeld 
in de rekeningen zonder dat zulks aan
leiding gaf tot opmerkingen vanwege de 
rechtbank of de procureur des Konings, 
niet doorslaggevend is; dat de wanorde 
die in de rechtbank heerste geen vrijbrief 
kon zijn voor de curator om onwettige 
handelingen te verichten waaruit hij een 
klaarblijkelijk voordeel haalde; dat, meer 
bepaald wat de telastlegging II, 2, be
treft, de omstandigheid dat de rechter
commissaris - de heer Leonard - het 
dagboekblad voor akkoord heeft gete
kend nadat de voorschotten waren opge
nomen, de ontrouw niet dekt; dat zij een 
paging is om achteraf een toestand te re
gelen waarvan de onregelmatigheid door 
beklaagde moeilijk kon worden betwist; 
dat, wat de overige telastleggingen II, 4 
en 5, betreft, aan beklaagde niet wordt 
verweten dat hij eventueel buitensporige 
bedragen heeft voorafgenomen, maar dat 
hij zulks heeft gedaan zonder dat enige 
begroting hem daartoe machtigde; dat 
beklaagde niet zo maar op grand van 
een subjectieve interpretatie van de loon
schaal een bedrag kon voorafnemen en 
vervolgens daarvan een gedeelte kon te
rugbetalen, al naargelang zijn belang of 
interpretatie van de loonschaal het hem 
ingaf; dat ten slotte in de telastlegging 
II, 3, aan mr. D... wordt verweten 
dat hij in het faillissement Fabelta een 
aanvraag tot begroting van voorschotten 
heeft ingediend die door de vaagheid er
van en door de aard van de aan de recht
bank verstrekte inlichtingen de recht
bank kon misleiden; dat beklaagde, val
gens de interpretatie die de Rechtbank 
van Koophandel te Nijvel aan haar re
glement gaf, recht had op loonvoorschot
ten, berekend op een percentage (2%) 
van het omzetcijfer (of 1% voor elke cu
rator); dat beklaagde niet onbekend kon 
zijn met het feit dat algemeen wordt er
kend dat het begrip omzetcijfer naar ge
meen recht moet worden opgevat in de 
zin die het koninklijk besluit van 12 
(lees 8) oktober 1976 eraan geeft; dat de 
nalatigheid en de nonchalance waarmee 
hij gehandeld heeft, van die aard waren 
dat ze hem voordeel opleverden, van 
welk feit hij zich terdege bewust was; 
dat beklaagde zelfs zijn aanvraag op een 
listige wijze heeft ingekleed; dat hij, om 
een aanvraag in te dienen die de recht
bank moest misleiden, gespeculeerd 
heeft op het feit dat de door de failliete 
onderneming verstrekte boekhoudkundi
ge gegevens berekend waren B.T.W. in
begrepen en verrichtingen bevatten die 
met het omzetcijfer niets te maken had-



Nr. 216 HOF VAN CASSATIE 463 

den; dat hij bovendien, door de recht
bank geen enkele aanwijzing te geven 
waardoor zij toezicht had kunnen uitoe
fenen, de begroting van een buitensporig 
bedrag in de hand heeft gewerkt, te 
meer daar het vertrouwen dat tussen de 
curator en de voorzitter van de recht
bank bestond, laatstgenoemde deed af
zien van een nauwlettende controle », 

terwijl, eerste onderdeel, de bestandde
len van het misdrijf ontrouw - met na
me de vereiste handeling of verzuim -
niet zijn omschreven door de Strafwet 
en derhalve aan de enkele beoordeling 
van de rechter zijn overgelaten, waaruit 
volgt dat het arrest, nu het een straf 
oplegt op grond van een wet waarin de 
bestanddelen van het misdrijf niet zijn 
omschreven, artikel 7 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
schendt en het legaliteitsbeginsel alsook 
het beginsel van het recht van verdedi
ging; 

tweede onderdeel, artikel 579 van het 
Wetboek van Koophandel bepaalt dat, in 
de gevallen voorzien bij de artikelen 575, 
577 en 578 van dat wetboek, de rechter 
beslist over de terugkeer tot de failliete 
boedel van aile goederen, rechten of 
rechtsvorderingen die « bedrieglijk zijn 
ontvreemd >>; die maatregel aileen kan 
worden bevolen wanneer er bedrieglijke 
ontvreemding is in de zin van de artike
len 575, 1, en 577, 2", van het Wetboek 
van Koophandel of, althans, bedrieglijke 
wegneming in de strafrechtelijke beteke
nis van het woord, namelijk het ont
vreemden of wegnemen van een zaak bui
ten het weten en tegen de wil van de 
eigenaar, door een persoon die reeds bij 
de wegneming het oogmerk heeft die 
zaak niet terug te geven aan de eigenaar 
ervan, doch erover te beschikken; het ar
rest ten deze eiser niet schuldig acht aan 
bedrieglijke ontvreemding, noch in de 
zin van de artikelen 575, 1, en 577, 2", 
van het Wetboek van Koophandel, noch 
in de algemene strafrechtelijke beteke
nis van het woord; het arrest bijgevolg, 
nu het de terugkeer tot de failliete hoe
del van aile goederen, rechten of rechts
vorderingen die bedrieglijk zijn ont
vreemd, beveelt, zonder te hebben vast
gesteld dat eiser zich schuldig heeft 
gemaakt aan de een of andere vorm van 
bedrieglijke wegneming, artikel 579 van 
het Wetboek van Koophandel schendt; 

vierde onderdeel, wat de telastleggin
gen II, 2, 4 en 5 betreft, artikel 461 van 

het Wetboek van Koophandel bepaalt dat 
het salaris door de rechtbank van koop
handel wordt geregeld en geen bepaling 
bevat over de inning van voorschotten, 
die per definitie worden geregeld op het 
moment van de eindafrekening van het 
salaris, zodat het arrest, door te beslis
sen dat eiser zich aan ontrouw schuldig 
heeft gemaakt door, in strijd met artikel 
461 van het Wetboek van Koophandel, 
voorschotten te innen zonder de vooraf
gaande betroting ervan door de rechter
commissaris, die wetsbepaling schendt; 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens de telastleggingen I, 3 en 4 
(verduistering door ambtenaar), en 
II, 1, binnen de aangegeven grenzen 
( ontrouw) veroordeelt tot een enkele 
straf van twaalf maanden gevange
nis met uitstel en tot een geldboete 
van tweehonderd frank; 

Overwegende dat het middel en
kel betrekking heeft op de telastleg
ging van ontrouw; dat de aan eiser 
opgelegde straf naar recht verant
woord is door het bewezen verklaar
de misdrijf verduistering door een 
ambtenaar, zodat het middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

Dat het derhalve in dat opzicht 
niet ontvankelijk is; 

3) waarbij de bekendmaking bij 
uittreksel van de veroordelende be
slissing op de door artikel 583 van 
het Wetboek van Koophandel be
paalde wijze alsook de terugkeer tot 
de failliete boedel van alle bedrieg
lijk ontvreemde goederen, rechten of 
rechtsvorderingen worden bevolen : 

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

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

op grond van de artikelen 490 van 
het Strafwetboek en 575 van het 
W etboek van Koophandel we gens 
ontrouw in het beheer van het fail
lissement waarvan hij curator was, 
veroordeelt ter zake dat hij geldbe
dragen die hij onder zich had, hetzij 
op grand van, hetzij uit hoofde van 
zijn ambt heeft verduisterd ten na
dele van de failliete naamloze ven
nootschap Fabelta Tubize (telastleg-
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ging II, 1), dat hij naar aanleiding 
van de voorzetting van de handels
activiteiten van die failliete vennoot
schap onrechtmatig salariss~n heeft 
ge1nd waarvan het bedrag met voor
af door de rechtbank van koophan
del was begroot of die wel waren be
groat maar berekend waren op een 
overgewaardeerd omzetcijfer (telast
legging II, 2 en 3), dat hi~, naar aan
leiding van de vereffenmg van de 
naamloze vennootschap Anciennes 
Filatures Van Hoegaerden-Boonen, 
geldbedragen heeft opgenomen die 
niet door de rechtbank van koop
handel waren begroot (telastlegging 
II, 4) en dat hij, naar aanl_ei~ing van 
de vereffening van het fallhssement 
Huveneers, door het doen van voor
afnemingen waartoe hij niet ge
machtigd was, aanzienlijke ~e~ra
P.:en aan interesten voor de fmlhete 
boedel heeft doen verloren gaan (te
lastlegging II, 5); 

Overwegende dat de artikelen 490, 
vijfde lid, van het Strafwetboek en 
575, eerste lid, 4°, van het Wetboek 
van Koophandel de ontrouw van ~e 
curator in zijn beheer als een mis
drijf aanmerken; 

Dat de door de wet niet nader om
schreven ontrouw samenvalt, zoals 
in de omgangstaal, met de fout die 
uit eigenbelang of hebzucht begaan 
wordt in de uitoefening van een 
ambt, betrekking of taak; dat de 
wetgever, door de ontrouw va~ ~e 
curator in het beheer van de fmlhe
te boedel als een misdrijf aan te 
merken, de curator heeft willen 
straffen die, door daden welke aan 
bovenstaande omschrijving beant
woorden, gehandeld heeft in strijd 
met de belangen die het instituut 
van het faillissement tot doel heeft 
te beschermen, zoals onder meer de 
belangen van de schuldeisers; 

Overwegende dat het arrest, waar 
het beslist dat de in de telastlegging 
II 1 tot 5 omschreven feiten de on
tr~uw zij~ die bedoeld wordt in en 
die gestraft wordt door de bovenge
noemde wetsbepalingen, noch arti
kel 7 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden 
schendt, noch de in het middel aan
gegeven algemene rechtsbeginselen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 579 van 
het W etboek van Koophandel be
paalt dat, in de gevallen voorzien bij 
de artikelen 575, 577 en 578, het hof 
of de rechtbank waarvoor de zaak 
aanhangig is, zelfs in geval van vrij
spraak, ambtshalve beslist over de 
terugkeer tot de failliete boedel van 
alle goederen, rechten of rechtsvor
deringen die bedrieglijk zijn ont
vreemd; dat het in dat tweede on
derdeel gemaakte onderscheid geen 
steun vindt in de algemene be
woordingen van dat artikel; dat voor 
het overige de omschrijving van het 
begrip ontrouw inhoudt dat de des
betreffende goederen, rechten en 

· rechtsvorderingen bedrieglijk zijn 
ontvreemd ten nadele van de faillie
te boedel, in de zin van de wetsbe
paling waarvan de schending wordt 
aangevoerd; 

Dat het tweede onderdeel faalt 
naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel het 

arrest bekritiseert in zoverre het 
heeft beslist dat artikel 461 van het 
Wetboek van Koophandel van toe
passing was op de aan de curator 
toegekende voorschotten op het sa
laris; 

Overwegende dat, zo in beginsel 
het salaris van de curatoren door de 
rechtbank van koophandel wordt be
groat bij de beeindiging van het fail
lissement, niets nochtans verhindert 
dat, wanneer de vereffening lang 
duurt en aanleiding geeft tot heel 
wat kosten of tot tal van verrichtin
gen, de rechtbank zelf reeds met 
toepassing van artikel 461 een voor
schot toekent; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 



Nr. 217 HOF VAN CASSATIE 465 

Wat het vijfde, zesde, zevende, 
achtste en negende onderdeel be
treft: 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de strafvordering betreft, 
de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerster Marie-Louise 
Jacobs tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest de 
vordering niet ontvankelijk ver
klaart en de kosten ten laste van 
verweerster laat; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

9 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Delahaye. 

Nr. 217 

2' KAMER - 9 december 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 AANHOUDING 
- 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 dient om de 
uitvoering van de straf te waarborgen 
zolang deze niet definitief geworden is 
(1). (Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2" Het cassatieberoep van een beklaagde 
tegen het veroordelend arrest waarbij 
zijn onmiddellijke aanhouding wordt 
bevolen, is niet ontvankelijk als niet 
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk 
in hechtenis bevond op het ogenblik 
dat hij die voorziening instelde (2). 
(Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866.) 

{DIERICK T. PLIER, VERKIST, MASSON E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6093) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1987 op verwij
zing gewezen door het Hof van Be
roep te Bergen; 

Gelet op het door het Hof op 9 ok
tober 1985 gewezen arrest (3); 

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

Overwegende dat het bestreden 
arrest, dat wat de telastlegging zelf 
betreft, op tegenspraak is gewezen, 
vaststelt dat eiser de uitspraak niet 
heeft bijgewoond en dat ervoor 
moet worden gevreesd dat hij zich 
aan de uitvoering van zijn straf zal 
pogen te onttrekken, en vervolgens 
diens onmiddellijke aanhouding be
veelt; 

Overwegende dat het bevel tot on
middellijk aanhouding dat samen
gaat met een strafrechtelijke veroor
deling, geen beslissing is die los 

(1) en (2} Cass., 29 sept. 1987, A.R. nr. 1840, 
supra, nr. 67, en 25 nov. 1987, A.R. nr. 6205, su
pra, nr 191 met concl. adv.-gen. Piret in Bull. 
en Pas., 1988, I, nr. 191. 

(3) Niet gepubliceerd. 
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staat van de veroordelende beslis
sing zelf; dat genoemd bevel een ti
tel van voorlopige hechtenis is die 
moet dienen om de uitvoering van 
de veroordeling te waarborgen zo
lang deze niet definitief geworden 
is; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866 het cassatieberoep 
van de beklaagde die zich ten tijde 
van het arrest dat hem veroordeelt 
in voorlopige hechtenis bevindt, ai
leen ontvankelijk is als de insteller 
van het cassatieberoep zich werke
lijk in hechtenis bevindt; dat im
mers uit de voorbereiding van de 
wet van 10 februari 1866 blijkt dat, 
ook al zijn de veroordeelden die zich 
niet in voorlopige hechtenis bevin
den, voortaan ontslagen van de ver
plichting zich gevangen te geven om 
een ontvankelijke voorziening te 
kunnen instellen, zulks niet het ge
val is voor hen die zich wel in voor
lopige hechtenis bevinden 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, wel degelijk op 
grond van dat bevel is aangehouden; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders, burgerlijke 
partijen, tegen eiser, beklaagde, in
gestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen die door eiser 
zijn aangevoerd in de door diens 
raadsman neergelegde memorie, nu 
die middelen enkel kritiek oefenen 

op de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en geen 
betrekking hebben op de ontvanke
lijkheid van de voorziening in zover
re ze tegen die beslissing gericht is, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

9 december 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 - Advo
caat: mr. Delahaye, Brussel. 

Nr. 218 

2• KAMER - 9 december 1987 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - ARREST OP VERZET. 

In de gevallen waarin eenstemmigheid is 
vereist, moet ze worden vastgesteld 
door de appelrechter die op verzet uit
spraak doet, zelfs als die, rechtdoende 
bij verstek, de eenstemmigheid reeds 
had vastgesteld (1). (Art. 21lbis Sv.) 

(GEORGE T. SERVAIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6197) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 21lbis van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik eiser had vrijge-

(1) Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 714 
(A. C., 1986-87, nr 256). 
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sproken van de hem ten laste geleg
de feiten; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie en de burger
lijke partij, eiser bij het op 22 april 
1987 op verstek gewezen arrest, met 
eenparige stemmen van alle leden, 
tot een gevangenisstraf heeft veroor
deeld; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, na het verzet van eiser ont
vankelijk te hebben verklaard, be-
slist dat het op 19 juni 1987 ter grif-
fie van het hof van beroep neerge-
legde verzoekschrift tot heropening 
van de debatten niet gegrond is en 
dat het arrest waartegen verzet is 
gedaan, volle werking zal krijgen 
met de enige wijziging dat voor de 
gevangenisstraf van drie maanden 
uitstel gedurende vijf jaar zal wor
den verleend; 

Overwegende dat het appelge
recht, wanneer het, na de ontvanke
lijkverklaring van het verzet van be
klaagde tegen een verstekvonnis of 
-arrest waarbij de door de eerste 
rechter vrijgesproken eiser tot een 
straf veroordeeld wordt, over de ge
grondheid van het verzet uitspraak 
doet, de beklaagde geen straf kan 
opleggen tenzij met eenparige stem
men van alle leden en mits die een-
parigheid wordt vastgesteld door het 
op verzet gewezen vonnis of arrest; 
dat die regel geldt, zelfs als het ver
stekvonnis of -arrest die eenparig
heid had vastgesteld; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, nu het na het verzet van ei
ser tegen het bij verstek gewezen 
arrest ontvankelijk te hebben ver
klaard, bij wege van een nieuwe be
schikking dezelfde straf oplegt als 
het bij verstek gewezen arrest, met 
de wijziging dat uitstel van uitvoe
ring wordt verleend, zonder daarbij 
vast te stellen dat die nieuwe beslis
sing is gewezen met eenparige 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging ten gevolge heeft van de be
slissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die het 
gevolg is van de eerstgenoemde be
slissing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door eiser aangevoerde middel dat 
niet kan leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

9 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe, raadsheer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Firket, Luik. 

Nr. 219 

2' KAMER - 9 december 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORM - AANGIFTE INCIDENTEEL 
IN DE VOORZIENING GEDAAN 

De aangifte die incidenteel in een voor
ziening gedaan wordt, moet, behalve 
wanneer ze uitgaat van de beklaagde, 
geschieden bij een verzoekschrift dat 
door een advocaat bij het Hof van Cas
satie is ondertekend (1). 

stemmen van alle leden van het hof 1--------.,..-------
van beroep, de in het middel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

(1) Zie Cass., 9 dec 1987, A.R. nr 6419 
(A.C., 1987-88, nr 220). 
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(NOEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6416) 

HE'l HOF; - Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie, luidend als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-gen
raal, 

Gelet op de door de heren Philip
pe Leonard en Philippe Cuvelier in
gestelde voorzieningen, nr. 6028 van 
de algemene rol van het Hof; 

Gelet op de aangifte die de heer 
Fernand Noel verklaard heeft, op 
grond van artikel 468, tweede lid, 
van het W etboek van Strafvorde
ring, incidenteel in die voorzienin
gen te doen bij een op 2 december 
1987 ter griffie van het Hof inge
diend verzoekschrift; 

Overwegende dat een dergelijke 
aanvraag, behalve wanneer zij uit
gaat van de beklaagde, moet gebeu
ren in een verzoekschrift dat door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie is ondertekend; 

Overwegende dat verzoeker niet 
in de hoedanigheid van beklaagde 
betrokken is bij de bij het Hof aan
hangige zaak; 

Overwegende derhalve dat de inci
dentele aangifte, nu ze door de ver
zoeker is gedaan zonder de bijstand 
van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, niet ontvankelijk is; 

aangifte te verwerpen en eiser te 
veroordelen in de kosten. 

Brussel, 8 december 1987, 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Janssens de Bisthoven. » 

Gelet op de door Fernand Noel ter 
griffie van het Hof gedane inciden
tele aangifte in de zaak nr. 6028 die 
aanhangig is bij de tweede kamer 
van het Hof van Cassatie, met aan
neming van de gronden van de vor
dering; gelet op de artikelen 425, 
485, 486, 493, 502 van het Wetboek 
van Strafvordering, 37 en 41 van de 
wet van 15 juni 1935, rechtdoende in 
raadkamer, verwerpt de incidenteel 
genoemde aangifte; verwijst eiser in 
de kosten. 

9 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn drie arresten, nrs. 6418, 
6420 en 6430 in zake Gemine, Sablon en Stau
mont, in dezelfde zin gewezen. 

Nr. 220 

2' KAMER - 9 december 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORM - AANGIFTE INCIDENTEEL 
IN EEN VOORZIENING GEDAAN. 

De door de burgerlijke partij incidenteel 
in een voorziening gedane aangifte ge
schiedt bij een verzoekschrift dat door 

Om die redenen, gelet op de arti- een advocaat bij het Hof van Cassatie 
kelen 485, 486 en 502 van het Wet- wordt ondertekend en ter griffie van 
boek van Strafvordering, 37 en 41 het Hoi wordt neergelegd (1). 
van de wet van 15 april 1935, vor- 1-----------~----~ 
dert dat het aan het Hof, tweede ka-
mer, moge behagen om, na de 
raadsheer-verslaggever in zijn ver
slag te hebben gehoord en recht
doende in raadkamer, de incidentele 

(1) Zie Cass., 18 juli 1984, AR. nr. 3672 
(A.C., 1983-84, nr. 624); 14 mei 1986, A.B.. 
nrs. 4843-1 en 4918 (ibid., 1985-86, nr. 561); 21 
mei 1986, A.R. nr. 5070 (ibid., 1985-86, nr. 582), 
en 9 dec. 1987, A.R. nr 6416, supra, nr 219. 
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(JACOBS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6419) 

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

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal, 

Gelet op de door de heren Philip
pe Leonard en Philippe Cuvelier in
gestelde voorzieningen, nr. 6028 van 
de algemene rol van het Hof; 

Gelet op de aangifte die mevr. 
Marie-Louise Jacobs verklaard 
heeft, op grond van artikel 486, 
tweede lid, van het W etboek van 
Strafvordering, incidenteel in die 
voorzieningen te doen bij een op 3 
december 1987 ter griffie van het 
Hof ingediend verzoekschrift; 

Overwegende dat verzoekster ai
leen in de hoedanigheid van burger
lijke partij betrokken is bij de bij 
het Hof van Cassatie aanhangige 
zaak; 

Overwegende dat de incidentele 
aangifte die in die hoedanigheid 
wordt gedaan zonder de bijstand 
van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 485, 486 en 503 van het Wet
boek van Strafvordering, 37 en 41 
van de wet van 15 juni 1935, vordert 
dat het aan het Hof, tweede kamer, 
moge behagen om, na de raadsheer
verslaggever in zijn verslag te heb
ben gehoord en rechtdoende in 
raadkamer, de incidentele aangifte 

te verwerpen en eiseres in de kos
ten te veroordelen. 

Brussel, 8 december 1987. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Janssens de Bisthoven. » 

Gelet op de « klacht die door Ma
rie-Louise Jacobs op de griffie van 
het Hof is ingediend in de vorm van 
een incidentele aangifte in de bij de 
tweede kamer van het Hof van Cas
satie aanhangige zaak nr. 6028 », 
met aanneming van de gronden van 
de vordering; gelet op de artikelen 
425, 485, 493, 502 van het Wetboek 
van Strafvordering, 37 en 41 van de 
wet van 15 juni 1935, rechtdoende in 
raadkamer, verwerpt de incidenteel 
genoemde aangifte; verwijst eiseres 
in de kosten. 

9 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 221 

ALGEMENE VERGADERING 

10 december 1987 

1° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP 

(ALGEME-

2° RECHT VAN VERDEDIGING - GEEN 

MEERVOUDIGE AANLEG - BERECHTING IN 
EEN INSTANTIE - GEVOLG WAT RET RECHT 
VAN VERDEDIGING BETREFT 

3° RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER 

DIE TEKORT IS GESCHOTEN IN DE VERVUL
LING VAN DE PLICHTEN VAN ZIJN AMBT OF 
DOOR ZIJN GEDRAG AFBREUK HEEFT GE
DAAN AAN DE WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT 
- TUCHTVORDERING- SCHORSING VAN EEN 
JAAR, 
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lo en 2° Er bestaat geen algemeen rechts
beginsel dat recht geeft op een tweede 
aanleg; de berechting in een instantie, 
overeenkomstig de wet, staat de uit
oefening van het recht van verdedi
ging niet in de weg. 

3° De rechter die strafrechterlijk werd 
veroordeeld ter zake van, als bestuur
der, op de openbare weg, met een mo
torvoertuig te hebben gereden terwijl 
hij in staat van dronkenschap verkeer
de, met de omstandigheid dat het feit 
in staat van wettelijke herhaling werd 
gepleegd, heeft door het gedrag dat tot 
zijn veroordeling heeft geleid, ernstig 
afbreuk gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt en wordt door het Hoi 
van Cassatie tot de tuchtstraf van een 
jaar schorsing veroordeeld (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. D ... ) 

ARREST 

(A.R nr. 5928) 

HET HOF; - Gelet op de schrifte
lijke vordering van de procureur-ge
neraal van 4 juni 1987 en zijn aan
vullende vordering van 3 september 
1987, die lui den als volgt : 

<< Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal in dit Hof, 
Aangezien de h. D ... tot voorziter 

van de Rechtbank van Koophandel 
te M... werd benoemd door konink
lijk besluit van 12 oktober 1970; dat 
hij op 28 oktober 1970 op de openba
re zitting van het Hof van Beroep te 
Brussel de bij artikel 2 van het de
creet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd; 

Aangezien de heer D ... bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 15 april 1987 door de eerste ka
mer van het Hof van Beroep te Ant
werpen werd veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van een maand en 
een geldboete van vijfhonderd 

(1) Het Hof van Cassatie 1s, m tuchtzaken, 
bevoegd om, m verband met de feiten die de 
betrokken rechter of raadsheer ten laste wor 
den gelegd, een onderzoek te bevelen 

frank, verhoogd met vijfhonderd ne
gentig opdeciemen, of een vervan
gende gevangenisstraf van drie 
maanden, met uitstel voor wat de 
hoofdgevangenisstraf betreft gedu
rende vijf jaar, en met vervallenver
klaring van het recht tot het 
besturen van een voertuig met 
eigen beweegkracht, gedurende een 
maand, ter zake van : A. als bestuur
der, op de openbare weg gereden te 
hebben met een motorvoertuig zon
der verlichting vooraan of achteraan 
wanneer het gebruik van de lichten 
verplicht is; B. als bestuurder die de 
rijbaan volgt, niet zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van die rijbaan 
gebleven te zijn; C. op een openbare 
plaats een voertuig te hebben be
stuurd terwijl hij verkeerde in staat 
van dronkenschap, met de omstan
digheid dat hij in staat van herha
ling verkeerde, veroordeeld geweest 
zijnde binnen de drie jaar met toe
passing van artikel 35 van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968, 
te weten door arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen van 26 no
vember 1984 dat kracht van gewijs
de had bekomen; D. een voertuig te 
hebben bestuurd na alcoholische 
dranken in zodanige hoeveelheid te 
hebben gebruikt dat het alcoholge
halte van zijn bloed op het ogenblik 
dat hij bestuurde ten minste 0,8 
gram per liter bedroeg, te weten 
2,08 gram, met de omstandigheid 
dat hij in staat van herhaling ver
keerde zoals bepaald onder C voor
meld; 

Aangezien uit het strafrechtelijk 
onderzoek, waarover het hof van be
roep zich heeft uitgesproken, is ge
bleken dat op 20 november 1986, 
omstreeks 5.30 uur, de heer D ... een 
autovoertuig met gedempte lichten 
bestuurde; dat hij zigzag reed, zoda
nig dat de politiewagen die hem 
achtervolgde hem niet kon voorbij
steken, wegens de plotse afwijkin
gen van de achtervolgde wagen; dat 
de h. D ... ook geen gevolg gaf aan 
de llchtsignalen van de politie; dat, 
toen hij zijn wagen tot stilstand had 
gebracht en zijn portier opende, hij 
zich aan de deur van zijn wagen 
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moest vastklampen om niet ten val 
te komen; dat een poging om de 
ademtest af te leggen mislukte, 
blijkbaar wegens dronkenschap; dat 
de ontleding van de bloedstaal een 
minimaal alcoholgehalte van 2,08 % 
in het bloed op het ogenblik van de 
vaststelling, dit was om 7.05 uur, uit
wees; 

Aangezien uit het verhoor van de 
h. D ... is gebleken dat hij op de 
vooravond van de feiten een recep
tie had bijgewoond en er bier had 
gedronken; dat de feiten zelf te 5.40 
des morgens werden vastgesteld; 

Aangezien de h. D ... reeds in 1984 
wegens soortgelijke feiten werd ver
oordeeld en uit dien hoofde reeds de 
tuchtstraf van de enkele censuur 
opliep; 

Aangezien uit de veroordeling en 
uit de aard en de zwaarte van de be
strafte feiten alsmede uit het gedrag 
van de betrokkene blijkt dat hij af
breuk doet aan de waardigheid van 
zijn ambt, zodat hij niet langer kan 
deelnemen aan de uitoefening van 
de rechterlijke macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Vordert dat het Hof, in algemene 
vergadering, uitspraak doende in 
openbare zitting en na onderzoek, 
de h. D ... , voornoemd, uit zijn ambt 
van ... ontzet en hem in de kosten 
veroordeelt. 

Brussel, 4 juni 1987, 
(get.) E. Krings. » 

<< Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof, 

geeft te kennen : 
Aangezien de h. D ... ; hij, op 28 ok

tober 1970 op de openbare zitting 
van het Hof van Beroep te Brussel, 
de bij artikel 2 van de het decreet 
van 20 juli 1831 voorgeschreven eed 
heeft afgelegd; 

Aangezien de h. D... bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 15 april 1987 door de eerste ka
mer van het Hof van Beroep te Ant-

werpen werd veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van een maand en 
een geldboete van vijfhonderd 
frank, verhoogd met vijfhonderd ne
gentig opdeciemen, of een vervan
gende gevangenisstraf van drie 
maanden - met uitstel voor wat de 
hoofdgevangenisstraf betreft gedu
rende vijf jaar, en met vervallenver
klaring van het recht tot het be
sturen van een voertuig met ei
gen beweegkracht, gedurende een 
maand, ter zake van : A. als bestuur
der, op de openbare weg gereden te 
hebben met een motorvoertuig zon
der verlichting vooraan of achteraan 
wanneer het gebruik van de lichten 
verplicht is; B. als bestuurder die de 
rijbaan volgt, niet zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van die rijbaan 
gebleven te zijn; C. op een openbare 
plaats een voertuig te hebben be
stuurd terwijl hij verkeerde in staat 
van dronkenschap, met de omstan
digheid dat hij in staat van herha
ling verkeerde, veroordeeld geweest 
zijnde binnen de drie jaar, met toe
passing van artikel 35 van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968, 
te weten door arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen van 26 no
vember 1984 dat in kracht van ge
wij sde was getreden; D. een voer
tuig te hebben bestuurd na alcoho
lische dranken in zodanige hoeveel
heid te hebben gebruikt dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed op het 
ogenblik dat hij bestuurde, ten min
ste 0,8 gram per liter bedroeg, te 
weten 2,08 gram, met de omstandig
heid dat hij in staat van herhaling 
verkeerde, zoals bepaald onder C 
voormeld; 

Aangezien uit het strafrechtelijk 
onderzoek, waarover het hof van be
roep zich heeft uitgesproken, is ge
bleken dat op 20 november 1986, 
omstreeks 5.30 uur, de h. D ... een 
autovoertuig met gedempte lichten 
bestuurde; dat hij zigzag reed, zoda
nig dat de politiewagen die hem 
achtervolgde, hem niet kon voorbijs
teken, wegens de plotse afwijkingen 
van de achtervolgde wagen; dat de 
h. D ... ook geen gevolg gaf aan de 
lichtsignalen van de politie; dat, 
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toen hij zijn wagen tot stilstand had 
gebracht en zijn portier opende, hij 
zich aan de deur van zijn wagen 
moest vastklampen om niet ten val 
te komen; dat een paging om de 
ademtest af te leggen, mislukte, 
blijkbaar wegens dronkenschap; dat 
de ontleding van de bloedstaal een 
minimaal alcoholgehalte van 2,08 % 
in het bloed op het ogenblik van de 
vaststelling, dit was om 7.05 uur, uit
wees; 

Aangezien uit het verhoor van de 
h. D ... is gebleken dat hij op de 
vooravond van de feiten een recep
tie had bijgewoond en er bier had 
gedronken; dat de feiten zelf om 
5.30 uur des morgens werden vast
gesteld; 

Aangezien de h. D ... reeds in 1984 
wegens soortgelijke feiten werd ver
oordeeld en uit die hoofde reeds de 
tuchtstraf van de enkele censuur 
opliep; 

Aangezien bovendien blijkt dat de 
h. D ... zwaar tekort is gekomen in 
de uitoefening van zijn ambt van 
voorzitter van de rechtbank van 
koophandel; 

Dat immers sedert j aren de h. 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Antwerpen genoodzaakt 
was veelvuldig de h. eerste voorzit
ter van dat hof te verzoeken in te 
grijpen, ingevolge de herhaalde 
klachten die werden ingediend zo
wel door gefailleerden als door advo
katen in verband met het negatief 
optreden van ... ter zake van niet te 
verantwoorden vertraging in de af
werking van faillissementen, het 
niet beantwoorden van talloze brie
ven, het niet naar behoren vervullen 
van zijn taak als rechter-commissa
ris en, in bepaalde gevallen, het te 
buiten gaan van die taak; 

Dat o.m. in juni 1983 in het faillis
sement van de P.V.B.A. Gillis Inge
neering de h. D ... , in zijn hoedanig
heid van rechter-commissaris en op 
kosten van het faillissement zich 
naar Jakarta (Indonesie) begaf, on
der voorwendsel ter plaatse de 
waarde van een door de gefailleerde 
firma opgetrokken gebouw te bepa-

len; enkele jaren voordien, in 1980, 
was de h. D ... onder hetzelfde voor
wendsel, in verband met het faillis
sement van de N.V. Roelants-Mal
tings, naar Denemarken gereisd; 
aldus bleek dat de h. D ... zich recht
streeks in het beheer van faillisse
menten inmengde, terwijl zijn taak 
als rechter-commissaris, luidens ar
tikel 443 van de Faillissementswet, 
buiten de terechtzitting, zich hoofd
zakelijk beperkt tot het bespoedigen 
van en het toezicht houden op de 
verrichtingen, het bestuur en de ver
effening van het faillissement, des 
te meer daar de reis naar Jakarta 
ondernomen werd bij afwezigheid 
van de curator; 

Daarentegen heeft hij klaarblijke
lijk geen toezicht uitgeoefend op an
dere faillissementen, die sinds j aren 
zijn geopend en waarin geen versla
gen door de curatoren werden inge
diend; dit was o.m. het geval met 
vier faillissementen die werden toe
vertrouwd als curator aan ... , res
pectievelijk in 1974 en 1980, waarin 
het laatste verslag aan de rechter
commissaris dagtekent van 9 sep
tember 1980, terwijl voor de andere 
drie faillissementen geen verslag be
kend is; 

Bovendien blijkt dat, in weerwil 
van zijn wetenschap van het, op zijn 
zachtst uitgedrukt, onzorgvuldig be
heer van de faillissementen door cu
rator B ... en de herhaalde klachten 
die door advokaten, schuldeisers en 
gefailleerden tot hem gericht wer
den, de h. D ... nooit gevolg gaf aan 
de verzoeken tot afzetting van die 
curator, doch hem onverstoorbaar 
nieuwe faillissementen bleef toewij
zen, tot op de dag dat hij onder be
vel tot aanhouding werd geplaatst; 
de stroom klachten had ... uiteraard 
minstens tot een nauwlettend toe
zicht op die curator moeten doen be
sluiten, doch niettegenstaande die 
kennis van zaken kreeg advokaat 
B... verder ongestoord aanstellingen 
als curator; 

Tevens blijkt dat de heer D ... de 
tussenkomst van een bediende van 
de griffie, ene J ... R. .. , aan de curato-
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ren opdrong om, tegen betaling door 
het faillissement, de inventarissen 
op te maken; o.m. blijkt dat R ... door 
curator B... stelselmatig belast werd 
met het opmaken van inventarissen, 
de winkelverkoop, enz.; 

Aangezien uit de veroordeling en 
uit de aard en de zwaarte van de be
strafte feiten, alsmede uit het zo
even beschreven gedrag van de be
trokkene blijkt dat hij afbreuk doet 
aan de waardigheid van zijn ambt 
zodat hij niet langer aan de uitoefe
ning van de rechterlijke macht kan 
deelnemen; 

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 en na onderzoek, 
de h. D ... uit zijn ambt van ... ontzet 
en hem in de kosten veroordeelt. 

Brussel, 3 september 1987, 
(get.) E. Krings. » 

Gehoord de heer D ... , die ver
klaart ermee in te stemmen dat de 
zaak in raadkamer wordt behan
deld; 

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 4 
juni 1987, aangevuld met de vorde
ring van 3 september 1987, beide 
strekkende tot ontzetting van D ... 
uit zijn ambt van ... ; 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. Houtekier, advocaat bij het 
Hof; 

Gezien zijn conclusie; 
Gelet op het dossier; 
Overwegende dat de omstandig-

heid dat in bepaalde stukken aan de 
comparant feiten worden verweten 
die niet onderzocht zouden zijn of 
waarover de comparant niet ver
hoord zou zijn, niet tot gevolg heeft 
dat de vorderingen niet ontvankelijk 
zijn of dat de comparant in zijn 

recht van verdediging geschaad zou 
zijn; 

Overwegende dat << een algemeen 
rechtsbeginsel van de meervoudige 
aanleg » niet bestaat; dat de berech
ting in een instantie, overeenkom
stig de wet, aan de uitoefening van 
het recht van verdediging niet in de 
weg staat; 

Overwegende dat de handelingen 
of verzuimen ter zake van faillisse
menten, die door de procureur-gene
raal aan de comparant in zijn hoe
danigheid van voorzitter van de 
rechtbank van koophandel of van 
rechter-commissaris ten laste zijn 
gelegd, hetzij niet voldoende onder
zocht zijn, hetzij niet van dien aard 
zijn dat ze de hierna uit te spreken 
straf moeten bei:nvloeden; 

Overwegende dat de door compa
rant opgelopen strafrechtelijke ver
oordeling in kracht van gewijsde is 
gegaan; dat zowel uit het voormelde 
arrest van het hof van beroep als uit 
het onderzoek door het Hof blijkt 
dat de heer D ... , door het gedrag dat 
tot zijn veroordeling aanleiding gaf, 
ernstig afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt van ... en 
dat de hem hierna uit te spreken 
tuchtstraf moet worden opgelegd; 

Om die redenen, voegt de twee 
vorderingen, rechtdoende op tegen
spraak in openbare terechtzitting na 
behandeling van de zaak in raadka
mer; gelet op de artikelen 404, 405, 
409, 417 tot 420, 422 tot 424, 426 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 100 
van de Grondwet, spreekt ten laste 
van D ... een tuchtsanctie uit van een 
jaar schorsing. 

10 december 1987 - Algemene verga
dering - Voorzitter: de h. Chatel, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert, afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk 
gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 
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Nr. 222 

1' KAMER - 10 december 1987 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- ALLERLEI - MINISTERIELE RICHTLIJNEN 
- DRAAGWIJDTE. 

2° GEMEENTE- GEMEENTEVERORDENING 
- HERNIEUWING VAN EEN GEMEENTELIJKE 
BELASTINGVERORDENING DOOR LOUTERE 
VERWIJZING NAAR EEN VROEGERE VERORDE
NING- BESLISSING DIE DE WETTIGHEID VAN 
DIE WERKWIJZE ENKEL VERANTWOORDT 
DOOR LOUTERE VERWIJZING NAAR EEN MI
NISTERIELE RICHTLIJN - ONWETTIGE BE
SLISSING. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN GEMEENTEBELASTINGEN -
HERNIEUWING VAN EEN GEMEENTELIJKE BE
LASTINGVERORDENING DOOR LOUTERE VER
WIJZING NAAR EEN VROEGERE VERORDE
NING - BESLISSING DIE DE WETTIGHEID VAN 
DIE WERKWIJZE VERANTWOORDT DOOR LOU
TERE VERWIJZING NAAR EEN MINISTER!ELE 
RICHTLIJN - ONWETTIGE BESLISSING. 

1°, 2o en 3° Niet naar recht verantwoord 
is de beslissing van de bestendige de
putatie van een provincieraad die de 
wettigheid van de procedure tot her
nieuwing van een gemeentelijke belas
tingverordening door loutere verwij
zing naar een vroegere verordening 
enkel grondt op een ministeriele richt
Jijn die in het Bestuursmemoriaal tot 
kennisgeving en onderrichting van de 
gemeentebesturen is bekendgemaakt 
(1). 

(« PUBLICITE H.B.P. » N.V. T. STAD DOORNIK) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. F 831 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 september 1985 

(1) Zie Cass., 3 maart 1977 (A.C., 1977, 720) 
en de cone!. van het O.M. in Bull. en 
Pas., 1977, I, 701; 27 okt. 1977 (A.C., 1978, 264); 
9 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 576), en 8 feb. 
1985, A.R. nr 4240 (ibid., 1984-85, nr. 342). 

door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Henegouwen ge
wezen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 31, 67, 107, 108, 129 van de 
Grondwet, 60 tot 74, inzonderheid artikel 
66, 75 en 102 van de Gemeentewet, 

doordat de bestreden beslissing de 
tweede door eiseres in haar bezwaar 
voorgedragen grief, volgens welke << de 
gemeenteraad, in plaats van een verorde
ning goed te keuren, zich ertoe beperkt 
heeft een vroegere verordening door een 
eenvoudige verwijzing te vernieuwen 
met verdubbeling van het belastingta
rief », afwijst, op grand: « dat de vereen
voudigde procedure tot vernieuwing van 
de belastingverordeningen een loutere 
toepassing is van een richtlijn van de 
minister van Binnenlandse Zaken van 24 
april 1974, die in het Bestuursmemoriaal 
nr. 79 van 1974 werd bekendgemaakt ter 
kennisgeving en onderrichting van de 
gemeentebesturen; dat de vernieuwing 
van een belastingverordening door de 
vereenvoudigde procedure dus volkomen 
wettig blijkt te zijn », 

terwijl de ministerii:He circulaires en 
richtlijnen voor de particulieren niet ver
bindend zijn en niet in strijd met de wet
ten mogen zijn; goedkeuring van een 
verordening door eenvoudige vernieu
wing met verwijzing naar een vroegere 
verordening niet aan de wettelijke ver
eisten voldoet, daar de gemeenteraadsle
den een concrete tekst van aile voorge
stelde maatregelen moeten goedkeuren; 
goedkeuring met verwijzing bijgevolg 
evenmin regelmatig wordt bekendge
maakt, in zoverre de volledige tekst van 
de verordening niet is bekendgemaakt : 

Overwegende dat eiseres in de 
tweede grief van haar bezwaar bij 
de bestendige deputatie aanvoerde 
« dat de gemeenteraad, in plaats 
van een verordening goed te keuren, 
zich ertoe beperkt had een vroegere 
verordening door een eenvoudige 
verwij zing te vernieuwen met ver
dubbeling van het belastingtarief; 
(dat) het duidelijk is dat zodanige 
handelwijze geenszins aan de wette
lijke vereisten voldoet; (dat) de ge
meenteraadsleden immers een con
crete tekst van alle voorgestelde 
maatregelen moeten goedkeuren en 
zich niet ertoe mogen beperken een 
vroegere verordening door een een-



Nr. 223 HOF VAN CASSATIE 475 

voudige verWlJzmg te vernieuwen; 
(dat) de belastingverordening voor 
de goede toepassing ervan de nodige 
vermeldingen moet bevatten, name
lijk de grondslag van de belasting, 
het bedrag, de belastingplichtigen, 
de voorwaarden en wijze van in
ning; (dat) een verordening waarin 
enkel een vroegere verordening 
door een eenvoudige verwijzing 
wordt overgenomen per definitie die 
vermeldingen niet bevat, zodat de 
" belastingschuldigen " ze niet kun
nen kennen, zonder de vroegere ver
ordening te raadplegen, wat men 
hun kan weigeren indien zij niet in 
de gemeente wonen ( artikel 69 van 
de Gemeentewet); (dat) trouwens de 
goedkeuring door verwijzing naar 
een vroegere verordening noodzake
lijk tot gevolg heeft dat de belas
tingbetaling in haar geheel moet 
worden goedgekeurd en derhalve 
belet dat de gemeenteraadsleden 
vragen dat "artikelsgewijze" wordt 
gestemd, zoals zij daartoe het recht 
hebben; (dat) de goedkeuring door 
verwijzing dan ook geen regelmati
ge bekendmaking tot gevolg heeft, 
in zoverre artikel 102 van de Ge
meentewet bekendmaking vereist 
door aanplakking van de volledige 
tekst van de verordening, dat wil 
zeggen van alle bepalingen waaruit 
voor de burgers verplichtingen 
voortvloeien; (dat) een verordening 
waarin naar een andere verordening 
wordt verwezen, in dat opzicht nood
zakelijk onvolledig is; zodat, nu de 
"verordening " van 28 maart 1983 
niet wettig is, zij niet kan worden 
toegepast, overeenkomstig artikel 
107 van de Grondwet; (dat) de veror
dening, nu zij niet regelmatig is be
kendgemaakt, niet uitvoerbaar kan 
worden verklaard »; 

Dat de bestendige deputatie, door 
op die grief alleen maar te antwoor
den « dat de vereenvoudigde proce
dure tot vernieuwing van de belas
tingverordeningen een loutere toe
passing is van een richtlijn van de 
minister van Binnenlandse Zaken 
van 24 april 1974 », haar beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Brabant; 

10 december 1987 - 1• kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. L. Blontrock, Brussel. 

Nr. 223 

1 • KAMER - 10 december 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BELASTINGZAKEN - GEMEENTe
LIJKE BELASTING OP SPELEN EN WEDDEN
SCHAPPEN - AKTE VAN VOORZIENING GE
RICHT TEGEN VERSCHILLENDE AFZONDER
LIJKE BESLISSINGEN - ONTVANKELIJK
HEIDSVEREISTEN. 

2° BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN - ARTT. 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. 

3° BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN - BELASTINGVERORDE
NINGEN VAN DE STAD LUIK, DE GEMEENTE 
ANS EN DE GEMEENTE TROOZ, WAARBIJ 
VOOR HET BELASTINGJAAR 1984 EEN DI
RECTE BELASTING WORDT GEHEVEN VAN DE 
AGENTSCHAPPEN VOOR WEDDENSCHAPPEN 
OP PAARDENWEDRENNEN DIE BUITEN HET 
WAALSE GEWEST WORDEN GEORGANISEERD 
- WETTIGHEID. 
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4° GEMEENTE - GEMEENTEVERORDENING 

- BELASTINGVERORDENINGEN VAN DE STAD 
LUIK, DE GEMEENTE ANS EN DE GEJV!EENTE 
TROOZ, WAARBIJ VOOR HET BELASTINGJAAR 
1984 EEN DIRECTE BELASTING WORDT GEHE
VEN VAN DE AGENTSCHAPPEN VOOR WED
DENSCHAPPEN OP PAARDENWEDRENNEN DIE 
BUITEN HET WAALSE GEWEST WORDEN GE
ORGANISEERD - WETI'IGHEID. 

1o Ter zake van gemeentebelastingen op 
spelen en weddenschappen is de voor
ziening die bij een enkele aide is ge
richt tegen verscheidene .beslissingen 
van de bestendige deputatie van een 
provincieraad, die in verschillende 
doch samenhangende zaken uitspraak 
doet, ontvankelijk wanneer die beslis
singen op dezelfde dag en in dezelfde 
taal zijn gewezen, oak al zijn de ver
weerders verschillend (1). (Impliciet.) 

2o Art. 74 van het Wetboek van de met 
Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen verbiedt de provincies en 
gemeenten in welke vorm dan oak be
Jastingen te heffen van spelen en wed
denschappen als bedoeld in titel III, 
maar laat hun toe een belasting te hef
fen van de met toepassing van art. 66 
r;an 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 buitenland 
en die een vergunning moeten verkTij
gen overeenlwmstig art. 66, § 2, :J', van 
dat wetboek en art. 50, § 1, K.B. 8 juli 
1970 houdende de algemene verorde
ning betreffende de met de inkom
stenbelasting gelijkgestelde belastin
gen (2). 

3° en 4o De belastingverordeningen van 
de stad Luik, van de gemeente Ans en 
van de gemeente Trooz, waarbij voor 
het belastingjaar 1984 een directe be-

(1) Zie Cass., 30 nov. 1923, ver. kamers (Bull. 
en Pas., 1924, I, 55) en de noot 1, 5 maart 1954, 
redenen (ibid., 1954, I, 578), 22 juli 1955 
(ibid., 1955, I, 1268) en de noot, 4 mei 1965 
(ibid., 1965, I, 937), 11 juni 1966 (ibid., 1966, I, 
1296), 1 juni 1970 (A.C., 1970, 903), 4 mei 1977 
(ibid., 1977, 910),_ 26 feb. 1987, A.R. nr. 7601 
(1bJd., 1986-87, m. 383). 

(2) en (3) Cass., 12 nov. 1987, A.R. 
nr. F 835 F, supra, nr. 158, en de noten 1 en 2. 

lasting wordt geheven van de agent
schappen voor weddenschappen op 
paardenwedrennen, schenden de artt. 
66, § 2, :J', en 74 van het Wetboek van 
de met de Inkomstenbelastingen Ge
Jijkgestelde Belastingen in zoverre zij 
een belasting lwnnen meebrengen op 
agentschappen die enkel weddenschap
pen aannemen op wedrennen die in 
Belgie buiten dat gewest worden ge
houden (3). 

(PARI MUTUEL UNIFIE C.V. T. STAD LUIK, 
GEMEENTE ANS, GEMEENTE TROOZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 834 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 september 1986 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Luik gewezen; 

Overwegende dat de samenhan
gende zaken en de drie beslissingen 
waartegen een enkele voorziening is 
ingesteld, dienen te worden samen
gevoegd; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op het 
bezwaarschrift van eiseres tegen de 
stad Luik: 

Over het mid del: 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 beslissing afwij
zend beschikt op het bezwaarschrift van 
eiseres tegen de belasting die in het ko
hier van de gemeentebelasting van ver
weerster op de agentschappen voor wed
denschappen op wedrennen te haren 
laste voor het belastingjaar 1984 is vast
gesteld, op grond dat << de minister van 
h2t Waalse Gewest in zijn circulaire van 
24 november 1983 ... de gemeenten had 
toegestaan om het toepassingsgebied van 
de belasting op de agentschappen voor 
weddenschappen uit te breiden tot de 
agentschappen die weddenschappen aan
nemen op de paardenwedrennen die in 
Belgie plaatsvinden; dat die minister van 
het Waalse Gewest in een brief van 17 
december 1984, na onderzoek van het 
probleem van de wettigheid van de be
trokken belasting, die toelating heeft 
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bevestigd en de betrokken toezichthou
dende overheden heeft verzocht om de 
hun voorgelegde gemeenteverordeningen 
goed te keuren, als ze voldeden aan de 
voorschriften van voormelde circulaire 
van 24 november 1983; dat in dit kader 
de ter zake toepasselijke belastingveror
dening door de gemeenteraad van Luik 
is goedgekeurd en naar behoren door de 
betrokken toezichthoudende overheden 
is bekrachtigd; dat volgens artikel 74 van 
het koninklijk besluit van 23 november 
1965 houdende het Wetboek van de met 
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen « de gemeenten een belas
ting mogen heffen op de agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwed
rennen, toegelaten in het kader van arti
kel 66 ( ... ); dat krachtens bedoeld 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 
daarop betrekking hebbende wedden
schappen; dat derhalve dient te worden 
vastgesteld dat voormelde belastingver
ordening, door een directe gelijkgestelde 
belasting te heffen op de agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwed
rennen die buiten het W aalse 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 
de wetten overeenstemmen; krachtens 
artikel 7 4 van het W etboek van de met 
de Inkomstenbelastingen 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 paardenwedrennen 
die in het buitenland plaatsvinden; naar 
luid van artikel 66, § 2, 1", van het wet
hoek, de aanneming van de onderlinge 
weddenschappen op paardenwedrennen 
die in Belgie plaatsvinden, voorbehouden 
is aan de inrichter van de koers waarop 
de weddenschap wordt aangegaan; de in
richter van de koers echter, ongeacht of 

zulks binnen of buiten de omheining van 
de renbaan geschiedt, de onderlinge 
weddenschappen rechtstreeks mag aan
nemen dan wel via tussenpersonen die 
voor zijn rekening optreden (artikel 67, 
§ 1, van het wetboek en 44, tweede lid, b 
en d, van het koninklijk besluit van 8 ju
li 1970 houdende de algemene verorde
ning betreffende de met de inkomstenbe
lastingen gelijkgestelde belastingen); 
daarentegen, volgens artikel 66, § 2, 3', 
van het wetboek, de aanneming van de 
weddenschappen met verdeling, hetzij 
volgens de resultaten van de onderlinge 
weddenschappen aangenomen binnen de 
omheining van de renbanen, hetzij val
gens een conventionele notering waar
naar de partijen verwijzen, in verband 
met de paardenwedrennen die in het 
buitenland plaatsvinden, voorbehouden 
is « aan de exploitanten van de daartoe 
toegelaten agentschappen »; uit de com
binatie van die bepalingen volgt dat " de 
agentschappen voor weddenschappen op 
paardenwedrennen toegelaten in het ka
der van artikel 66 », waarop een gemeen
tebelasting mag worden geheven, enkel 
de agentschappen zijn die weddenschap
pen aannemen op paardenwedrennen 
welke in het buitenland plaatsvinden en 
die daartoe moeten worden toegelaten, 
en niet de agentschappen die wedden
schappen op in Belgie gelopen paarden
wedrennen aannemen voor rekening van 
de inrichters van die wedrennen en die 
daartoe niet moeten worden toegelaten; 
daaruit volgt dat de bestreden beslissing, 
door aan te nemen dat de belastingveror
dening van verweerster tot heffing van 
een belasting op de agentschappen voor 
weddenschappen op wedrennen die ai
leen maar weddenschappen aannemen 
op wedrennen die in Belgie plaatsvinden, 
wettig is, de artikelen 66, 74 van het 
Wetboek van de met de Inkomstenbelas
tingen Gelijkgestelde Belastingen en 10'7 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 74 van het Wetboek van de met 
de Inkomstenbelastingen Gelijkge
stelde Belastingen, de provincies en 
de gemeenten geen belastingen, 
in welke vorm ook, mogen heffen 
op de in titel III van dit wetboek be
doelde spelen en weddenschappen, 
maar wel op de agentschappen voor 
weddenschappen op paardenwedren
nen toegelaten in het kader van ar
tikel 66 van hetzelfde wetboek; dat 
uit de combinatie van lid lo en 3° van 
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paragraaf 2 van dit 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, paragraaf 2, 3°, 
en artikel 50, paragraaf 1, van het 
koninklijk besluit van 8 juli 1970 
houdende de algemene verordening 
betreffende de met de inkomstenbe
lastingen gelijkgestelde belastingen; 

Overwegende dat de belastingver
ordening van de stad Luik, waarbij 
voor het belastingjaar 1984 een di
recte belasting wordt geheven op de 
agentschappen voor weddenschap
pen op paardenwedrennen die bui
ten het W aalse Gewest worden inge
richt, derhalve de artikelen 66, para
graaf 2, 3°, en 74 van het Wetboek 
van de met de Inkomstenbelas
tingen Gelijkgestelde Belastingen 
schendt, in zoverre daardoor een be
lasting wordt geheven op de agent
schappen die aileen maar wedden
schappen aannemen op paarden
wedrennen die, buiten dat gewest, 
in Belgie plaatsvinden; 

Dat de bestendige deputatfe, door 
op grond van de in het middel weer
gegeven overwegingen afwijzend te 
beschikken op het bezwaar van eise
res tegen de toepassing op haar van 
die belastingverordening, haar be
slissing niet naar recht heeft verant
woord; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over het 
bezwaar van eiseres tegen de ge
meente Ans: 

Over het identieke middel in de 
voorziening tegen de stad Luik : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het middel in de voorziening van 
eiseres tegen de stad Luik blijkt dat 
het middel gegrond is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over het 
bezwaarschrift van eiseres tegen de 
gemeente Trooz : 

Over hetzelfde middel : 
Overwegende dat de bestreden be

slissing de in het middel weergege
ven redenen niet bevat; dat zij erop 
wijst dat artikel 1 van de belasting
verordening van de gemeente Trooz 
ten voordele van die gemeente een 
jaarlijkse directe belasting heft van 
de agentschappen voor wedden
schappen op paardenwedrennen die 
buiten het Waalse Gewest worden 
ingericht en beslist dat die verorde
ning, door die belasting te heffen, 
artikel 74 van het Wetboek van de 
met de Inkomstenbelastingen Ge
lijkgestelde Belastingen niet heeft 
geschonden; 

Overwegende dat het middel ge
grond is, om de redenen in het ant
woord op het middel tot staving van 
de voorziening van eiseres tegen de 
stad Luik; 

Om die redenen, voegt de zaken; 
vernietigt de bestreden beslissingen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigende beslissingen; ver
oordeelt iedere verweerster in de op 
haar vallende kosten; verwijst de za
ken naar de bestendige deputatie 
van de Provincieraad van Namen. 

10 december 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. 224 

1" KAMER - 10 december 1987 

CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MIDDE
LEN - BELASTINGZAKEN - M!DDEL TEN BE-
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TOGE DAT ER EEN REDEN TOT WRAKING BE
STAAT TEGEN EEN RECHTER DIE DE BESTRE
DEN BESLISSING HEEFT UITGESPROKEN -
MIDDEL DAT, IN DE REGEL, NIET VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF KAN WORDEN VOOR
GEDRAGEN. 

Het middel ten betoge dat er een reden 
tot wraking bestaat tegen een rechter 
die de bestreden beslissing heeft uitge
sproken, kan niet voor het eerst voor 
het Hoi worden voorgedragen wanneer 
de deelneming van die rechter aan de 
beslissing geen wezenlijke regel van 
de rechtsbedeling schendt (1). 

(GERARD 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 856 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 828, inzonderheid 8° en 9°, en 
831 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de raadsheer Bastien aan de 
totstandkoming van het arrest van het 
hof van beroep heeft deelgenomen, 

terwijl hij zich van de zaak moest ont
houden, nu hij wist dat er een reden van 
wraking tegen hem bestond, daar hij 
over het geschil raad gegeven, gepleit, 
uitspraak gedaan of geschreven had, ten 
deze omdat hij in de zaak op 5 oktober 
1984 een vonnis had gewezen als rechter 
in de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel ten betoge dat er 
een reden van wraking bestond te
gen een van de rechters die de be
streden beslissing mede hebben ge-

(1) Zie Cass., 13 okt. 1975 (A.C, 1976, 191) en 
de noten getekend J V., 7 maart 1984, A.R. 
nr 3481 (ib1d., 1983-84, nr 389), en 8 jan. 1985, 
A.R. nr 8839 (1b1d., 1984-83, nr 271). 

wezen, niet voor het eerst voor het 
Hof kan worden voorgedragen : 

Overwegende dat uit de proces
stukken niet blijkt dat eiseres voor 
het hof van beroep heeft aangevoerd 
dat een van de magistraten van dat 
gerecht zich van de zaak moest ont
houden; 

Dat een middel, hierop gegrond 
dat er tegen een van de rechters 
een reden van wraking bestaat, niet 
voor het eerst voor Hof kan worden 
voorgedragen, tenzij de deelneming 
van die magistraat aan de beslissing 
een wezenlijke regel van de rechts
bedeling schendt; 

Overwegende dat het geschil 
waarvan de raadsheer Bastien vroe
ger als rechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Namen kennis 
heeft genomen, erin bestond te be
slissen over de geldigverklaring van 
het derdenbeslag dat verweerder in 
handen van een notaris heeft gelegd 
tot inning van een bedrag van 
2.507.460 frank achterstallige belas
tingen van wijlen dokter Demande, 
echtgenoot van eiseres; dat het dus 
geen betrekking heeft op dezelfde 
zaak als die welke ter beoordeling 
stood van het hof van beroep, dat 
ten deze uitspraak diende te doen 
over het beroep van eiseres tegen 
een beslissing van de directeur der 
belastingen; 

Dat de deelneming van de raads
heer Bastien aan de bestreden be
slissing geen wezenlijke regel van 
de rechtsbedeling schendt; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de geschriften die eiseres 
op 1 december 1987, dit is buiten de 
termijn van artikel 289, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, ter griffie van het Hof 
heeft neergelegd; verwerpt de voor-
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ziening; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

10 december 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. De 
Bruyn. 

Nr. 225 

1 e KAMER - 11 december 1987 

KOOPHANDEL, KOOPMAN BE-

ROEPSREGLEMENTERING - WET 15 DECEM
BER 1970 OP DE UITOEFENING VAN BE
ROEPSWERKZAAMHEDEN IN DE KLEINE EN 
MIDDELGROTE HANDELS- EN AMBACHTSON
DERNEMINGEN, ART. 5, § 1, DERDE LID -
DRAAGWIJDTE. 

De personen die het dagelijks beheer 
waarnemen in een inrichting waar een 
beroepswerkzaamheid wordt uitgeoe
fend welke overeenkomstig de artt. 1 
tot 4 met 15 december 1970 of' door een 
besluit tot uitvoering van de wet van 
24 december 1958 is gereglementeerd, 
moeten in het bezit zijn van het in art. 
5, § 1, van de wet van 15 december 
1970 bedoelde getuigschrift, tenzij zij 
verbonden zijn door een arbeidsover
eenkomst (1}. 

(NELISSEN T. MATTHIJSSENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5441) 

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

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 1710 van het Burgerlijk Wet-

(1) Pari. voorbereiding wet 15 dec. 1970, na
melijk Pari. Besch., Kamer, zitting 1969-1970, 
520, nr 1, Memone van toelichting, biz. 11, 27 
en 28 

boek, 141 van de bij koninklijk besluit 
van 30 november 1935 gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
die boek I, titel IX, van het Wetboek var: 
Koophandel vormen, 3 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, voor zoveel nodig als gewijzigd 
bij de wet van 17 juli 1985, 5, § 1, derde 
lid, en § 3, tweede lid, van de wet van 15 
december 1970 op de uitoefening van be
roepswerkzaamheden in de kleine en 
middelgrote handels- en ambachtsonder
nemingen, gewijzigd bij de wet van 4 au
gustus 1978, 2, § 1, 3, derde lid, en 4 van 
het koninklijk besluit van 21 april 1972 
tot bepaling van de voorwaarden tot uit
oefening van het beroep van fotograaf in 
de ambachts-, de kleine en middelgrote 
handels- en de kleine nijverheidsonder
nemingen, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 23 juni 1981, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eiseres het beroep van fotograaf uitoe
fent zonder in het bezit te zijn van een 
activiteitsattest en zonder regelmatige 
inschrijving in het handelsregister, eise
res verbod oplegt om de commerciele ac
tiviteiten van fotograaf door opname 
voor anderen, ontwikkeling en verkoop 
verder uit te oefenen, eiseres verbod 
oplegt reclame te voeren voor deze acti
viteiten en eiseres veroordeelt tot beta
ling van een dwangsom van 25.000 frank 
per dag en per onwettige daad, op 
grond : dat de kernvraag is te weten wel
ke de in~oud is van de rechtsverhouding, 
aangedmd onder de termen « dienstcon
tract >>, en of de rechtsverhouding be
staande tussen eiseres en de C.V. « Kis 
Develop >> hieraan beantwoordt; dat de 
voorbereidende werken, die geleid heb
ben tot de wet van 15 december 1970, 
voldoende duidelijk aantonen welke de 
inhoud is die de wetgever aan de term 
« dienstcontract >> heeft willen geven; dat 
aldus volgende beschouwingen moeten 
benadrukt worden : de zelfstandige !eider 
moet gelijkgesteld worden met het on
dernemingshoofd; het gebruikte woord is 
zonder belang, aileen de aard en het ka
rakter van de functies komen in aanmer
king; wanneer een onderneming ver
scheidene inrichtingen telt, zal degene 
die het dagelijks beheer van een dezer 
inrichtingen op zich neemt zonder door 
een arbeidsovereenkomst te zijn verbon
den, het getuigschrift moeten bezitten : 
in dit geval immers staat de zaakvoerder 
van een filiaal niet meer onder het gezag 
noch onder het rechtstreeks toezicht van 
een ondernemingshoofd; ( ... ) het woord 
« aangestelde >> moet in brede zin gei:n-
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terpreteerd worden en daar is ook de 
helper onder begrepen; dat uit wat voor
afgaat duidelijk blijkt dat het de bedoe
ling van de wetgever is geweest het ge
tuigschrift te eisen van al wie in feite de 
leiding heeft van een bedrijf (hoofdin
richting of onderdeel); dat anderzijds ie
mand die kan aantonen door een dienst
contract te zijn gebonden - waardoor 
hij in feite onder het gezag en het recht
streeks toezicht van iemand anders een 
bedrijf helpt besturen het ge
tuigschrift niet behoeft, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten 
onrechte het dienstcontract, beoogd bij 
de wet van 15 december 1970, kwalifi
ceert als moetende bevatten, op grond 
van de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 15 december 1970 en zoals 
vereist voor het arbeidscontract, elemen
ten van gezag en van direct toezicht; im
mers integendeel, wanneer zoals ten de
ze een handelsonderneming in de vorm 
ener coiiperatieve vennootschap wordt 
geexploiteerd en meerdere verkooppun
ten heeft, het getuigschrift van be
roepsbekwaamheid slechts vereist wordt 
van de zelfstandige zaakvoerders van de
ze verkooppunten, en niet van de zaak
voerders die door een dienstcontract ver
bonden zijn; dientengevolge het begrip 
« dienstcontract >> in de wet van 15 de
cember 1970 een bredere betekenis heeft 
dan het begrip arbeidsovereenkomsten 
en de wet van 3 juli 1978 ter zake niet 
toepasselijk is; niet vereist is dat eiseres 
onder het gezag en het direct toezicht 
van de C.V. « Kris Develop ,, zou werken 
(schending van de artikelen 1710 van het 
Burgerlijk Wetboek, § 1, derde lid, en§ 3, 
tweede lid, van de wet van 15 december 
1970, 2, § 1, 3, derde lid, 4 van het ko
ninklijk besluit van 21 april 1972 en 3 
van de wet van 3 juli 1978); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 5, § 1, 

derde lid, van de wet van 15 decem
ber 1970 bepaalt : « Een ieder die 
het dagelijks beheer van een inrich
ting, waar een van de bedoelde 
werkzaamheden wordt uitgeoefend, 
op zich neemt zonder door een 
dienstcontract te zijn gehouden, 
wordt gelijkgesteld met een onder
nemingshoofd en moet, evenals het 
ondernemingshoofd, in het bezit zijn 
van het getuigschrift »; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire behandeling van de wet blijkt 
dat het de bedoeling van de wetge
ver geweest is de personen die het 
dagelijks beheer van een inrichting 
op zich nemen, slechts dan van de 
door artikel 5, § 1, derde lid, van de 
wet opgelegde verplichting uit te 
sluiten wanneer ze verbonden zijn 
door de band van ondergeschiktheid 
die het kenmerk is van de overeen
komsten die sinds de wet van 3 juli 
1978 arbeidsovereenkomsten worden 
genoemd; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

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

11 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Houtekier en Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 226 

1' KAMER - 11 december 1987 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE· 
SCHRIFTEN - BEW!JS VAN DE VERBINTENIS· 
SEN EN BEWIJS VAN DE BETALING - TEGEN
BRIEVEN - DERDE - BEGR!P 

2° KQQP - OVERDRACHT VAN SCHULDVOR
DERINGEN- BEW!JS- BEWIJS VAN DEVER
BINTENISSEN EN BEWIJS VAN DE BETALING 
- SCHRIFTELIJK BEWIJS - TEGENTARIEVEN 
- DERDE. 

1o en 2o De overnemer van een schuld
vordering is een derde, in de 7Jn van 
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artikel 1321 B. W., tegen tvie tegenbrie
ven niet werken tenzij hij ten tijde 
van de overdracht het bestaan ervan 
kende of had moeten kennen. (Artt. 
1321 en 1690 B.W.) 

(MESTEROM N.V. T. MANUFACTURERS 
HANNOVER BANK BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5583) 

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

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1119, 1165, 
1295, 1319, 1320, 1321, 1322, 1354, 1875, 
1892 en 1902 van het Burgerlijk Wet
hoek, en van het algemeen rechtsbegin
sel luidens hetwelk de afstand van een 
recht beperkend moet worden uitgelegd 
en enkel kan worden afgeleid uit feiten 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn, zoals bevestigd door de artikelen 
824 en 1045 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het hof van beroep, door be
vestiging van het beroepen vonnis, voor 
recht zegt dat eiser zich in eigen naam 
verbonden heeft tot terugbetaling van de 
lening ten bedrage van 4 miljoen frank 
en hem uit dien hoofde veroordeelt tot 
betaling van een provisionele som van 1 
frank aan verweerster, onder meer op 
grand: « dat uit het geheel der ( ... ) over
gelegde stukken en uit de conclusies van 
(eiser) volgende juridische verhouding 
tussen pa.rtijen tot stand is gekomen: 
( ... ) een door de N.V. Projekt- Ontwikke
Jing Mesterom op te richten winkel ( ... ) 
(zou) in betaling (worden) gegeven aan 
de N.V. Trendy voor de overblijvende 
schuld van 4.000.0000 frank; partijen bou
wen evenwel meerdere waarborgen in 
voor het geval het optrekken van kwes
tieus appartementsgebouw niet zou tot 
stand komen, door een opschortende 
voorwaarde en een persoonlijke verbinte
nis van Henricus Mesterom, afgevaardig
de-beheerder van de N.V. Projekt - Ont
wikkeling Mesterom; ( ... ) dat partijen 
voormelde ontstane verhouding hebben 
uitgedrukt in een geschreven overeen
komst van 4 oktober 1978, genaamd 
"verkoopovereenkomst ", ( .); dat deze 

overeenkomst een geheel uitmaakt waar
in al de bestanddelen van de werkelijke 
verhouding tussen partijen onlosmake
lijk met mekaar verbonden zijn; ( ... ) dat 
het duidelijk is dat deze geschreven 
overeenkomst van 4 oktober 1978 een 
verdichting is van de werkelijke toe
stand, in die zin dat de in het vooruit
zicht gestelde inbetalinggeving door ei
gendomsoverdracht van de te bouwen 
winkel vervangen wordt door de verkoop 
ervan onder opschortende voorwaarde 
waarvan de betaling(en) in schijven ge
acht worden te geschieden door toereke
ning op een zogenaamde lening aange
gaan door Henricus Mesterom persoon
lijk, waardoor de N.V. Trendy Belgium 
zich tracht te beveiligen voor een moge
lijke insolvalibiteit van de N.V. in het ge
val het projekt niet zou doorgaan; ( ... ) 
dat een dergelijke verdichting in begin
sel toelaatbaar is tussen partijen; ( ... ) dat 
er geen betwisting bestaat over de 
rechtsgeldigheid van de overdracht van 
de schuldvorderingen uit de geschreven 
overeenkomst van 4 oktober 1978 bij 
overeenkomst van 19 april 1979, overeen
komstig de artikelen 1689 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek; ( ... ) dat de 
N.V. Hannover Bank Belgium een derde 
is, die zich inzake verdichting mag be
roepen zowel op de werkelijke rechtsver
houding als op de bekendgemaakte; dat 
de N.V. Hannover Bank Belgium haar 
vordering ten deze doet steunen op de 
bekendgemaakte wilsovereenkomst van 
lening van 4.000.000 frank door Henricus 
Mesterom persoonlijk; dat uit wat voor
afgaat blijkt dat het feit of deze lening 
in werkelijkheid geschiedde, irrelevant is 
opzichtens de N.V. Hannover Bank Bel
gium, zodat het overbodig is in te gaan 
op het bewijsaanbod desbetreffend van
wege Henricus Mesterom; dat de N.V. 
Hannover Bank Belgium evenwel gehou
den blijft tot het bewijs van de bekend
gemaakte lening; ( ... ) dat voormelde be
paling in artikel 6 de geschreven buiten
gerechtelijke bekentenis inhoudt van de 
persoonlijke lening van Henricus Meste
rom, ( ... ); dat, rekening houdend met de 
gekende feiten dat de N.V. Trendy Belgi
um nog een schuldvordering had van 
4.000.000 frank als saldo van de verkoop
prijs van de grand en dat zij een bijko
mende waarborg nastreefde door een 
persoonlijke verbintenis van Henricus 
Mesterom, het verantwoord voorkomt 
aan deze buitengerechtelijke bekentenis 
de vereiste bewijswaarde toe te kennen, 
overeenkomstig artikel 1354 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat trouwens Henricus 
Mesterom ook nooit gereageerd heeft te-
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gen de hem persoonlijk betekende over
dracht van schuldvordering >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep herhaaldelijk de « lening >>, waar
toe eiser zich persoonlijk zou hebben 
verbonden, aanmerkt als deel uitmakend 
van de « werkelijke rechtsverhouding en 
wilsovereenstemming >> tussen de N.V. 
Trendy Belgium, de N.V. Projektontwik
keling Mesterom en eiser, doch tevens 
als behorend tot de « verdichting van de 
werkelijke toestand >> en als de « bekend
gemaakte wilsovereenstemming >> in te
genstelling tot de werkelijke rechtsver
houding tussen deze partijen, met name 
door te oordelen, enerzijds : dat uit de 
overgelegde stukken en uit de conclusies 
van eiser blijkt dat voormelde partijen 
onder meer « werkelijk >> overeengeko
men zijn dat eiser << zich persoonlijk zou 
verbinden >> voor de overblijvende schuld 
van 4.000.000 frank; dat de overeenkomst 
van 4 oktober 1978 al de bestanddelen 
van de << werkelijke >> verhouding tussen 
partijen bevat (pagina's 1-2); dat verweer
ster gehouden blijft tot het << bewijs >> 

van de << bekendgemaakte >> lening (wat 
reeds intern tegenstrijdig is) (pagina 3); 
dat de bepaling in artikel 6 van deze 
overeenkomst de geschreven << buitenge
rechtelijke bekentenis >> inhoudt van de 
persoonlijke lening van eiser en dat, re
kening houdend met de gekende feiten 
dat de N.V. Trendy Belgium een bijko
mende waarborg nastreefde door een 
persoonlijke verbintenis van eiser, het 
verantwoord voorkomt aan deze buiten
gerechtelijke bekentenis de vereiste << be
wijswaarde >> toe te kennen (pagina 4), 
en anderzijds : dat het duidelijk is dat de 
overeenkomst van 4 oktober 1978 << een 
verdichting is van de werkelijke toe
stand >> in die zin dat de in het vooruit
zicht gestelde inbetalinggeving door ei
gendomsoverdracht van de te bouwen 
winkel vervangen wordt door de verkoop 
ervan onder opschortende voorwaarde 
waarvan de betalingen in schijven << ge
acht worden te geschieden >> door toere
kening op een << zogenaamde lening >> 

aangegaan door eiser persoonlijk; dat 
een << dergelijke verdichting >> in beginsel 
toelaatbaar is tussen partijen; dat ver
weerster haar vordering ten deze doet 
steunen op de << bekendgemaakte >> wils
overeenstemming van lening van 
4.000.000 frank door eiser persoonlijk; 
dat het feit of deze lening << in werkelijk
heid geschiedde irrelevant is >> opzich
tens verweerster, zodat het overbodig is 
in te gaan op het bewijsaanbod desbe
treffend vanwege eiser (pagina's 2-3), zo-

dat het hof van beroep, door zijn beslis
sing aldus te laten steunen op tegenstrij
dige redenen, hetgeen gelijkstaat met 
een afwezigheid van redenen, het aange
vochten arrest niet regelmatig motiveert 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de overdracht van 
een schuldvordering de gecedeerde 
schuldenaar niet kan benadelen en deze 
ten aanzien van de overnemer de rech
ten en excepties behoudt die hij aan de 
overdragende schuldeiser kon tegenwer
pen, behoudens indien de schuldenaar 
zuiver en eenvoudig heeft toegestemd in 
de overdracht en, krachtens artikel 1295 
van het Burgerlijk Wetboek, zich tegen 
de overnemer niet meer kan beroepen 
op de schuldvergelijking die hij, v66r de
ze toestemming, aan de overdrager had 
kunnen tegenwerpen; de overnemer, ten 
deze verweerster, geenszins een eigen 
recht kan inroepen om als derde te wor
den beschouwd in de zin van artikel 1321 
van het Burgerlijk Wetboek; de lenings
overeenkomst eerst tot stand komt na de 
overhandiging van de geleende zaak en 
de lener, bij ontstentenis hiervan, niet 
tot teruggave kan gehouden zijn en een 
buitengerechtelijke betekenis (lees : be
kentenis) vanwege eiser, afgeleid uit zijn 
ondertekening, voorafgegaan door de be
woordingen << gelezen en goedgekeurd >>, 

van de overeenkomst van 4 oktober 1978 
waarvan artikel 6 melding maakt van de 
hem << toegestane lening >>, hieraan geen 
afbreuk kan doen; eiser bijgevolg, als ge
cedeerde schuldenaar, door die onderte
kening en door niet te reageren tegen de 
hem persoonlijk betekende overdracht, 
niet kan geacht worden afstand te heb
ben gedaan van zijn recht aan verweer
ster het verweermiddel tegen te werpen, 
afgeleid uit de ontstentenis van overhan
diging van de geldsom, en hij in zijn ver
zoekschrift tot hager beroep en in zijn 
conclusie uitdrukkelijk en omstandig be
twistte enige persoonlijke verbintenis te 
hebben aangegaan, aanvoerde dat noch 
aan hem, noch zelfs aan de N.V. Projekt 
- Ontwikkeling Mesterom enige geldsom 
werd overhandigd in het kader van een 
lening van 4 miljoen frank en hiervan 
het bewijs door alle middelen aanbood, 
zodat het hof van beroep, in zoverre het 
aanneemt dat uit de << conclusie >> van ei
ser blijkt dat hij een « persoonlijke ver
bintenis >> ten aanzien van de N.V. Tren
dy heeft aangegaan, de bewijskracht 
miskent van eisers verzoekschrift tot ho
ger beroep en conclusie in hoger beroep 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
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en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, 
na te hebben vastgesteld dat verweerster 
haar vordering tegen eiser had ingesteld 
als overnemer van de schuldvorderingen 
van de N.V. Trendy (pagina 3, nummer 
3), niet wettig oordeelt dat verweerster 
" een derde is, die zich inzake verdich
ting mag beroepen zowel op de werke
lijke rechtsverhouding als op de bekend
gemaakte >> (schending van artikel 1321 
van het Burgerlijk Wetboek), noch wettig 
beslist dat « het feit of deze lening in 
werkelijkheid geschiedde irrelevant is 
opzichtens (verweerster) » (schending 
van de artikelen 1875, 1892 en 1902 van 
het Burgerlijk Wetboek) en, zonder wet
tig vast te stellen dat eiser afstand zou 
hebben gedaan van zijn recht om als ge
cedeerde schuldenaar aan verweerster 
de ontstentenis van overhandiging van 
de geldsom tegen te werpen, zijn beslis
sing dat het overbodig is in te gaan op 
eisers bewijsaanbod dienaangaande en 
dat zijn ondertekening van de overeen
komst van 4 oktober 1978 een buitenge
rechtelijke bekentenis van de persoonlij
ke lening inhoudt, niet. naar recht ver
antwoordt (schending van de artikelen 
1119, 1165, 1295, 1354, J r\75, 1892 en 1902 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet kan worden beoordeeld zonder 
een onderzoek van de wetsbepalin
gen betreffende simulatie en, in dat 
verband, van termen als partijen, 
derde, werkelijke en schijnbare 
overeenkomst, alsook van de bewijs
regels; dat de aangevoerde tegen
strijdigheid desaangaande niet ge
lijkstaat met een gebrek aan moti
vering in de zin van artikel 97 van 
de Grondwet, maar wetsschendin
gen insluit, waaromtrent het onder
dee! geen wetsbepalingen vermeldt; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest welis
waar samenvattend zegt dat « uit 
het geheel der (andere) overgelegde 
stukken en uit de conclusies van (ei
ser) (blijkt dat) volgende juridische 
verhouding tot stand is gekomen », 
maar daarmee niet zegt dat de per
soonlijke verbintenis van eiser blijkt 
uit zijn conclusie; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel 
geheel berust op de stelling dat ver
weerster als overnemer geen derde 
is ten aanzien van de gecedeerde 
schuldenaar, eiser, zodat deze haar 
in het onderwerpelijke geschil onder 
meer kan tegenwerpen dat de le
ning niet tot stand is gekomen bij 
gebrek aan afgifte van de geleende 
zaak; 

Overwegende dat de overnemer 
van de vorderingen uit een geheel of 
gedeeltelijk geveinsde overeenkomst 
een derde is ten aanzien van de on
derliggende overeenkomsten of be
dingen die hem onbekend waren (de 
« tegenbrief »); dat zodanige derde, 
met name ingevolge artikel 1321 van 
het Burgerlijk Wetboek, zich hetzij 
op de zichtbare, hetzij op de verbor
gen onderliggende overeenkomst 
kan beroepen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : in de zichtbare maar ge
veinsde overeenkomst, die op 10 ok
tober 1978 tussen eiser, de N.V. 
Trendy Belgium en de N.V. Projekt
Ontwikkeling Mesterom werd opge
steld, een lening van vier miljoen 
frank, aan eiser toegestaan door de 
N.V. Trendy Belgium, werd gesimu
leerd; verweerster, als overneemster 
van de vorderingen uit de voormel
de overeenkomst, zich tegen eiser 
op die overeenkomst beroept; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat het arrest, zonder 
schending van de artikelen 1321, 
1875, 1892 en 1902 van het Burger
lijk Wetboek noch van de overige 
aangewezen artikelen van dat wet
hoek, wettig beslist dat verweerster 
zich, als grondslag van haar vorde
ring, kan beroepen op de << bekend
gemaakte wilsovereenstemming van 
lening van 4.000.000 frank door (ei
ser) persoonlijk », en dat << het feit 
of deze lening in werkelijkheid ge
schiedde, irrelevant is opzichtens 
(verweerster) »; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

11 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Bii.tzler en 
Simont. 

Nr. 227 

3' KAMER - 14 december 1987 

1° OPENBAAR MINISTERIE - BELAS
TINGZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN -
SUCCESSIERECHTEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BE
LASTINGZAKEN - VERMELDINGEN - ADVIES 
VAN HET OPENBAAR MINI STERlE - SUCCES
SIERECHTEN. 

1° De vordering tot bepaling van de 
schulden die van het actief van een 
nalatenschap moeten worden afgetrok
ken voor de berekening van de succes
sierechten, moet verplicht worden me
degedeeld aan het openbaar ministerie 
(1). (Art. 764, eerste lid, 10°, Ger.W.) 

2° Het arrest dat uitspraak doet over een 
vordering tot bepaling van de schulden 
die van het actief van een nalaten
schap moeten worden afgetrokken 
voor de berekening van de successie
rechten, moet op straffe van nietigheid 
de vermelding van het advies van het 
openbaar ministerie bevatten (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. BALLIU) 

ARREST 

(A.R. nr. 5482) 

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

(1) en {2) Zie Cass., 28 nov 1980 
(A.C., 1980-81, 370). 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 28 oktober 1987, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 764, eerste lid, 10°, en 780, eerste 
lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest is uitgesproken zon
der voorafgaand advies van het open
baar ministerie, althans daarvan geen 
melding maakt, 

terwijl het advies en de vermelding er
van door de aangewezen wetsbepalingen 
opgelegd zijn : 

Overwegende dat het arrest, bij 
bevestiging van twee beroepen von
nissen, beslist dat een bepaalde 
schuld tot het passief van de nala
tenschap van wijlen Paul Van Den 
Ostende behoort en dat daarmee re
kening moet worden gehouden bij 
de berekening van de successierech
ten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 764, eerste lid, aanhef en sub 
10°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
de vorderingen inzake belastingen, 
uitgenomen voor de vrederechter, op 
straffe van nietigheid aan het open
baar ministerie moeten worden me
degedeeld; dat, krachtens artikel 
780, eerste lid, 4°, van hetzelfde wet
hoek, het vonnis op straffe van nie
tigheid de vermelding moet bevatten 
van het advies van het openbaar mi
nisterie; dat deze regels toepasselijk 
zijn zowel in hoger beroep als in 
eerste aanleg; 

Overwegende dat de vordering tot 
bepaling van de schulden die van 
het actief van een nalatenschap 
moeten worden afgetrokken voor de 
berekening van de successierechten, 
een vordering inzake belastingen is; 
dat de evengenoemde wetsbepalin
gen op zodanige vordering toepasse
lijk zijn; 

Overwegende dat het arrest geen 
melding maakt van het advies van 
het openbaar ministerie; dat uit 
geen enkel stuk waarop het hof ver
mag acht te slaan, blljkt dat het 
openbaar ministerie advies heeft 
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uitgebracht; dat het arrest derhal
ve de genoemde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

14 december 1987 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 228 

3' KAMER - 14 december 1987 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN -
VERHAAL - NIET VERZEKERDE WERKGEVER. 

2° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-
GING - KOSTEN - GESCH!L TUSSEN DE 
WERKGEVER EN HET FONDS VOOR ARBEIDS
ONGEVALLEN - VORDERING TOT TERUGBE
TALING VAN VERGOEDINGEN. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - GESCHIL TUSSEN DE 
WERKGEVER EN HET FONDS VOOR ARBEIDS
ONGEVALLEN - VORDERING TOT TERUGBE
TALING VAN VERGOEDINGEN. 

werkgever terug te vorderen (1). (Artt. 
50, 58, § 1, 3°, 59, 4°, en 60 Arbeidsonge
vallenwet.) 

2o en 3° Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 
volgens hetwelk de kosten van alle 
vorderingen gegrond op deze wet ten 
Jaste van de verzekeraar vallen, behal
ve wanneer de eis roekeloos en ter
gend is, is niet toepasselijk op geschil
Jen tussen de werkgever en het Fonds 
voor Arbeidsongevallen over de vorde
ring van deze laatste tot terugbetaling 
van vergoedingen (2}. (Impliciet.) 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
T. TRADES P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5828) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1986 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 50, 58, § 1, 3°, en 60, inzon
derheid eerste lid, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, voor zoveel 
nodig van de artikelen 49 en 59, 4°, van 
dezelfde Arbeidsongevallenwet, het eer
ste aangevuld bij koninklijk besluit 
nr. 18 van 6 december 1978, het tweede 
vervangen bij de wet van 24 december 
1976, en van artikel 59 van het konink
lijk besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepalin
gen van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
aangenomen dat de verzekeringspolis 
« arbeidsongevallen » gesloten tussen de 
werkgever (verweerster) en de verzeke
ringsmaatschappij A.G. Securitas-A.G. 
van 1830, op 2 januari 1980 met terug
werkende kracht tot 1 juli 1977 met we
derzijds akkoord vernietigd werd, zodat 
de arbeider De Decker op het ogenblik 
van het ongeval niet verzekerd was bij 
deze maatschappij, en eiser gehouden 
was de uitkeringen toe te kennen, be

l o Het Fonds voor Arbeidsongevallen is paald in de Arbeidsongevallenwet, met 
geen verzekeraar van de werkgever 1-----------------
die geen verzekering heeft aangegaan 
bij een verzekeringsinstelling en om 
die reden bij het Fonds is aangesloten 
en bijdragen betaalt; het Fonds is der
halve gerechtigd de uitbetaalde ar
beidsongevall<mvergoedingen van die 

(1) Zie Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 215, 
biz. 154-158. 

(2) Zie Cass., 9 april 1984, A.R. nrs. 3964 en 
4108 (A.C, 1938-84, nr 4:17), en 18 mei 1987, 
A.R. nr 5647 (A.C., 1986-87, nr 550). 
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betrekking tot de vordering van eiser te
gen de werkgever oordeelt : « Overeen
komstig artikel 50 van de Arbeidsonge
vallenwet is de wetgever die geen verze
kering heeft afgesloten, ambtshalve aan
gesloten bij het Fonds voor Arbeidsonge
vallen, volgens de regels bepaald door de 
Koning, na advies van het beheerscomite 
van dit Fonds. Overeenkomstig artikel 
58, § 1, 3°, van dezelfde wet is het Fonds 
gehouden tot schadeloosstelling inzake 
de arbeidsongevallen overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet, wanneer de 
werkgever geen verzekering heeft aange
gaan. In casu had de p.v.b.a. Trades, ge
let op de vernietiging van de polis hoger 
genoemd, geen verzekering tegen ar
beidsongevallen aangegaan bij het in 
dienst nemen van de werknemer De 
Decker Frank op 1 februari 1981. In casu 
is het Fonds voor Arbeidsongevallen al
dus krachtens de wet gehouden de ar
beidsongevallenvergoedingen te betalen 
wegens de schade veroorzaakt door het 
arbeidsongeval, aan deze arbeider op 21 
mei 1983 overkomen. Wanneer het Fonds 
voor Arbeidsongevallen in dergelijke om
standigheden schadeloosstelling toekent, 
verhaalt het op de in gebreke zijnde 
werkgever de gedane uitkeringen (art. 
60, lid 1, Arbeidsongevallenwet), onder 
voorbehoud evenwel dat het geheel of 
gedeeltelijk kan afzien van dit verhaal 
(id. lid 3). Uit de bovenvermelde wetsbe
palingen volgt dat het Fonds voor Ar
beidsongevallen alsdan optreedt als een 
"waarborgfonds " dat gehouden is tot 
schadeloosstelling in geval van niet-ver
zekering door de werkgever, zonder dat 
als tegenprestatie hiervoor door de werk
gever "bijdrage-premies" moeten zijn 
betaald. Als tegenprestatie voor deze 
schadeloosstelling in deze omstandighe
den wordt immers alsdan aan het Fonds 
een verhaal toegekend tegen de niet ver
zekerde werkgever, tot terugbetaling van 
de gedane uitkeringen (art. 60-1° Arbeids
ongevallenwet) >>; het arbeidshof echter 
vaststelt : « In casu deed het Fonds voor 
Arbeidsongevallen echter veel meer dan 
dat en dit onderstreept reeds het onge
rijmde van zijn huidige stelling, waar 
het een geldige verzekering tussen de 
N.V. Securitas A.G. en de werkgever 
blijft voorhouden. Nadat het Fonds, 
evenals de ambtenaren trouwens belast 
met het toezicht overeenkomstig artikel 
58 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1971, blijkbaar in gebreke is ge
bleven om te reageren, na de verwitti
ging door de verzekeraar hem op 4 
januari 1981 ter kennis gebracht, sluit 
het zelf de p.v.b.a. Trades als werkgever, 

met terugwerkende kracht tot 1 juli 1977 
(datum van de vernietiging van de polis) 
bij zijn diensten aan tegen betaling van 
een totaal bedrag aan "bijdrage-pre
mies " van 390.299 frank voor de periode 
lopende vanaf 1 juli 1977 tot en met 16 
juni 1983 (brief Fonds d.d. 7.2.1984), aan
sluiting welke aldus aanvaard werd door 
de werkgever om, zoals hij zelf ver
klaart, zijn "rechten te vrijwaren" (cf. 
akte H.B.). Door slechts op 7 februari 
1984 met terugwerkende kracht tot 1 juli 
1977, met miskenning van artikel 69, 
laatste lid, van de Arbeidsongevallenwet, 
de werkgever aan te sluiten, met ak
koord van deze werkgever, beging het 
Fonds een fout en trad het niet meer op 
als waarborgfonds, doch trad het buiten 
zijn wettelijke opdracht, als verzekeraar, 
in de plaats van de vroegere verzeke
raar, van wie de polis juist vanaf 1 juli 
1977 had opgehouden uitwerking te heb
ben >>; het arbeidshof besluit : « Het 
Fonds voor Arbeidsongevallen kan dan 
ook hierdoor niet enerzijds bijdragen 
vorderen vanaf 1 juli 1977 tot betaling 
van verzekering van de arbeidsongeval
lenrisico's vanaf deze datum, en ander
zijds tegelijkertijd aanspraak maken op 
de terugbetaling van de vergoedingen 
welke het zal betaald hebben wegens 
niet-verzekering voor dezelfde periode. 
De aansluiting met terugwerkende 
kracht tot 1977, hetzij zes jaar terug, kan 
dan ook niet worden aangezien als een 
ambtshalve aansluiting in de zin van ar
tikel 59 van het koninklijk besluit van 21 
maart (lees : december) 1971, zodat (ver
weerster) terecht stelt dat, nu zij geldig 
verzekerd was bij het Fonds sinds 1977, 
zij niet als in gebreke kan worden be
schouwd in de zin van artikel 60 van de 
Arbeidsongevallenwet >>; het arbeidshof 
aldus eisers vordering tegen (verweer
ster) afwijst, 

terwijl, overeenkomstig artikel 49 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, de werkgever verplicht is een ar
beidsongevallenverzekering aan te gaan 
bij een daartoe gemachtigde verzeke
ringsmaatschappij tegen vaste premie of 
bij een gemachtigde gemeenschappelijke 
verzekeringskas, die alle bij de artikelen 
7 en 8 van de wet bedoelde risico's moet 
dekken; het Fonds voor Arbeidsongeval
len overeenkomstig artikel 58, § 1, 3°, van 
dezelfde wet tot taak heeft schadeloos
stelling toe te kennen overeenkomstig de 
bepalingen van de wet, wanneer de 
werkgever geen verzekering heeft aange
gaan, als bepaald in artikel 49, of wan
neer de verzekeraar in gebreke blijft; het 
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arbeidshof vaststelt dat de verzekerings
polis die de werkgever in uitvoering van 
deze wettelijke verplichting had aange
gaan, in akkoord met de verzekeraar op 
2 januari 1980 met retro-activiteit tot 1 
juli 1977 was << vernietigd »; de omstan
digheid dat verweerster vanaf 1 juli 1977 
geen verzekering meer had afgesloten bij 
een gemachtigde verzekeringmaatschap
pij, als opgelegd door artikel 49 van de 
Arbeidsongevallenwet, derhalve tot ge
volg had, enerzijds, dat het Fonds voor 
Arbeidsongevallen werd veroordeeld tot 
toekenning van de door de wet bepaalde 
tegemoetkomingen aan de heer De 
Decker, werknemer van verweerster, die 
het slachtoffer was geworden van een ar
beidsongeval op 21 mei 1983; anderzijds, 
dat de werkgever ambtshalve bij het 
Fonds diende te worden aangesloten, als 
opgelegd door artikel 50 van de Arbeids
ongevallenwet en door artikel 59 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971; 
en de werkgever dan ook de wettelijk 
bepaalde « bijdragen » diende te betalen, 
als bepaald in het genoemde artikel 59 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971, en die tot doe! hebben het 
Fonds voor Arbeidsongevallen inkomsten 
te verschaffen als bepaald in artikel 59, 
4°, van de Arbeidsongevallenwet; en ten 
slotte dat het Fonds voor Arbeidsonge
vallen de vergoedingen, die het betaalde 
of zou dienen te betalen met toepassing 
van artikel 58, § 1, 3', van de Arbeidson
gevallenwet, kon verhalen op de in ge
breke zijnde werkgever, dat wil zeggen 
de werkgever die naliet een door artikel 
49 van de Arbeidsongevallenwet bedoel
de overeenkomst bij een gemachtigde 
verzekeringsmaatschappij te sluiten; het 
Fonds voor Arbeidsongevallen immers, 
bij het in gebreke blijven van de werkge
ver om een wettelijk vereiste verzeke
ringsovereenkomst te sluiten, client op te 
treden als « waarborgfonds "• en de om
standigheid dat door de nalatigheid van 
de werkgever een ambtshalve aanslui
ting diende te worden opgelegd, met de 
eraan verbonden verplichting tot het be
talen van bijdragen, niet tot gevolg heeft 
dat het Fonds als « verzekeraar » zou op
treden, en het niet gerechtigd zou zijn de 
uitkeringen, verleend met toepassing van 
artikel 58, § 1, 3°, van de Arbeidsongeval
lenwet, van de nalatige werkgever terug 
te vorderen; de nalatigheid van de werk
gever derhalve niet aileen tot gevolg 
heeft dat deze werkgever ambtshalve 
client te worden aangesloten bij het 
Fonds voor Arbeidsongevallen en bijdra
gen dient te betalen, doch ook dat, wan
neer een werknemer van deze nalatige 

werkgever wordt getroffen door een ar
beidsongeval, het Fonds gehouden is uit
keringen toe te kennen, als bedoeld in 
de Arbeidsongevallenwet, en het Fonds 
deze uitkeringen kan verhalen op de na
latige werkgever, ook al betaalt deze, in
gevolge zijn ambtshalve aansluiting, bij
dragen; het arbeidshof derhalve, door te 
oordelen dat de aansluiting met terug
werkende kracht tot 1 juli 1977 niet als 
een ambtshalve aansluiting kon worden 
aangezien, en dat het Fonds voor Ar
beidsongevallen niet en bijdragen kon 
vorderen, voor de periode tijdens welke 
de werkgever in gebreke bleef een verze
keringsovereenkomst af te sluiten, en te
gelijkertijd de vergoedingen die het aan 
het slachtoffer verleende, kon terugvor
deren van de werkgever, de in het mid
del vermelde wetsbepalingen schendt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 50 van de Arbeidsongevallenwet, 
de werkgever die geen verzekering 
heeft gesloten, ambtshalve aangeslo
ten is bij eiser; dat die werkgever 
alsdan, krachtens artikel 59 van het 
in het middel aangewezen konink
lijk besluit van 21 december 1971, 
een jaarlijkse forfaitair vastgestelde 
bijdrage verschuldigd is; 

Dat eiser, ingevolge ambtshalve 
aansluiting van een niet verzekerde 
werkgever en betaling van bijdra
gen door deze, in geen geval als 
diens verzekeraar kan worden aan
gemerkt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiser tegen verweerster 
als ongegrond afwij st en eiser in de 
kosten veroordeelt; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; verklaart dit 
arrest bindend voor Frank De 
Decker en de N.V. A.G. Securitas
A.G. van 1830; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
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aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

14 december 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 van Heeke. 

Nr. 229 

3' KAMER - 14 december 1987 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - DES
KUNDIGENONDERZOEK - TE HOGE BE
STAANSMIDDELEN. 

Wanneer de minder-valide geen aan
spraak op tegemoetkomingen heeft 
omdat zifn bestaansmiddelen te hoog 
zijn heeft een deskundigenonderzoek 
naa~ de graad van arbeidsongeschikt
heid geen reden van bestaan. (Art. 4, 
5o Minder-validenwet Tegemoetkomin
g~n 1969.) (1) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE VOOR
ZORG T. JOASSIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5881) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1985 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 1, 4, 5', en 15, derde lid, 
van de wet van 27 juni 1969 betreffende 
het toekennen van tegemoetkomingen 
aan de mind.er-validen en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de rechters tot 
opdracht hebben betwistingen over rech
ten te beslechten en niet theoretische 
vraagstukken op te lassen die niet tot 

(1) Deze wet is thans vervangen door de wet 
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten. 

toekenning of afwijzing van een recht 
kunnen leiden, 

doordat het arrest, na vastgesteld of 
althans niet betwist te hebben dat de be
staansmiddelen van verweerder te hoog 
liggen om hem een recht op tegemoetko
mingen te geven, desondanks bij bevesti
ging van het vonnis van de arbeidsrecht
bank een deskundige aanstelt om de 
graad van arbeidsongeschiktheid van 
verweerder vast te stellen, 

terwijl de bestaansmiddelen van ver
weerder tot gevolg hebben dat hij geen 
recht op enige tegemoetkoming kan in
roepen, zodat een onderzoek naar zijn 
arbeidsongeschiktheid zonder voorwerp 
is daar het niet tot toekenning van het 
betwiste recht op tegemoetkoming kan 
leiden: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerders aanvraag om 
tegemoetkomingen bij administra
tieve beslissing werd afgewezen, 
met toepassing van artikel 4, 5°, van 
de wet van 27 juni 1969 wegens te 
hoge bestaansmiddelen wat de ge
wone tegemoetkoming voor een ge
huwde met een arbeidsongeschikt
heid van 65 % betreft, en met 
toepassing van artikel 43bis van het 
koninklijk besluit van 17 november 
1969 wat de tegemoetkoming voor 
hulp aan derden betreft; dat de eer
ste rechter een deskundige benoem
de met opdracht de graad van ar
beidsongeschiktheid te bepalen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het verweer van eiser verwerpt 
waarbij deze betoogde dat een des
kundigenonderzoek geen reden van 
bestaan heeft omdat aan verweer
der, welke ook zijn arbeidsonge
schiktheid moge zijn, gelet op zijn 
bestaansmiddelen geen tegemoetko
mingen kunnen worden toegekend; 

Overwegende dat, voor de toeken
ning van de litigieuze tegemoetko
mingen, ingevolge artikel 4, 5°, van 
de wet van 27 juni 1969 vereist is 
dat de minder-valide geen bestaans
middelen heeft waarvan het bedrag 
de perken overschrijdt welke door 
de -Koning zijn vastgesteld; dat 
zulks meebrengt dat, wanneer de 
bestaansmiddelen, hoe hoog de 
graad van arbeidsongeschiktheid 
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van de minder-valide ook zij, hoven 
de gestelde perken uitgaan, een des
kundigenonderzoek naar de graad 
van arbeidsongeschiktheid geen re
den van bestaan heeft; 

Dat het arrest, door het beroepen 
vonnis te bevestigen, op grand dat, 
zelfs in de veronderstelling dat de 
bestaansmiddelen te hoog liggen, 
« aan de minder-valide het recht 
niet kan worden ontzegd om zijn 
arbeidsongeschiktheid ten aanzien 
van de administratie te betwisten en 
aan de arbeidsgerechten om een ge
neesheer-deskundige aan te stel
len », artikel 4 van de wet van 27 ju
ni 1969 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wij st de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

14 december 1987 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. van Heeke. 

Nr. 230 

3• KAMER - 14 december 1987 

te erkennen, blijft verplicht de verze
keringsinstelling inzake ziekte en inva
liditeit van de getroffene binnen de 
voorgeschreven termijn te verwittigen, 
ook wanneer de getroffene zelf zijn 
verzekeringsinstelling heeft verwittigd 
(1). (Art. 63, § 2, Arbeidsongevallen
wet.) 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5911) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1986 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 63 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hager beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, ei
seres veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van de som van 56.880 frank, 
op de volgende gronden : « Overeenkom
stig artikel 63, § 2 (van de Arbeidsonge
vallenwet), zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 6 december 1978, is de verze
keraar die weigert het ongeval als een 
arbeidsongeval te erkennen, gehouden, 
binnen de twee weken die volgen op de 
ontvangst van de verklaring, de verzeke
ringsinstelling te verwittigen waarbij de 
getroffene aangesloten is of waar hij is 
ingeschreven overeenkomstig de wetge
ving betreffende de verplichte verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit. In casu 
was (eiseres), als verzekeraar-wet, ge
houden binnen de veertien dagen vanaf 
de aangifte van het ongeval de ziektever
zekeringsinstelling te verwittigen. (Eise
res) ontving de aangifte op 22 januari 
1982 en verwittigde de ziekteverzeke
ringsinstelling slechts op 10 februari 
1982 ( ... ), hetzij buiten de wettelijke ter
mijn. Bedoelde verplichting is zelfs straf
baar overeenkomstig artikel 91, 3°, van 
de Arbeidsongevallenwet, zodat (eiseres) 
er niet kan van vrijgesteld worden door 
het feit dat getroffene zelf zijn verzeke
ringsinstelling zou hebben verwittigd. 
Deze termijn van 14 dagen begint te lo-

ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
VERWITTIG!NG VAN DE VERZEKERINGSIN
STELLING INZAKE ZIEKTE EN INVALIDITEIT 
- VERWITTIGING DOOR DE GETROFFENE. 1------------------

De arbeidsongevallenverzekeraar die 
weigert het ongeval als arbeidsongeval 

(1) Zie Cass., 27 feb. 1984, A.R. nr. 4166 
(A.C, 1983-84, nr. 357), 3 maart 1986, A.R. 
nrs. 7333 en 7340 (A.C, 1985-86, nr. 420). 
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pen, niet vanaf het ogenblik waarop de 
verzekeraar een " beslissing " van twijfel 
of verwerping genomen heeft, doch van
a£ de ontvangst van de verklaring van 
het ongeval ( ... ), zoniet zou de verzeke
raar-wet de aanvang van de termijn van 
verwittiging op een !outer willekeurig 
tijdstip kunnen doen ingaan, hetgeen de 
wettelijke verplichting tot een dode let
ter zou herleiden », 

terwijl, eerste onderdeel, de in artikel 
63 van de Arbeidsongevallenwet aan de 
arbeidsongevallenverzekeraar opgelegde 
verplichting om, ingeval hij weigert het 
ongeval als een arbeidsongeval te erken
nen, de verzekeringsinstelling waarbij de 
getroffene is aangesloten of ingeschre
ven overeenkomstig de wetgeving betref
fende de verplichte verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit, binnen de twee we
ken die volgen op de ontvangst van de 
verklaring van het arbeidsongeval te ver
wittigen, slechts tot doe! heeft de even
tuele rechten van het slachtoffer ten 
aanzien van de ziekte- en invaliditeits
wetgeving te beschermen; uit deze ratio 
legis volgt dat, zoals eiseres in haar con
clusie in hoger beroep deed gelden, wan
neer het slachtoffer zelf het ongeval tij
dig heeft aangegeven bij zijn verzeke
ringsinstelling inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering, de arbeidsongevallen
verzekeraar ontslagen is van de verplich
ting zijn weigering het arbeidsongeval te 
aanvaarden aan die verzekeringsinstel
ling mee te delen, althans in dat geval 
niet gehouden is, indien hij nalaat die 
verklaring tijdig te doen, de vergoedin
gen wegens arbeidsongeschiktheid be
paald door de verplichte verzekering te
gen ziekte en invaliditeit vanaf het begin 
van de arbeidsongeschiktheid tot en met 
de dag van de verklaring te betalen, nu 
in die hypothese de rechten van het 
slachtoffer op vergoeding in het stelsel 
van de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering door het feit van zijn aangif
te veilig gesteld zijn; het arrest derhalve, 
door te beslissen dat « het feit dat getrof
fene zelf zijn verzekeringsinstelling zou 
hebben verwittigd "• eiseres niet kon 
vrijstellen van de verplichting de verze
keringsinstelling inzake ziekte- en invali
diteitsverzekering te verwittigen binnen 
de veertien dagen na de aangifte van het 
arbeidsongeval, althans dat die omstan
digheid geen afbreuk deed aan de ver
plichting van de arbeidsongevallenverze
keraar die de verklaring niet tijdig deed, 
tot betaling van de bedoelde vergoedin
gen wegens arbeidsongeschiktheid, niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 

artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet) 
noch regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in artikel 63, 

§ 2, van de Arbeidsongevallenwet 
aan de arbeidsongevallenverzeke
raar opgelegde verplichting om bin
nen de gestelde termijn de verzeke
ringsinstelling van de getroffene op 
de hoogte te brengen, weliswaar 
slechts bedoelt de eventuele rechten 
van de getroffene in het kader van 
de ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring te beschermen; dat het derde 
lid van die bepaling echter die be
scherming regelt door de uitkerin
gen welke krachtens de ziekte- en 
invaliteitsverzekering aan de getrof
fene toekomen, ten laste te leggen 
van de arbeidsongevallenverzeke
raar ingeval deze niet tijdig de voor
geschreven kennisgeving heeft ge
daan; dat de verzekeringsinstelling, 
indien ze in zo'n geval uitkeringen 
heeft verricht, zich tegen de verze
keraar kan richten overeenkomstig 
artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963; dat derhalve de 
verplichting van kennisgeving met 
de daaraan verbonden sanctie niet 
wordt opgeheven door de omstandig
heid dat de getroffene zijn verzeke·· 
ringsinstelling op de hoogte heeft 
gebracht; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

14 december 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 
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Nr. 231 

3' KAMER - 14 december 1987 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - BESLISSING - ONT
ZEGGING OF BEPERKING VAN !-lET RECHT -
VERHOOR VAN DE WERKLOZE. 

2° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP. 

(ALGEME-

3° RECHT VAN VERDEDIGING - MIS
KENNING - BEGRIP - BESTUURSHANDE

LING. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - ADMINISTRA
TIEVE PROCEDURE. 

1 o Oproeping en verhoor van de werklo
ze alvorens zijn recht op werkloos
heidsuitkering wordt ontzegd of be
perkt, behoeven niet te worden ver
richt door dezelfde persoon als degene 
die de beslissing neemt (1). (Art. 174, 
eerste lid, Werklooheidsbesluit.) 

2° Er bestaat geen algemeen rechtsbe
ginsel volgens heiwelk een vonnis 
moet worden uitgesproken door dezelf
de rechter als degene die de zaak 
heeft gehoord. 

3° Geen miskenning van het recht van 
verdediging valt af te Jeiden uit de en
kele omstandigheid dat een adminis
tratieve beslissing tot ontzegging of be
perking van het recht op werkloos
heidsuitkering wordt genomen door 
een andere ambtenaar dan degene die 
de werkloze heeft gehoord (2). 

4o Art. 6.1 Eumpees Verdrag Rechten 
van de Mens is niet toepasselijk op 
een administratieve procedure die Jeidt 
;;at een overheidsbeslissing welke voor 
de rechter kan worden aangevochten. 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1983, A.R. nr. 3731 
(A.C., 1982-83, nr. 322), 10 sept. 1984, A.R. 
nr. 4337 (A.C., 1984-85, nr. 22), 24 maart 1986, 
A.R. nr. 5090 (A.C., 1985-86, nr. 466). 

(2) Zie Cass., 2 feb. 1987, A.R. nr. 5492 
(A.C., 1986-87, nr. 319) met cone!. O.M. 

(VAN AERDE T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS
VOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 5916) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend 
op 4 november 1950 te Rome en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 2, 779, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
1, 7°, 172, eerste lid, en 174, eerste tot 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 6 oktober 1978, 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en van het alge
meen rechtsbeginsel dat een vonnis 
wordt uitgesproken door dezelfde rechter 
die de zaak gehoord heeft, 

doordat het arrest het door eiseres in
gestelde beroep tegen de beslissing inza
ke werkloosheidsuitkeringen, haar op 24 
juli 1984 door verweerder betekend, on
gegrond verklaart op de volgende gran
den: het wordt « niet ontkend dat er een 
toewijzing van bevoegdheid is door de 
administrateur-generaal aan de heer J. 
Van Oost, bestuurssecretaris ( ... ), op 
grond van artikel 1, 7°, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963. Wat 
betreft het feit dat de uitnodiging van 
een verhoor werd ondertekend door ( ... ) 
J. Van Oost, bestuurssecretaris, dient 
vooreerst gesteld dat het arrest van het 
Hof van Cassatie d.d. 10 september 1984 
( ... ) stelt dat de administratieve beslis
sing dient genomen door de inspecteur 
van hetzelfde gewestelijk bureau dat 
heeft uitgenodigd voor het verhoor en 
waar het verhoor heeft plaatsgehad. Der
halve wanneer het verhoor heeft plaats
gehad in het gewestelijk bureau A, en de 
beslissing werd genomen door de in
specteur van ·het gewestelijk bureau B, 
dan is deze laatste beslissing nietig. Dit 
houdt echter geenszins in dat het de in
specteur is van het gewestelijk bureau 
zelf die moet onderhoren. Immers, arti
kel 174 van het koninklijk besluit d.d. 20 
december 1963 stelt enkel dat alvorens 
een beslissing te nemen, waarbij het 
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recht op uitkeringen wordt ontzegd of 
beperkt, de inspecteur de werkloze 
oproept om te onderhoren. Hieruit kan 
aileen worden afgeleid dat het de in
specteur is die moet uitnodigen voor het 
verhoor, omdat hij moet beslissing of er 
een onderhoor zal plaatshebben. Uit die 
tekst kan men zeker niet afleiden dat de 
inspecteur zelf het onderhoor moet doen. 
Derhalve dient, in functie van het artikel 
174 voornoemd, de inspecteur de uitnodi
ging voor het verhoor te ondertekenen of 
de ambtenaar die bij toewijzing van 
machten door de administrateur-gene
raal ( ... ) hiertoe bevoegd is. De heer J. 
Van Oost, die de uitnodiging onderteken
de, had hiertoe de bevoegdheid. Voor het 
overige mocht een ambtenaar het onder
hoar doen, waartegen geen enkele tekst 
zich verzet. Het onderhoor en de beslis
sing zijn derhalve rechtsgeldig "• 

terwijl, eerste onderdeel, de beslissing 
van het gewestelijk bureau van de Rijks
dienst, die uitgesproken werd door de 
heer L. Bostyn, alhoewel de oproeping 
tot verschijning en het verhoor van eise
res door een andere ambtenaar, de heer 
J. Van Oost, verricht werden, nietig is; 
immers, de oproep en het verhoor, die 
aan de beslissing van het gewestelijk bu
reau moeten voorafgaan, door dezelfde 
ambtenaar moeten verricht worden als 
degene die de beslissing neemt; het feit 
dat de twee ambtenaren, die ter zake 
zijn opgetreden, tot een zelfde geweste
lijk bureau behoren, aan dit vereiste 
geen afbreuk doet (schending van de ar
tikelen 1, 7°, 172, eerste lid, en 17 4, eer
ste en derde lid, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963); 

tweede onderdeel, het feit dat eiseres 
niet verhoord werd door de ambtenaar 
die de sanctie te haren laste heeft uitge
sproken, het recht van verdediging van 
eiseres miskent; immers, deze procedure 
voor het gewestelijk bureau hoofdzake
lijk mondeling is en tot zware sancties 
kan leiden, zodat de vrijwaring van de 
rechtmatige belangen van eiseres identi
teit van verhorende en beslissende amb
tenaar vereist (schending van artikel 6.1 
van de Conventie van 4 november 1950 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging); eveneens het 
algemeen rechtsprincipe volgens hetwelk 
een vonnis of beslissing in betwiste za
ken wordt uitgesproken door de rechter 
of ambtenaar die de zaak zelf gehoord 
heeft, miskend wordt (schending van de 
artikelen 2, 779, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel dat het vonnis wordt uit-

gesproken door de rechter die de zaak 
gehoord heeft) : 

Overwegende dat de toepasselijke 
bepalingen van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid luiden als volgt : artikel 
172 : << De inspecteur in wiens 
ambtsgebied de werkloze verblijft, 
neemt aile beslissingen over toeken
ning, beperking of ontzegging van 
het recht op werkloosheid >>; artikel 
17 4, eerste lid : << Alvorens een be
slissing te nemen, waarbij het recht 
op uitkering wordt ontzegd of be
perkt, roept de inspecteur de werk
loze op om hem te horen »; artikel 1, 
aanhef en 7o: << Voor de toepassing 
van dit besluit wordt verstaan onder 
de inspecteur: de gewestelijke werk
loosheidsinspecteur of de ambtenaar 
die door de administrateur-generaal 
van de Rijksdienst is aangewezen »; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest blijkt dat de 
oproeping en het verhoor werden 
verricht door de ambtenaar bedoeld 
in artikel 1, aanhef en sub 't, van 
het Werkloosheidsbesluit, en dat de 
beslissing werd genomen door de 
gewestelijke werkloosheidsinspec
teur van hetzelfde ambtsgebied; 

Overwegende dat uit de eerder 
aangehaalde wettelijke bepalingen 
niet kan worden afgeleid dat oproe
ping en verhoor moeten worden ver
richt door dezelfde persoon die de 
beslissing neemt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat een algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk een 
vonnis moet worden uitgesproken 
door dezelfde rechter die de zaak 
gehoord heeft, niet bestaat; 

Overwegende dat artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek geen toe
passing kan vinden op de onderwer
pelijke administratieve procedure; 
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Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de bestreden be
slissing werd genomen door een an
dere ambtenaar dan degene die ei
ser mondeling heeft gehoord, geen 
miskenning van het recht van ver
dediging kan worden afgeleid; 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet toepasselijk 
is op een administratieve procedure 
die leidt tot een overheidsbeslissing 
welke voor de rechter kan worden 
aangevochten; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

14 december 1987 - 3' kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Simont. 

Nr. 232 

3' KAMER - 14 december 1987 

WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING - JONGE WERK
NEMERS - BUITENLANDSE WERKNEMERS -
MAROKKANEN. 

Jonge Marokkaanse werknemers die 
hun studie beeindigd hebben, kunnen 
geen aanspraak maken op de hoeda
nigheid van gerechtigde op werkloos
heidsuitkering met toepassing van art. 
124 Werkloosheidsbesluit (1). (Artt. 1, 

(1) Cass., 16 dec. 1985, A.R. nr. 4863 
(A.C., 1985-86, nr. 261) met concl. O.M. Zie oak 
Cass., 23 feb. 1987, A.R. nr. 7643 (A.C., 1986-87, 
nr. 372). 

2, § 1.2, f, en 36 Sociale-Zekerheidsver
drag 24 juni 1968 met Marokko; art. 
125 Werkloosheidsbesluit.) 

{RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. LAHLOU) 

ARREST 

(A.R. nr. 5921) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1985 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 124 en 125 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge
wijzigd, wat artikel 124 betreft, door de 
koninklijke besluiten van 3 oktober 1968 
en 22 november 1976 en, wat artikel 125 
betreft, door het koninklijk besluit van 5 
november 1965, van de artikelen 1, 2 en 
36, inzonderheid tweede lid, van het Al
gemeen Verdrag betreffende de sociale 
zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie 
en het Koninkrijk Marokko, onderte
kend te Rabat op 24 juni 1968 en goedge
keurd door het enig artikel van de wet 
van 20 juli 1970 (en voor zoveel nodig 
schending van dit enig artikel), voor zo
veel nodig van de administratieve schik
king van 11 september 1972 betreffende 
de toepassingsmodaliteiten van het A!ge
meen Verdrag betreffende de sociale ze
kerheid tussen het Koninkrijk Belgie en 
het Koninkrijk Marokko, en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder, geboren op 28 
september 1964, van Marokkaanse natio
naliteit, in Belgie verblijft sedert 4 sep
tember 1974, studies met volledig leer
plan heeft beeindigd op 30 juni 1982, en 
in het bezit is van een diploma afgele
verd door een Belgische erkende inrich
ting, beslist dat verweerder na een 
wachttijd van 150 dagen de voorwaarden 
van artikel 121 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 vervulde, dien
tengevolge de administratieve beslis
sing vernietigt waarbij verweerder niet 
op werkloosheidsuitkeringen gerechtigd 
werd verklaard omdat hij niet voldeed 
aan de voorwaarden van genoemd arti
kel 124; het arrest daartoe steunt op de 
volgende gronden : « In tegenstelling met 
de stelling van (eiser) is artikel 125 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 slechts toepasselijk voor vreemde-
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lingen die niet in regel zijn met de voor
schriften op onder andere de verblijfs
vergunning of arbeidsvergunning, het
geen in casu niet betwist wordt; ook is 
de bepaling dat artikel 124 slechts toe
passelijk is binnen de grenzen van een 
internationale overeenkomst, hier terza
ke niet dienend, daar het om een school
verlater gaat die studies met een volledig 
leerplan in Belgie heeft gevolgd en bijge
volg aileen ressorteert onder de Belgi
sche wetgeving; de werkloosheidsregle
mentering maakt immers geen onder
scheid tussen Belgische en vreemde 
onderdanen; het Algemeen Verdrag be
treffende de sociale zekerheid tussen 
Belgie en Marokko, bekrachtigd bij de 
wet van 20 juli 1970, schrijft trouwens 
voor dat de Marokkaanse werknemer 
qua sociale zekerheid dezelfde voordelen 
geniet als de Belgische onderdanen "• 

terwijl, naar luid van het eerste lid 
van artikel 125 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende de ar
beidsvoorziening en werkloosheid, de 
vreemde en staatloze werknemers aileen 
aanspraak hebben op werkloosheidsuit
kering voor zover zij voldoen aan de wet
geving op de vreemdelingen, en de arti
kelen 121, § 1, derde lid, en 124 aileen 
toepasselijk zijn bi:onen de grenzen van 
een internationale overeenkomst; deze 
bepaling aldus onderscheid maakt tussen 
werknemers van Belgische en van 
vreemde nationaliteit, de toepasselijk
heid van de werkloosheidsreglemente
ring op laatstgenoemde werknemers af
hankelijk maakt van bepaalde voorwaar
den en daarenboven artikel 124 van 
genoemd koninklijk besluit aileen toe
passelijk verklaart binnen de grenzen 
van een internationale overeenkomst; 
het arrest derhalve ten onrechte beweert 
dat de Belgische werkloosheidsreglemen
tering geen onderscheid maakt tussen 
Belgische en vreemde onderdanen en dat 
artikel 125 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 slechts toepasselijk is 
op vreemdelingen die niet in regel zijn 
met de vreemdelingenreglementering 
(schending van artikel 125 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963); 
uit het voorgaande blijkt dat het arrest 
eveneens ten onrechte stelt dat de bepa
ling dat artikel 124 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 steeds toe
passelijk is binnen de grenzen van een 
internationale overeenkomst, hier ter za
ke niet dienend is; artikel 125 van ge
noemd koninklijk besluit immers uit
drukkelijk stelt dat artikel 124 van 
hetzelfde koninklijk besluit op vreemde 
werknemers slechts toepasselijk is bin-

nen de grenzen van een internationale 
overeenkomst, en daarbij geen onder
scheid maakt tussen vreemde werkne
mers die wel en die niet studies met vol
ledig leerplan in Belgie hebben gevolgd, 
zodat de door het arrest geviseerde bepa
ling van artikel 125 van het koninklijk 
besluit wel degelijk dienend is voor het 
geval van verweerder, wiens hoedanig
heid van vreemde jonge werknemer door 
het arrest wordt vastgesteld (schending 
van de artikelen 124 en 125 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963); 
de overweging van het arrest dat, krach
tens het Algemeen Verdrag betreffende 
de sociale zekerheid tussen Belgie en 
Marokko, de Marokkaanse werknemer 
qua sociale zekerheid dezelfde voordelen 
geniet als de Belgische onderdanen, wet
telijke grondslag mist, aangezien de re
gels van artikel 36 van genoemd verdrag, 
dat de voorwaarden vastlegt waaronder 
de werknemers van een van de verdrag
sluitende Ianden in het andere land 
op werkloosheidsuitkeringen gerechtigd 
zijn, nog geen toepassing vinden op de 
Marokkaanse werknemers die in Belgie 
op werkloosheidsuitkering aanspraak 
maken, nu de in artikel 36, tweede lid, 
bedoelde administratieve schikking, 
waardoor de datum en de modaliteiten 
van toepassing van dit artikel moeten 
worden vastgelegd, niet is uitgevaardigd; 
het arrest derhalve, voor zoveel het zijn 
beslissing laat steunen op genoemde 
overweging nopens het Algemeen Ver
drag tussen Belgie en Marokko, aan de 
bepalingen van dit verdrag die op onvrij
willige werkloosheid betrekking hebben, 
een onjuiste uitleg en toepassing geeft, 
derhalve deze bepalingen schendt 
(schending van de artikelen 1, 2 en 36 
van het Algemeen Verdrag betreffende 
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk 
Belgie en het Koninkrijk Marokko, van 
het enig artikel van de wet van 20 juli 
1970, voor zoveel nodig van de artikelen 
124 en 125 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963); het arrest zijn beslis
sing tot bevestiging van het beschikken
de gedeelte van het bestreden vonnis 
niet wettelijk verantwoordt (schending 
van aile in het middel genoemde bepalin
gen, met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet) en niet regelmatig met re
denen omkleedt (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, krachtens het 
enig artikel van de wet van 20 juli 
1970 houdende goedkeuring van het 
Algemeen Verdrag betreffende de 
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sociale zekerheid tussen het Ko
ninkrijk Belgie en het Koninkrijk 
Marokko, ondertekend te Rabat op 
24 juni 1968, dit verdrag volk?men 
uitwerking zal hebben; dat artlkel 1 
van het Verdrag bepaalt : << De Bel
gische of Marokkaanse werknemers 
die loonarbeider zijn of, ingevolge 
de in artikel 2 van dit verdrag op
gesomde wetgevingen betreffend~ 
de sociale zekerheid, met loonarbei
ders gelijkgesteld zijn, worden re.s
pectievelijk aan de in Marokko of .m 
Belgie van kracht zijnde wetgevm
gen onderworpen en genieten, even
als hun rechthebbenden, de voorde
len ervan onder dezelfde voorwaar
den als de onderdanen van elk 
dezer Staten »; dat artikel 2, § 1, 2, f, 
onder de wetgevingen betreffende 
de sociale zekerheid waarop dit ver
drag in Belgie toepasselijk ~~· . d~ 
wetgeving betreffende de onvnJWilh-
ge werkloosheid vermeldt; 

Overwegende dat artikel 36, eer
ste lid, van het Verdrag bepaalt : 
<< De werknemers of de ermede ge
lijkgestelden van een van de ver
dragsluitende landen, die zich naar 
het grondgebied van het andere 
land begeven, hebben in het land 
van hun nieuwe arbeidsplaats recht 
op de prestaties die zijn bepaald bij 
de wetgeving betreffende de steun 
aan de onvrijwillige werklozen, op 
voorwaarde dat zij een verzeke
ringsperiode zijn begonnen in het 
verband van een betrekking wier 
uitoefening werd toegelaten over
eenkomstig de wetgeving betreffen
de de tewerkstelling van de buiten
landse werknemers. Om het recht 
op de uitkeringen van de werkloos
heidsverzekering in een van de ver
dragsluitende landen vast te stellen, 
worden de verzekeringsperioden en 
de ermede gelijkgestelde perioden 
die overeenkomstig de wetgeving 
van dit land werden volbracht, sa
mengeteld met de verzekeringsperi
oden en met de ermede gelijkgestel
de perioden die werden volbracht 
overeenkomstig de wetgeving van 
het andere land »; 

Dat het tweede lid van dit artikel 
luidt : << De datum en de modalitei
ten van toepassing van de bepalin
gen van dit artikel zullen bij admi
nistratieve schikking worden vastge
steld »; dat deze administratieve 
schikking nog niet is uitgevaardigd; 

Overwegende dat uit het ontbre
ken van de administratieve schik
king volgt dat de in artikel 36 be
doelde regels nog geen toepassing 
vinden op Marokkaanse werkne
mers die in Belgie op werkloos
heidsuitkering aanspraak maken; 
dat artikel 36 betrekking heeft op al
le voorschriften van de Belgische 
werkloosheidswetgeving die het 
recht op werkloosheidsuitkering re
gelen; dat hieronder ook vallen de 
bepalingen van hoofdstuk I, afdeling 
I, van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 die de voorwaarden 
vaststellen waaronder de werkne
mers de hoedanigheid van gerech
tigde op werkloosheidsuitkering ver
krijgen; dat een Marokkaanse werk
nemer derhalve de hoedanigheid 
van gerechtigde met toepassing van 
het verdrag niet kan verkrijgen zo
lang de in artikel 36, tweede lid, be
doelde administratieve schikking 
niet is uitgevaardigd; 

Overwegende dat artikel 124 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 de bijzondere voorwaarden 
bepaalt waaronder jonge werkne
mers na hun studies de hoedanig
heid van gerechtigde kunnen ver
krijgen; dat ook ten aanzien v<:tn dit 
artikel het Verdrag nog geen mtwer
king heeft; dat, wat de Marokkaanse 
werknemers betreft, derhalve nog 
niet is voldaan aan het vereiste van 
artikel 125 van hetzelfde koninklijk 
besluit volgens hetwelk artikel 124 
op buitenlandse werknemers alleen 
toepasselijk is binnen de gren
zen van een internationale overeen
komst; 

Dat artikel 125 daarbij geen on
derscheid maakt tussen schoolverla
ters die studies met een volledig 
leerplan in Belgie gevolgd hebben 
en anderen; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be- Nr. 234 
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 2• KAMER _ 15 december 1987 
op de kant van het vernietigde ar-
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 1° VOORZIENING IN CASSATIE 
veroordeelt eiser in de kosten; ver- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PERSO-
wijst de zaak naar het Arbeidshof te NEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WOR-
Brussel. DEN INGESTELD - VEROORDELEND ARREST 

- BEVEL TOT AANHOUDING - ONTVANKE

14 december 1987 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 233 

3• KAMER - 14 december 1987 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
MELDING VAN DE ELEMENTEN DIE DE TOE
PASSING VAN EEN WETSBEPALING VERANT
WOORDEN. 

Bij ontstentenis van een daartoe strek
kende conclusie behoeft de burgerlijke 
rechter niet alle elementen te vermel
den die de toepassing van een wetsbe
paling verantwoorden (1). 

(MUTS T. LEDEGEN) 

(A.R. nr. 5933) 

14 december 1987 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel -

LIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - VER
EISTEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - VEROORDELENDE BESLISSING -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
GEEN DAADWERKELIJKE UITVOERING - CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

1" en 2" Het cassatieberoep van de be
klaagde die in staat van voorlopige 
hechtenis verkeert tegen het veroorde
lend arrest is, wat de voorziening te
gen de beslissing op de strafvordering 
betreft, slechts ontvankelijk wanneer 
de beklaagde zich op het tijdstip van 
de voorziening daadwerkelijk in hech
tenis bevindt. (Art. 421, eerste lid, Sv.; 
art. 21, derde lid, Wet Voorlopige Hech
tenis; art. 2, wet 10 feb. 1866.) (1) 

(E ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 1774) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1987 op verzet 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat eiser bij be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen van 22 februari 1982 in 
staat van voorlopige hechtenis naar 
de correctionele rechtbank werd ver
wezen; 

Gelijkluidende conclusie van de h. Le- 1---------~-------
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nota arrest nr 233 

(1) Cass., 9 jum 1986, A.R. nr 7546 
(A.C., 1985-86, nr 626). 

Nota arrest nr. 234 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1987, A.R. nr. 1840 
(A.C., 1987-88, nr. 67) en 25 nov. 1987, A.R. nr 
6205 (ibid., 1937-88, nr. 191) met de conclusie 
van advocaat-generaal Piret (Bull. en Pas., 
1988, I, nr 191), en 9 dec. 1987, A.R. nr 6093, 
supra, nr 217 
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Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het bevel tot 
aanhouding, dat tegen eiser werd 
uitgevaardigd en dat niet ten uitvoer 
werd gelegd, werd opgeheven; 

Overwegende dat eiser bij arrest 
van 14 november 1986 bij verstek 
werd veroordeeld; dat hij tegen dat 
arrest verzet deed en dat uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 24 juni 1987 blijkt dat zijn 
raadsman gemachtigd werd om hem 
te vertegenwoordigen « enkel wat 
het verzet betreft »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest eisers verzet niet ontvanke
lijk verklaart; 

Overwegende dat de voorziening 
in cassatie door een beklaagde, die 
in staat van voorlopige hechtenis 
verkeert, met toepassing van de ar
tikelen 421 van het Wetboek van 
Strafvordering en 2 van de wet van 
10 februari 1866, slechts ontvanke
lijk is wanneer hij zich daadwerke
lijk in hechtenis bevindt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie 
een bevel tot aanhouding bestaat in
gevolge dit bevel daadwerkelijk 
werd aangehouden; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers middel dat niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreft; verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

15 december 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal -
Advocaat mr W Mertens, Antwerpen. 

Nr. 235 

2" KAMER - 16 december 1987 

1° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTOR
RIJTUIG - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE, INGE
STELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUSSEN
KOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS ONTVANKELIJK
HEID- VOORWAARDEN. 

2° TUSSENKOMST - GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS - TUSSEN
KOMST VOOR DE STRAFRECHTER - ONTVAN
KELIJKHEID - VOORWAARDEN. 

3° CASSATIE - RECHTSPLEGING ALGE
MEEN - RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN -
VERNIETIGING, OMVANG - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - TUSSEN
KOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS - BESLISSING WAAR
BIJ DIE TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD - CASSATIEBEROEP 
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS - VERWETIGING - GE
VOI.G HIERVAN VOOR DE BESLISSINGEN OP 
DE RECHTSVORDERINGEN VAN DE GETROF
FENE TEGEN DAT FONDS. 

4° CASSATIE - RECHTSPLEGING ALGE
MEEN - RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN -
VERNIETIG!NG, OMVANG - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - TUSSEN
KOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS - BESLISSJNG WAAR
BIJ DIE TUSSENKOMST N!ET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD - CASSATIEBEROEP 
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS - VERN!ETIGING - GE
VOLG HIERVAN VOOR DE BESLISSINGEN OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN 
DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN 
DIENS VERZEKERAAR. 

5° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTOR
RIJTUIG - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE, INGE
STELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUSSEN 
KOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS - BESLISSING WAAR 
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BIJ DIE TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD - CASSAT!EBEROEP 
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS - VERNIETIGING - GE
VOLG HIERVAN VOOR DE BESLISSINGEN OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN 
DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN 
DIENS VERZEKERAAR. 

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - RECHTSVORDE
RING TOT VERGOEDING VAN DE DOOR EEN 
MOTORRIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE, IN
GESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUS
SENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORW AARBORGFONDS BESLISSING 
WAARBIJ DIE TUSSENKOMST NIET ONTVAN
KELIJK WORDT VERKLAARD - CASSATIEBE
ROEP VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO
TORWAARBORGFONDS - VERNIETIGING -
GEVOLG H!ERVAN VOOR DE BESLISSINGEN 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
VAN DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAG
DE EN DIENS VERZEKERAAR. 

1o en 2o Wanneer de burgerlijke rechts
vordering tot vergoeding van de door 
een motorrijtuig veroorzaakte schade 
wordt ingesteld voor de strafrechter, 
kan het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds door de benadeelde in 
het geding worden geroepen en kan 
het oak vrijwiJJig tussenkomen onder 
dezelfde voorwaarden als wanneer de 
vordering voor het burgerlijk gerecht 
was gebracht; de wet stelt geen enkele 
andere voorwaarde voor de ontvanke
lijkheid van de tussenkomst van het 
Fonds, zodat die tussenkomst ontvan
kelijk is, met name wanneer het straf
gerecht de beklaagde vrijspreekt op 
grand dat de schade van de getroffe
nen mogelijk is veroorzaakt door een 
onbekende bestuurder. (Art. 50, § 4, 
wet 9 juli 1975.) 

3o Wanneer het strafgerecht, na onwettig 
te hebben beslist dat de tussenkomst 
van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds niet ontvankelijk was, 
zich niet bevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de getroffenen 
tegen dat Fonds, brengt de vernieti
ging van de beslissing waarbij de tus
senkomst van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk 
wordt verklaard, de vernietiging mede 
van de beslissingen op de door de ge-

troffenen tegen het Fonds ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen (1). 

4°, 5" en 6° Wanneer het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds zich in cassa
tie heeft voorzien tegen alle beschik
kingen van het bestreden arrest die op 
dat Fonds betrekking hebben, heeft de 
vernietiging van de beslissing, waarbij 
de tussenkomst van het Fonds niet 
ontvankelijk wordt verklaard en waar
in derhalve het strafgerecht zich niet 
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de getroffenen tegen dat Fonds, 
tot gevolg dat de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van die
zelfde getroffenenen tegen de vrijge
sproken beklaagde en tegen diens ver
zekeraar niet aan het Fonds kunnen 
worden tegengeworpen (2). 

(1) en (2) Wat de gevolgen van het instellen 
van een rechtsmiddel door de verzekeraar ai
leen betreft, zie cone!. proc.-gen. Krings voor
afgaand aan het arrest van het Hof van 17 feb. 
1983, A.R. nr. 6676, voltallige zitting (Bull. en 
Pas., 1983, I, nr. 343). 

Bij de lezing van het geannoteerde arrest is 
de eerste vraag ongetwijfeld die betreffende de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. 

Dat Fonds is in de zaak tussengekomen op 
gevaar af van veroordeeld te worden tot ver
goeding van de schade die de getroffenen van 
een door een motorriJtuig veroorzaakt ongeval 
hebben geleden. Dat is ten deze niet gebeurd; 
het hof van beroep heeft tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds geen enkele 
veroordeling uitgesproken die de getroffenen 
ten goede zou komen. Ten deze is het Fonds 
veroordeeld in kosten, maar het is duidelijk 
dat het niet die luttele franken zijn die het 
Fonds ertoe hebben aangezet een voorziening 
in te stellen. Die voorziening zou ingesteld 
zijn en het Hof zou het, althans imphciet, als 
ontvankelijk hebben beschouwd, zelfs als er 
geen kosten ten laste van het Fonds waren ge
legd. Ingeval er geen veroordeling in kosten 
was geweest, zou de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep een probleem van de eerste or
de zijn geweest; in dat geval zou het probleem 
zich in een zuivere vorm hebben voorgedaan, 
terwijl het ten deze aileen aan de orde komt 
om de omvang van de vernietiging vast te stel
len. 

Het hof van beroep heeft de tussenkomst 
van het GemeenschappehJk Motorwaarborg
fonds niet ontvankelijk verklaard; het Hof ver
nietigt die beslissing. Tot hoever gaat d1e ver
nietiging? 

De enige veroordeling die het hof van be 
roep tegen het Gemeenschappehjk Motorwaar 
borgfonds heeft ui tgesproken, 1s een 'eroorde. 
ling m kosten Deze 1s het rechtstreeks ge\ olg 

(Zie vervolg nota vol[Jende biz.) 
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(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. GYSEMBERG, DUBUISSON 

EN T.A.V. FIEVEZ, ZURICH N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 5885) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Overwegende dat eiser zijn voor
ziening beperkt tot de beschikkin
gen die op hem betrekking hebben; 

Over het mid del: scbending van de ar
tikelen 15, 16, 812, 813 van het Gerecbte
lijk Wetboek, 50, inzonderheid § 4, van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen 
en, voor zoveel nodig, 97 van de Grand
wet, 

(Vervoig nota van vorige biz.) 

van de beslissing waarbij de "'·ijwillige tussen
komst van het Gemeenschaprdijk Motorwaar
borgfonds niet ontvankelijk .•10rdt verklaard; 
zij moet dus eveneens worden vernietigd, on
verschillig of het Hof zulks a! dan niet met zo
veel woorden zegt (zie Cass., 12 april 1984, 
A.R. nr. 7301, A.C., 1983-84, nr. 467, en 2 dec. 
1985, A.R. nr. 4910, ibid., 1985-86, nr. 223). 

Is dat alles? 
Volgens het hof van beroep heeft de niet

ontvankelijkheid van de tussenkomst van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bo
vendien de onbevoegdheid van het strafge
recht om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de getroffenen tegen 
het Fonds tot gevolg. Laatstgenoemde beslis
sing moet, in zoverre zij uit de vernietigde be
slissing voortvloeit, worden vernietigd (Cass., 
12 dec. 1986, A.R. nr. 4 75, en 23 dec. 1986, A.R. 
nr. 444, A.C., 1986-87, nrs. 228 en 253; zie in 
burgerlijke zaken, Cass., 31 old. 1986, A.R. 
nrs. 5063-5443, ibid., 1986-87, nr. 137). Maar is 
het verantwoord dat het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds naar een ander hof van 
beroep wordt verwezen waar het gevaar loopt 
veroordeeld te worden tot schadevergoeding 
van de getroffenen, ofschoon laatstgenoemden, 
wier vordering tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds is afgewezen, geen enkel 
rechtsmiddel hebben ingesteld? 

Het hele probleem draait om dit punt. 

De getroffenen hadden tevens tegen diens 
verzekeraar enerzijds, tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds anderzijds, 
het eigen recht uitgeoefend dat art. 6 van de 
W.A.M.-wet en art. 50, § 1, van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der verzeke
rmgsondernemmgen aan de benadeelden toe
kennen. Daar hun vorderingen waren afgewe
zen, hadden z1j een ontvankelijke voorziening 

doordat bet arrest, na te hebben ver
klaard dat << de tussenkomst van een der
de in een strafproces aileen mogelijk is 
als een bijzondere wet zulks toestaat », 
erop wijst « dat de tekst die het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds het 
recht geeft om vrijwillig tussen te komen 
voor een strafgerecht ( ... ) veronderstelt 
dat er een burgerlijke recbtsvordering 
kan worden ingesteld tegen een persoon 
voor wie bet Gemeenschappelijk Waar
borgfonds aansprakelijk is » en na te 
hebben vastgesteld dat ten deze beklaag
de regelmatig verzekerd was door de 
naamloze vennootscbap Zurich, beslist 
« dat vervolging van de onbekende be
stuurder die zich van het voertuig mees
ter gemaakt heeft, uitgesloten was en 
dat bijgevolg tegen hem geen enkele 
rechtsvordering kon worden ingesteld >>, 
zodat de vrijwillige tussenkomst van ei
ser ten deze volgens bet arrest niet ont
vankelijk is, 

kunnen instellen, maar hebben dat niet ge
daan. 

Het hof va». beroep heeft geoordeeld dat de 
bewering van de beklaagde als zou zijn motor
rijtuig waarmee het ongeval gebeurd is hem 
ontstolen zijn, niet met zekerheid kon worden 
verworpen. Daarom heeft het de beklaagde 
vrijgesproken en zich onbevoegd verklaard om 
kennis te nemem van de burgerlijke rechtsvor
deringen die de getroffenen zowel tegen be
klaagde zelf als tegen de naamloze vennoot
schap Ziirich, verzekeraar van diens burger
rechtelijke aansprakelijkheid, hadden inge
steld. 

In de geest van het bestreden arrest is de 
schade van de slachtoffers veroorzaakt door 
het voertuig van de beklaagde dat ten tijde 
van het ongeval door een onbekende werd be
stuurd. Bijgevolg rust de vergoedingsplicht 
krachtens de wet op het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds. 

Het bestreden arrest ontzegt de slachtoffers 
niet het recht om van het Fonds schadevergoe
ding te krijgen; het beslist aileen maar dat dit 
recht niet voor de strafrechter kan worden uit
geoefend. De getroffenen blijven de mogelijk
heid behouden om het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds voor de burgerlijke rechter 
te dagvaarden. 

Veronderstellen we eens dat het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds zich bij die 
beslissing van het bestreden arrest heeft neer
gelegd, geen cassatieberoep heeft ingesteld en 
dat de getroffenen het vervolgens voor de bur
gerlijke rechter hebben gedagvaard. In dit ge
val wordt het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds verweerder in een nieuwe procedu
re, die volledig los staat van de vorige 
strafprocedure, welke definitief beeindigd is. 

(Zie vervoig nota voigende biz.} 
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terwijl, eerste onderdeel, derden voor 
de burgerlijke gerechten vrijwillig mo
gen tussenkomen zodra ze er belang bij 
hebben, zonder dat de ontvankelijkheid 
van die tussenkomst onderworpen is aan 
de voorwaarde dat er een burgerlijke 
rechtsvordering kan worden ingesteld te
gen iemand voor wie de vrijwillig tussen
komende persoon aansprakelijk is; het 
arrest, door te beslissen dat de tekst die 
eiser toestaat vrijwillig tussen te komen 
voor een strafgerecht (onder dezelfde 
voorwaarden als wanneer de burgerlijke 
rechtsvordering voor de burgerlijke rech
ter was gebracht), noodzakelijkerwijs 
veronderstelt dat er een burgerlijke 
rechtsvordering kan worden ingesteld te
gen iemand voor wie de vrijwillig tussen
komende persoon aansprakelijk is, alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, artikel 50, § 4, van 
de wet van 9 juli 1975 bepaalt dat eiser 

(Vervoig nota van vorige biz.) 

Wat had het kunnen aanvoeren? Niet veel in 
elk geval ... buiten de kwestie van het bedrag 
van de schade. 

Voor de burgeriijke rechter hadden de ge
troffenen, eisers, zich tegenover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds kunnen be
roepen, enerzijds op het gezag van gewijsde 
erga omnes van de vrijspraak van de eigenaar 
van het voertuig, anderzijds op het gezag van 
gewijsde van de beslissingen op burgerlijk ge
bied waarbij het hof van beroep zich onbe
voegd had verklaard om uitspraak te doen 
over de tegen de beklaagde en diens verzeke
raar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen. 
Krachtens art. 50, § 3, van voornoemde wet 
van 9 juli 1975 kunnen die burgerlijke beslis
singen worden aangevoerd tegen het Fonds 
dat tegenwoordig was in het geding. 

Voor de strafrechter waarnaar de zaak is 
verwezen, is de toestand veel gunstiger voor 
het Gemeenschappelijk Motonvaarborgfonds. 

Vooreerst kan de vrijspraak van de beklaag
de niet tegen het Fonds worden aangevoerd. 
Het geniet voor de verwijzingsrechter dezelfde 
vrijheid als burgerlijke partijen wier vorderin
gen tegen een beklaagde door het hof van be
roep zouden zijn afgewezen wegens de vrij
spraak van die beklaagde. Wanneer, na cassa
tJe, de burgerlijke partijen naar een ander hof 
van beroep worden verwezen, moet dit hof, 
met betrekking tot de burgerlijke rechtsvorde
ringen, nagaan of het als een misdrijf aan te 
merken feit dat aan die rechtsvorderingen ten 
grondslag ligt, bewezen is en/of het schade 
aan de burgerlijke partijen heeft veroorzaakt 
(zie Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr. 5189, A.C., 
1986-87, nr. 127). De definitieve vrijspraak van 
de beklaagde en het gezag van gewijsde erga 
omnes van die vrijspraak kunnen niet tegen 
de burgerlijke partijen worden aangevoerd (zie 

vrijwillig kan tussenkomen voor het 
strafgerecht, onder dezelfde voorwaar
den als wanneer de burgerlijke vorde
ring voor het burgerlijk gerecht was ge
bracht; het arrest, nu het de vrijwillige 
tussenkomst van eiser voor een strafge
recht onderwerpt aan een voorwaarde 
die niet geldt voor de burgerlijke gerech
ten, artikel 50, § 4, van de wet van 9 juli 
1975 schendt en althans de beslissing 
grondt op een tegenstrijdige redengeving 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat artikel 50, § 4, 
van de wet van 9 juli 1975 betreffen
de de controle der verzekeringson
dernemingen bepaalt dat « wanneer 
de burgerlijke vordering tot vergoe
ding van de door een motorrijtuig 

Cass., 6 maart 1972, A. C., 1972, 626, en de noot 
get. E.K.). 

Ten deze zal het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds niet, zoals dat in een latere en 
afzonderlijke burgerlijke procedure het geval 
zou zijn geweest, gedwongen zijn om aile ge
volgen van de vrijspraak van de beklaagde te 
vragen. 

Maar er is meer. 
Krachten het reeds aangehaalde art. 50, § 3, 

van de wet van 9 juli 1975 kan, buiten de ge
vallen bepaald bij § 1, 4° en 5°, die zich ten de
ze niet voordoen, het vonnis gewezen in een 
geschil ter zake van door een motorrijtuig ver
oorzaakte schade tegen het Fonds worden in
geroepen, indien het in het geding partij is ge
weest of is geroepen. Voor het hof van beroep 
dat het bestreden arrest heeft gewezen, heeft 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
ofschoon partij in het geding, geen echt ver
weer kunnen voeren over de zaak zelf; de mid
delen die het in verband met de aansprakelijk
heid heeft aangevoerd, zijn niet onderzocht 
door dat hof dat de niet-ontvankelijkheid van 
de tussenkomst heeft opgeworpen. 

Voor het hof van beroep waarnaar de zaak 
is verwezen evenwel, zal het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, zonder in zijn actie
mogelijkheden gehinderd te zijn door de be
slissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de slachtoffers tegen de beklaagde en 
diens verzekeraar, a! zijn middelen naar voren 
kunnen brengen en toe!ichten. 

Moet daaruit worden afgeleid dat de vernie
tiging zich zal uitstrekken tot de beslissingen 
op de door de slachtoffers tegen de beklaagde 
en Zurich ingestelde rechtsvorderingen? Het 
antwoord van het van een noot voorziene ar
rest luidt negatief en die beslissing ligt in de 
lijn van de rechtspraak. 

(Zie vervoig nota voigende biz.) 
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veroorzaakte schade wordt ingesteld 
voor het strafgerecht, het Fonds 
door de benadeelde in het geding 
kan worden geroepen en ook vrijwil
lig kan tussenkomen onder dezelfe 
voorwaarden als wanneer de vorde
ring voor het burgerlijk gerecht was 
gebracht ... >>; 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

Ongetwijfeld breidt het Hof de vernietiging 
van een beslissing betreffende het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds vaak uit tot 
de verzekeraar, maar dat gebeurt dan in een 
sterk verschillende context. 

En ofschoon er in de regel tussen het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds en de 
verzekeraar van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de beklaagde geen geding 
wordt aangegaan voor de feitenrechter, zodat 
de voorziening van de ene tegen de andere 
niet ontvankehjk is (zie o.m. Cass., 19 jan. 
1984, A.R. nr. 3140, A.C., 1983-84, nr. 267), 
breidt het Hof, wanneer het op de voorziening 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds de beslissing vernietigt waarbij dat 
fonds veroordeeld wordt tot schadeloosstelling 
van de getroffenenen, die vernietiging uit tot 
de beshssing waarbi! de verzekeraar buiten 
het geding wordt gesteid (zelfde arrest) en om
gekeerd (Cass., 11 maart 1987, A.R. nr. 5412, 
ibid., 1986-87, nr. 411). Na blijk te hebben ge
geven van enige aarzeling in de formulering 
van de rechtsgrondslag van die uitbreiding 
van de verniehging schijnt de rechtspraak ge
vestigd te zijn in die zin dat het beschikkende 
gedeelte waarbij ofwel het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds in geval van veroordeling 
van de verzekeraar, ofwel de verzekeraar in 
geval van veroordeling van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding 
wordt gesteld, wat de omvang van de vernieti
ging betreft, geen apart beschikkende gedeelte 
vormt, met andere woorden een beschikkende 
gedeelte is waartegen geen van de partijen in 
het cassatiebeding een ontvankelijke voorzie
ning kunnen instellen (zelfde arrest; zie ook 
Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2752, en 24 mei 
1983, A.R. nr. 8044, ibid., 1982-83, nrs. 484 en 
528.) 

Ten deze zijn noch de verzekeraar noch het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ver
oordeeld. Het hof van beroep heeft in het be
schikkende gedeelte beslist dat het niet be
voegd was om van oak maar een burgerlijke 
rechtsvordering van de slachtoffers kennis te 
nemen. Laatstgenoemden hadden dus een ont
vankelijke voorziening kunnen instellen tegen 
de beklaagde, diens verzekeraar en het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds. Aange
zien zij zich noch tegen de beklaagde noch te
gen Zurich in cassatie hebben voorzien, zijn 
de beslissingen die tussen de getroffenen en 
die verweerders gewezen zijn, onherroepelijk, 
tussen die partijen bezitten ze zowel kracht 
als gezag van gewijsde 

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborg 
fonds van zijn kant kan die beslissmgen met 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat bij het hof van beroep, 
rechtdoende in correctionele zaken, 
twee burgerlijke rechtsvorderingen 
aanhangig waren tot vergoeding van 
de door een motorrijtuig aan de bur
gerlijke partijen veroorzaakte scha
de en dat het Gemeenschappelijk 

bestrijden; aangezien zij niet op dat fonds be
trekking hebben, heeft het geen hoedanigheid 
om de vernietiging ervan te verkrijgen. Wat 
het echter wei kan vragen en verkrijgen - en 
hierin ligt ongetwijfeld het essentiele belang 
van het cassatieberoep - is dat die beslissin
gen, in weerwil van de regel bepaald bij art. 
50, § 3, van voornoemde wet van 9 juli 1975, 
niet tegen het Fonds kunnen worden aange
voerd. 

De situatie van het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds is, ofschoon niet deze!fde, 
dan toch vergelijkbaar met die van de beklaag
de die zijn voorziening niet beperkt en ver
krijgt dat het Hof, na de hem veroordelende 
beslissingen te hebben vernietigd, de vernieti
ging uitbreidt tot beslissingen op burgerlijke 
rechtsvorderingen die hem niet betreffen, 
maar met de toevoeging dat de vernietiging 
(door uitbreiding) enkel wordt uitgesproken, 
in zoverre die beslissingen « ten aanzien ,, van 
eiser of« jegens >> hem zijn gewezen (onder de 
meest recente arresten, zie Cass., 11 sept. 1985, 
A.R. nr. 4245, A.C., 1985-86, nr. 17; zie ook, 
voor het geval waar de beklaagde tevens bur
gerlijke partij was en wiens vordering in die 
hoedanigheid was afgewezen, Cass., 30 okt. 
1985, A.R. nr. 4418, ibid., 1985-86, nr. 138). 

De formule is misschien niet erg geslaagd. 
Enerzijds wordt de vernietiging niet « uitge
breid "• aangezien de beslissingen die niet op 
eiser betrekking hebben, helemaal niet wor
den vernietigd tussen de partijen op wie ze be
trekking hebben; anderzijds is de uitdrukking 
« in zoverre zij gewezen zijn ten aanzien van 
eiser », wanneer ze wordt toegepast op beslis
singen die juist niet te zijnen aanzien zijn ge
wezen, wat sibyllijns. 

Zoals in een korte noot onder het arrest van 
8 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 489) onder
streept wordt, betekent de dubbelzinnige for
mule volgens welke de vernietiging zogezegd 
word uitgebreid in zoverre de beslissing die 
door uitbreiding wordt vernietigd, gewezen is 
« ten aanzien van , of << jegens , eiser, aileen 
dat die beslissing niet Ianger kan worden te
gengeworpen aan eiser tot cassatie. 

Het geannoteerde arrest drukt zich in dit ge
val expliciet uit in termen van tegenwerpen. 
Het zegt dat de beslissingen die jegens de 
slachtoffers en de beklaagde gewezen zijn, als
ook tussen de slachtoffers en Zurich, niet aan 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
kunnen worden tegengeworpen. Anders uitge
drukt, het gezag van gewijsde van die beslis
singen kan niet tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds worden aangevoerd. 

EL. 
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Motorwaarborgfonds in dat geding 
vrijwillig was tussengekomen; 

Dat het hof van beroep die tussen
komst niettemin niet ontvankelijk 
verklaart op grond dat voormeld ar
tikel 50 << dat het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds het recht 
geeft vrijwillig tussen te komen voor 
een strafgerecht ... veronderstelt dat 
er een burgerlijke rechtsvordering 
kan worden ingesteld tegen een per
soon voor wie het Fonds aansprake
lijk is; ... dat vervolging van de on
bekende bestuurder die zich van het 
voertuig meester gemaakt heeft, uit
gesloten was en dat bijgevolg tegen 
hem geen enkele burgerlijke rechts
vordering kon worden ingesteld »; 

Dat het arrest aldus aan de wet 
een voorwaarde toevoegt die daarin 
niet voorkomt; 

Dat het onderdeel in dat opzicht 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
overige van het middel dat niet kan 
leiden tot ruimere cassatie, vernie
tigt het bestreden arrest in zoverre 
het de vrijwillige tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet ontvankelijk ver
klaart en bijgevolg het strafgerecht 
niet bevoegd verklaart om uitspraak 
te doen over de rechtsvordering van 
de verweersters tegen dat Fonds en 
laatstgenoemde in kosten verwijst; 
zegt dat de beslissingen op de door 
de verweersters tegen de beklaagde 
Fievez en de naamloze vennoot-
schap Zurich ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen niet aan eiser 
kunnen worden tegengeworpen; ver
klaart het arrest bindend voor de 
beklaagde Fievez en de naamloze 
vennootschap Zurich; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos

16 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Van Om
meslaghe. 

Nr. 236 

2' KAMER - 16 december 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORM - NEERLEGGING VAN MEMO
RIES- GESCHRIFT TOT STAVING- ONLEES
BARE HANDTEKENING. 

Het Hof slaat geen acht op een met 
" memorie " betiteld geschrift dat op 
de griffie van het Hof werd neerge
legd, maar op onleesbare wijze werd 
ondertekend en noch de identiteit noch 
de hoedanigheid van de ondertekenaar 
vermeldt (1). (Artt. 422, 425 Sv.) 

(SCHUTTE T. LUCIA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6044) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 april 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het ter griffie neergelegd 
geschrift << memorie >> dat een on
leesbare handtekening draagt en 
noch de identiteit noch de hoedanig
heid van de ondertekenaar ver
meldt, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

ten ten laste van de Staat; verwijst 1----------------
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

(1) Zie Cass., 19 juni 1985, A.R. nr. 4374 
(A.C., 1984-85, nr. 635). 
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16 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 237 

2' KAMER - 16 december 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - VRIJSPRAAK DOOR DE POLI
TIERECHTBANK - WIJZIGING DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ART. 
211BIS SV. - EENSTEMMIGHEID VEREIST -
V ASTSTELLING DOOR DE APPELRECHTER. 

3° CASSATIE - VERNIETIGJNG OMVANG 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT - BE
SLISSING WAARBIJ DE VRIJWILLIG TUSSEN
GEKOMEN VERZEKERAAR VAN DE BURGER
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN BE
KLAAGDE VEROORDEELD WORDT TOT BETA
LING VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ - VERZEKERAAR NIET IN 
CASSATIE - GEVOLG. 

1° Om een door de politierechtbank vrij
gesproken beklaagde in hager beroep 
te veroordelen, moet de correctionele 
rechtbank uitspraak doen met eenpari
ge stemmen van haar leden (1). (Art. 
211bis Sv.) 

2o De beslissing in hager beroep waarbij 
de in eerste aanleg vrijgesproken be
klaagde wordt veroordeeld, mag niet 
volstaan met de enkele vermelding 
van art. 211bis Sv., maar moet vaststel
len dat ze met eenparige stemmen is 
gewezen (2). 

(1) en (2) Cass., 16 april 1985, A.H.. nr. 9037 
(A.C., 1984-85, nr. 482). 

(3) Cass., :!3 jan. 1985, A.R. nr. 3602 
(A.C., 1984-85, nr. 301); zie Cass., 15 okt. 1986, 
A.R. nr. 5275 (ibid., 1986-87, nr. 90). 

3° Wanneer de beklaagde op de burger
lijke rechtsvordering te zijnen laste 
werd veroordeeld en die veroordeling 
op zijn cassatieberoep wordt vernie
tigd, verliest de beslissing, waarbij de 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, 
vrijwillig tussengekomen partij voor 
de feitenrechter, wordt veroordeeld om 
schadevergoeding aan de burgerlijke 
partij te betalen, haar reden van be
staan, oak al heeft de vrijwillig tussen
gekomen partij tegen die beslissing 
geen cassatiebemep ingesteld (3). 

(DELECAUT T. BETONAC N.V., DE VADERLAND
SCHE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6103) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 mei 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser, die door de 
eerste rechter was vrijgesproken, schul
dig verklaart aan de hem ten laste geleg
de overtredingen van het Wegverkeersre
glement, hem derhalve veroordeelt tot 
een geldboete respectievelijk van (6.000 
frank) wegens de telastleggingen A, C en 
D, en van (3.000) frank wegens de telast
legging B, en hem bovendien, met toe
passing van artikel 29 van de wet van 1 
augustus 1985 en het koninklijk besluit 
van 18 december 1986, veroordeelt tot be
taling van een bedrag van 600 frank, 
hem volledig aansprakelijk verklaart 
voor de door het ongeval veroorzaakte 
schade en hem hoofdelijk tezamen met 
de verzekeringsmaatschappij, de naamlo
ze vennootschap De Vaderlandsche, ver
oordeelt om aan de burgerlijke partij, 
naamloze vennootschap Betonac, een be
drag van 3.750 frank te betalen, ver
hoogd met de compensatoire en de ge
rechtelijke interesten, alsook met de 
kosten; dat het daarbij vermeldt uit
spraak te doen op grand van artikel 
211bis van het Wetboek van Strafvorde
ring zonder evenwel aan te geven dat de 
rechtbank met eenparige stemmen van 
haar leden uitspraak heeft gedaan, 
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terwijl krachtens artikel 21lbis van 
het Wetboek van Strafvordering de in 
eerste aanleg gewezen beslissing, waar
bij een beklaagde wordt vrijgesproken 
en de hem ten laste gelegde feiten niet 
bewezen worden verklaard in hoger be
roep niet kan teniet gedaan en gewijzigd 
worden tenzij de appelrechters vaststel
len dat zij met eenparige stemmen uit
spraak doen, zodat het bestreden vonnis, 
nu het de vermelding niet bevat dat de 
appelrechters met eenparige stemmen 
uitspraak hebben gedaan, artikel 211bis 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt en om die reden niet regelmatig 
met redenen is omkleed en een scherr
ding inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser, die door de eerste 
rechter was vrijgesproken, schuldig 
verklaart aan de hem ten laste ge
legde overtredingen en hem tot twee 
geldboeten veroordeelt; dat het daar
bij melding maakt van artikel 211bis 
van het W etboek van Strafvordering 
zonder evenwel aan te geven dat de 
rechtbank met eenparige stemmen 
van haar leden uitspraak heeft ge
daan; 

Overwegende dat de loutere ver
melding van artikel 21lbis van het 
Wetboek van Strafvordering niet 
voldoende is om vast te stellen dat 
die wetsbepaling in acht genomen 
is; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging tot gevolg heeft van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering die uit 
eerstgenoemde beslissing voort
vloeit; 

Dat ingevolge de hierna op de 
voorz1enmg van eiser uitgesproken 
vernietiging de beslissing waarbij de 
naamloze vennootschap De Vader
landsche hoofdelijk met hem veroor
deeld wordt tot betaling van schade
loosstelling, geen bestaansreden 
meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser in
gestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvordering waardoor de 
beslissing waarbij de naamloze ven
nootschap De Vaderlandsche veroor
deeld wordt, geen . bestaansreden 
meer heeft; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Brus
sel, zitting houdende in hoger be
roep. 

16 december 1987 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de heer Screvens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 238 

2' KAMER - 16 december 1987 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.2 HANDHAVING VAN DE VOORLOPI
GE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT -
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - BEWIJZEN 
VAN SCHULD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - INTER

NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH
TEN, POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.2 - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ONDERZOEKSGERECHT - AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - BEWIJZEN VAN SCHULD 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
5.3 - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT -
RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN 
BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE RET 
PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD -
BEG RIP. 

1 o en 2o Het vermoeden van onschuld, 
dat is neergelegd in de artt. 6.2 Euro-
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pees Verdrag Rechten van de Mens en 
14.2 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
wordt niet miskend door het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat, alvorens de gegevens te ver
melden waarop het steunt om de voor
lopige hechtenis van de verdachte te 
handhaven, geen bewijzen maar aan
wijzingen van schuld aangeeft (1). 

3° Uit de enkele omstandigheid dat in de 
loop van een « onverwijld » gevoerd 
onderzoek een bepaalde verrichting 
met een ongewone of onverantwoorde 
vertraging is uitgevoerd, valt niet af te 
leiden dat de redelijke termijn bedoeld 
in art. 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens is overschreden (2). 

(KREKELBERG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6327) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te · 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 5 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, 5, 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, en 13 
(lees 14).2 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest, 
met aanneming van de gronden uit de 
vordering van het openbaar ministerie, 
onder meer vermeldt dat eiser « een pan
ty zou gegrepen hebben en die heeft ge
bruikt om er zijn vrouw mee te wur
gen »; dat hij « aldus blijk gegeven heeft 
van een volslagen gebrek aan eerbied zo
wel voor het !even als voor de goede
ren », 

terwijl het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat uitspraak 
doet als onderzoeksgerecht en over de 

(1) Cass., 18 . juni 1986, AR. nr. 
(A.C., 1985-86, m. 656}. 

5146 

(2} Zie Cass., 10 juni 1987, A.R. nr. 5954 
(A.C., 1986-87, nr. 613}. 

schuld van de verdachte enkel kan oor
delen in zoverre zulks nodig is om dien·s 
internering of de opschorting van de uit
spraak te bevelen, door die bewoordin
gen heeft vastgesteld dat eiser schuldig is 
aan feiten waarvan hij wordt verdacht 
en derhalve het in zijn voordeel bestaan
de vermoeden van onschuld miskent; 

tweede onderdeel, de kamer van in
beschuldigingstelling haar beslissing 
grondt op de vaststelling dat, zo de nala
tigheid van de psychiatrische deskundige 
die meer dan zeven maanden na de fei
ten nog steeds geen verslag heeft bin
nengebracht en die meer dan zes en een 
halve maand na die feiten gewacht heeft 
alvorens eiser te ontmoeten, ten deze op 
zich laakbaar is, er niettemin geen spra
ke van kan zijn dat een welbepaalde on
derzoeksverrichting - bijvoorbeeld een 
deskundigenonderzoek - wordt afge
scheiden van het geheel van de door de 
rechter bevolen verrichtingen, inzonder
heid wanneer ze, zoals ten deze, onder
ling verbonden zijn, 

terwijl niet alle onderzoeksverrichtin
gen als gelijkwaardig kunnen worden be
schouwd, inzonderheid wat het psychia
trisch onderzoek betreft waarbij aan de 
deskundige gevraagd wordt zich uit te !a
ten over de geestestoestand van verdach
te op het ogenblik van de hem verweten 
feiten; dat immers die onderzoeksver
richting alle betekenis verliest en defini
tief onmogelijk wordt wanneer ze niet 
terstond wordt uitgevoerd : 

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

aanneming van de gronden uit de 
vordering van het openbaar ministe
rie, zegt « dat er voldoende aanwij
zingen van schuld bestaan »; dat het 
door alleen gewag te maken van 
aanwijzingen en niet van bewijzen, 
niet verklaart dat eiser de feiten 
waarvan hij wordt verdacht, werke
lijk heeft gepleegd; 

Dat derhalve uit de enkele door 
het middel bekritiseerde vermelding 
van het arrest niet kan worden afge
leid dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling het vermoeden van on
schuld, zoals het is neergelegd in de 
artikelen 6.2 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den en 14.2 van het Internationaal 
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Verdrag inzake burgerrechten en Nr. 239 
politie rechten, heeft miskend; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat in de loop van 
een « zonder verwijl , uitgevoerd on
derzoek een onderzoeksverrichting 
een ongewone of onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen niet valt 
af te leiden dat de redelijke termijn, 
in de zin van artikel 5.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, is overschreden; 

Overwegende, voor het overige, 
dat eiser niet duidelijk aangeeft 
waarom het arrest de overige leden 
van de artikelen 5 en 6 van dat ver
drag en van artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874 schendt; 

Dat artikel 97 van de Grondwet 
niet van toepassing is op de beslis
singen van de onderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis; 

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. 

2' KAMER - 16 december 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - VOORZIENINGEN 
DIE BIJ GEMIS AAN BESTAANSREDEN OF BE
LANG NIET ONTVANKELIJK GEWORDEN ZIJN 

- BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - INVRIJHEIDSTELLING ACHTER

AF. 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVES

TIGING - VOORZIENING IN CASSATIE - ONT
VANKELIJKE VOORZIENING - INVRIJHEID
STELLING ACHTERAF. 

1° en 2o De voorziening van een verdach
te tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling houdende be
vestiging van het te zijnen laste ver
leende bevel tot aanhouding verliest el
ke bestaansreden als hij achteraf en 
voordat het Hof over de voorziening 
uitspraak doet, in vrijheid woi·dt ge
steld (1). 

(FRANSSEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6329) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest het tegen eiser uitgevaardig
de bevel tot aanhouding bevestigt; 

Overwegende dat eiser in vrijheid 
is gesteld ingevolge het op 10 no
vember 1987 gewezen arrest van het 
Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Dat de voorziening geen bestaans
reden meer heeft; dat zij derhalve 
niet ontvankelijk is; 

16 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo- l---------~------
caat-generaal - Advocaat: mr. E. Lem
mens, Luik. 

(1) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5371 
(A.C., 1986-87, nr. 47) en de noot. 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 december 1987 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 240 

2' KAMER - 16 december 1987 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
VOEGDHEID - EUROPEES VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - REDELIJKE 
TERMIJN, VOORGESCHREVEN DOOR DIE BE
PALING - BEOORDELING VAN DIE TERMIJN. 

2°0NDERZOEKSGERECHTEN 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS- BEVOEGDHEID- EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - REDE
LIJKE TERMIJN, VOORGESCHREVEN DOOR 
DIE BEPALING - BEOORDELING VAN DIE 
TERMIJN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - REDELIJKE TERMIJN, VOORGESCHRE
VEN DOOR DIE BEPALING BEOORDELING 
VAN DIE TERMIJN - BEVOEGDHEID - ON
DERZOEKSGERECHTEN- HANDHAVING VAN 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS. 

4o VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING - REDENGEVING - CONCLUSIE GE
GROND OP HET EUROPEES VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - CONCLUSIE 
TEN BETOGE DAT DE DOOR DIE BEPALING 
VOORGESCHREVEN REDELIJKE TERlVIIJN 
OVERSCHREDEN IS. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - TOEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELS BIJ NEERLEGG!NG VAN EEN 
CONCLUS!E - STRAFZAKEN - HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLU
SIE GEGROND OP HET EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - CONCLU
SIE TEN BETOGE DAT DE DOOR DIE BEPA-

LING VOORGESCHREVEN REDELIJKE TER
MIJN IS OVERSCHREDEN. 

1°, 2o en 3° Het onderzoeksgerecht dat 
uitspraak doet over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis is niet bevoegd 
om te oordelen of de door art. 6.1 Eu
ropees Verdrag Rechten van de Mens 
voorgeschreven redelijke termijn bij 
de behandeling van de zaak al dan 
niet in acht kon worden genomen (1). 

4o en 5o Door te vermelden dat « gejet op 
de bijzondere omstandigheden van de 
zaak », die in het arrest nader worden 
aangegeven, « de redelijke termijn, die 
bij art. 53 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens en niet, zoals beklaagdes 
conclusie verkeerdelijk vermeldt, bij 
art. 6 van dat verdrag is voorgeschre
ven, niet verstreken is », antwoordt de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak doet over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis, op de conclu
sie waarin de verdachte zich op dat ar
tikel 6 beriep; het onderzoeksgerecht is 
niet gehouden nader te antwoorden 
op middelen die de verdachte uit art. 6 
heeft afgeleid, aangezien zij niet be
voegd is die te beoordelen. 

(BELLIA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 5.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en 5 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, 

doordat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van eiser be
veelt, op grand dat « gelet op de omstan
digheden eigen aan de zaak, de redelijke 
termijn in de zin van artikel 5.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden niet is verstreken "• 

(1) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661 
(A.C., 1985-86, nr. 167) 
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terwijl het arrest noch in die noch in 
enige andere considerans antwoordt op 
de conclusie van eiser, ten betoge dat 
« naar eigen zeggen van de met het on
derzoek belaste magistraat er niets an
ders meer te doen staat dan rechtstreeks 
bepaalde getuigen over de zedelijkheid 
te ondervragen (aangezien ze reeds door 
de G.P. waren gehoord}; dat het eigenlijk 
onderzoek met de neerlegging van het 
verslag van het ballistisch deskundigen
onderzoek op 9 mei 1987 beeindigd is; 
dat het begrip redelijke termijn van ge
val tot geval moet worden onderzocht; 
dat ten deze de laatste door de onder
zoeksmagistraat gevorderde onderzoeks
verrichting dagtekent van 29 januari 
1987; dat het evident is dat, gesteld al 
dat eiser zonder verwijl naar de feiten
rechter zou worden verwezen, de vertra
ging die het onderzoek heeft opgelopen 
dan nog de straf voor de gepleegde fei
ten op een ontoelaatbare wijze zou uit
stellen », het arrest derhalve, door de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
van eiser te bevelen zonder daarbij vast 
te stellen dat die vertraging verantwoord 
is, artikel 5.3 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden schendt; 
dat het arrest onvoldoende met redenen 
is omkleed doordat het niet genoegzaam 
antwoordt op de conclusie van eiser : 

Overwegende dat eiser, na artikel 
6 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden te hebben 
aangevoerd en de data van zijn laat
ste onderzoeksverrichtingen te heb
ben aangegeven, in zijn voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling ge
nomen conclusie betreffende de 
duur van de voorlopige hechtenis 
betoogt « dat zonder enige twijfel, 
gesteld al dat (eiser) zonder verwijl 
naar de feitenrechter zou worden 
verwezen, de door het onderzoek op
gelopen vertraging de straf voor de 
gepleegde feiten op een ontoelaatba
re wijze zou uitstellen », waarna hij 
met verwijzing naar het arrest van 
22 oktober 1986 van het Hof betref
fende de overschrijding van de rede
lijke termijn bij de berechting van 
een beschuldigde door het hof van 
assisen betoogt dat « de gevolgen 
van de overschrijding van de rede
lijke termijn zowel uit het oogpunt 
van de bewijsvoering als van de 

straftoemeting moeten worden on
derzocht; ( ... ) dat immers het onge
woon lang aanslepen van de proce
dure het teloorgaan van bewijsmate
riaal tot gevolg kan hebben, zodat 
de rechter niet meer in staat is te 
beslissen dat de feiten bewezen zijn; 
( ... ) dat de overschrijding van de re
delijke termijn ook schadelijke ge
volgen kan hebben voor de beklaag
de en de beschuldigde »; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, op grond 
van die vermeldingen welke in hun 
geheel en in hun context zijn onder
zocht, heeft kunnen beslissen dat ei
ser uit de aangevoerde gegevens 
geen ander rechtsgevolg trok dan de 
onmogelijkheid dat de redelijke ter
mijn bij de berechtiging van de 
zaak in acht genomen kon zijn; 

Overwegende dat het niet de taak 
van het onderzoeksgerecht is om, 
wanneer het zoals ten deze uit
spraak doet over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis, te oordelen 
of de door voormeld artikel 6 voor
geschreven redelijke termijn al dan 
niet in acht genomen is; 

Dat bijgevolg het hof van beroep, 
waar het vermeldt dat « in de om
standigheden eigen aan de zaak », 
die door het arrest nader worden 
omschreven, << de redelijke termijn 
die is voorgeschreven door artikel 
5.3 en niet door artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet overschre
den is >>, antwoordt op de conclusie 
waarin eiser zich beriep op artikel 6 
van dat verdrag; dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet gehou
den was nader te antwoorden op de 
door eiser uit dat artikel 6 afgeleide 
middelen die zij niet bevoegd was te 
beoordelen; 

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

16 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. 
Dufrasne, Bergen. 

Nr. 241 

2' KAMER - 16 december 1987 

1° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VER

NIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN RET BE
LANG VAN DE WET- STRAFZAKEN- CASSA
TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 
-ART. 441 SV. - STREKKING VAN RET CAS
SATIEBEROEP. 

2° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VER
NIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN RET BE
LANG VAN DE WET- STRi\FZAKEN- CASSA
TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 
- ART. 441 SV. - VONNIS DAT DE BEKLAAG
DE MET NA!VIE TOT EEN ONWETTIGE GELD
BOETE VEROORDEELT - UITWISSING VAN DE 
VEROORDEL!NG - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1' In het bij art. 441 Sv. bepaalde geval 
wordt de strekldng van het cassatiebe
roep vastgesteld door het schrijven 
van de minister van Justitie (1). 

2' Wanneer het vonnis van een politie
rechtbank een beklaagde, in staat van 
wettelijke herhaling wegens het in 
art. 561, r, Sw. omschreven misdrijf 
« nachtgerucht en nachtrumoer », ver
oordeelt tot een hoofdgevangenisstraf 
van negen dagen en tot een geldboete 
van 40 frank, de procureur-generaal in 
het Hoi tegen dat vonnis een cassatie
beroep instelt ingevolge een schrijven 
waarin de minister van Justitie hem 
zonder nadere precisering, wat de om
vang van de gevorderde vernietiging 
betreft, bevel geeft om overeenkomstig 
art. 441 Sv. bij het Hoi aangifte te 

(1) Zie Cass., 4 maart 1987, A.R. nr. 5681 
(A.C., 1986-87, nr. 401) en de noot 2. 

doen van dat vonnis in zoverre het de 
beklaagde tot een onwettige geldboete 
veroordeelt, en de uitgesproken veroor
deling ondertussen met toepassing van 
art. 619, eerste lid, Sv. is uitgewist, 
vernietigt het Hoi het aangegeven von
nis, in zoverre het de beklaagde tot 
een hoofdgevangenisstraf van negen 
dagen en tot een geldboete van 40 
frank veroordeeld en zegt dat er geen 
grand is tot verwijzing. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN CAS
SATIE IN ZAKE CAVALIER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6043) 

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

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 17 september 
1986, Bestuur voor burgerlijke en 
criminele zkaen, nr. 7/130.836/473 
AP/voorz. PL/CP, bevel heeft gege
ven, met toepassing van artikel 441 
van het W etboek van Strafvorde
ring, bij het Hof aangifte te doen 
van het op 1 december 1981 door de 
Politierechtbank te Jodoigne gewe
zen en in kracht van gewijsde gega
ne vonnis waarbij de genaamde Ca
valier Pierre Herni Jose Ghislain, 
handlanger, geboren op 30 juli 1949 
te Tienen, wonende rue Saint-Me
dard 33, te Jodoigne, tot een geld
boete van veertig frank veroordeeld 
wordt wegens het feit dat hij zich 
op 16 mei 1981 schuldig gemaakt 
heeft aan nachtgerucht of nachtru
moer waardoor de rust van de inwo
ners kon worden verstoord (Straf
wetboek, artikel 561, 1'), met de 
omstandigheid dat voornoemde in 
staat van wettelijke herhaling ver
keerde aangezien hij reeds op 2 de
cember 1980 door de Politierecht
bank te Jodoigne wegens gelijkaar
dige feiten op tegenspraak was ver-
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oordeeld bij een vonnis dat op het 
ogenblik van de feiten kracht van 
gewijsde bezat. 

De geldboete die voor die overtre
ding wordt opgelegd door artikel 561 
van het Strafwetboek bedraagt 10 
tot 20 frank, zodat de uitgesproken 
geldboete onwettig is. 

Om die reden, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aan
gegeven vonnis te vernietigen, om
dat het de beklaagde tot een geld
boete van veertig frank veroordeelt, 
te bevelen dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing en de aldus beperkte zaak 
te verwijzen naar een andere poli
tierechtbank. 

Brussel, 26 mei 1987. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) J. Velu »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Gelet op het schrijven d.d. 17 sep
tember 1986 waarbij de minister van 
Justitie de procureur-generaal ver
zoekt het door de Politierechtbank 
te Jodoigne in de zaak Pierre Cava
lier gewezen vonnis van 1 december 
1981 op grond van artikel 441 van 
het W etboek van Strafvordering aan 
het oordeel van het Hof te onder
werpen; 

Overwegende dat dit vonnis 
laatstgenoemde tot een hoofdgevan
genisstraf van negen dagen en tot 
een geldboete van 40 frank veroor
deelt, ter zake dat hij zich op 16 mei 
1981 schuldig heeft gemaakt aan 
nachtgerucht of nachtrumoer waar
door de rust van de inwoners kon 
worden verstoord, met de omstan
digheid dat beklaagde in staat van 
wettelijke herhaling verkeerde; 

Overwegende dat luidens artikel 
561, 1", van het Strafwetboek « met 
geldboete van tien frank tot twintig 

frank en met gevangenisstraf van 
een dag tot vijf dagen of met een 
van die straffen aileen worden ge
straft ( ... ) zij die zich schuldig rna
ken aan nachtgerucht of nachtru
moer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord >>; 
dat, luidens artikel 562 van het 
Strafwetboek, de rechter, in geval 
van herhaling, « naast geldboete, ge
vangenisstraf van ten hoogste negen 
dagen kan uitspreken >>; 

Dat de politierechtbank bijgevolg 
beklaagde niet tot een geldboete van 
veertig frank kon veroordelen, aan
gezien dat bedrag het wettelijk 
maximum te boven gaat; 

Overwegende dat, in het bij arti
kel 441 van het Wetboek van Straf
vordering bepaalde geval, het onder
werp van de voorziening nader be· 
paald wordt in het schrijven van de 
minister van Justitie; dat laatstge
noemde aangifte doet van het op 1 
december 1981 door de Politierecht
bank te J odoigne in de zaak Pierre 
Cavalier gewezen vonnis « doordat 
het betrokkene veroordeelt tot een 
geldboete van 40 frank >>, zonder dat 
het schrijven aangeeft welke de om
vang is van de gevraagde vernieti
ging; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 561, 1", van het Strafwetboek 
voorziet in de mogelijkheid om voor 
het aldaar bedoelde misdrijf een 
geldboete op te leggen, zodat even
tuele vernietiging niet kan geschie
den door splitsing; dat, anderzijds, 
de geldboete ten deze slechts een 
van de bestanddelen van een enige 
straf is, zodat de vernietiging niet 
kan worden beperkt tot het beschik
kende gedeelte betreffende de geld
boete; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging op grond van artikel 441 
van het Wetboek van Strafvordering 
nooit enig nadeel mag toebrengen 
aan de veroordeelde noch diens toe
stand mag verzwaren; dat het aan
gegeven vonnis dagtekent van 1 de
cember 1981, zodat de uitgesproken 
veroordeling thans uitgewist is inge
volge de toepassing van artikel 619, 
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eerste lid, van het W etboek van 
Strafvordering; dat er derhalve geen 
grond is tot verwijzing; 

Om die redenen, vernietigt het 
aangegeven vonnis d.d. 1 december 
1981 van de Politierechtbank te Jo
doigne, in zoverre het Pierre Cava
lier veroordeelt tot een hoofdgevan
genisstraf van negen dagen en tot 
een geldboete van 40 frank; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; zegt 
dater geen grond is tot verwijzing. 

16 december 1987 - 2e kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Rappe - Gedeeltelijk 
gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 242 

1" KAMER - 17 december 1987 

REGISTRATIE (RECHT VAN) - ART. 189 
WETBOEK VAN REGISTRATIERECHTEN - GE
DWONGEN OPENBARE VERKOOP - CONTRO
LESCHATTING GEVORDERD DOOR DE ONT
VANGER DER REGISTRAT!E - WETTIGHEID. 

Art. 189 Wetboek van Registratierechten 
is toepasselijk op de gedwongen open
bare verkopen; de rechter kan derhal
ve de vordering tot controleschatting 
van de ontvanger der registratie niet 
afwijzen op grand dat de verlwopwaar
de van het verkochte onroerend goed 
is bepaald door de prijs waarvoor het 
na een regelmatige procedure is toege
wezen (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCE CREDIT 
N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7912) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1986 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 44 tot 46, 189 van het koninklijk 
besluit nr. 64 van 30 november 1939 hou
dende het Wetboek van de Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten, bekrach
tigd bij de wet van 16 juni 1947, 1350, 
1582, 1583 van het Burgerlijk Wetboek, 7 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851 1582 en 1599 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de oorspronkelijk door eiser ingestel
de vordering tot schatting niet gegrond 
is, op grond dat eiser « in boger bero~p 
alleen maar de middelen overneemt die 
reeds voor de eerste rechter zijn uiteen
gezet en door deze zijn beantwoord met 
een oordeelkundige motivering die de 
rechtbank overneemt; ... dat (eiser) aan 
artikel 189 van het Wetboek van de Re
gistratierechten een draagwijdte wil ge
ven die het niet heeft; dat het buiten 
twijfel staat dat de nieuwe wetgeving 
evenals de vroegere ertoe strekt de be
langen van de fiscus te beschermen bij 
de verkopingen van onroerende goede
ren die aan de vrije wil van de contracte
rende partijen zijn onderworpen, het
geen bijkt uit het gebruik van de 
restrictieve term " overeenkomst " ter 
vervanging van de term " eigendoms
overdragende aide "; dat het overbodig is 
eraan toe te voegen dat de termen " uit
gedrukte prijs " en " aangegeven waar
de " ongeschikt zijn in geval van ge
dwongen verkoop; ... dat geen rekening 
kan worden gehouden met het feit dat 
het goed opnieuw is verkocht voor een 
hog ere prij s dan die waarvoor het is ge
kocht; dat de verkoopwaarde ervan ten 
deze overeenstemt met de prijs waarvoor 
het na een regelmatige procedure is toe
gewezen », 

(1) Zie de verwiJzmgen m de cone! van het terwijl, eerste onderdeel, artikel 189 
0 M m Bull. en Pas., 1988, I, nr 242 van het Wetboek van de Registratie-, Hy-
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potheek- en Griffierechten bepaalt dat 
« ••. de ontvanger der registratie de be
voegdheid heeft om de schatting te vor
deren van de goederen die het voorwerp 
van de overeenkomst uitmaken, ten 
einde van de ontoereikendheid van de 
uitgedrukte prijs of van de aangegeven 
waarde te doen blijken, wanneer het 
gaat om eigendom of vruchtgebruik van 
in Belgie gelegen onroerende goederen »; 
het bestreden vonnis ten onrechte stelt 
dat die bepaling niet van toepassing zou 
zijn in geval van gedwongen verkoop na 
beslag, daar de erin vermelde termijnen 
« overeenkomst ''• « uitgedrukte prijs , 
en « aangegeven waarde , zogezegd en
kel betrekking hebben op de verkoop 
van een onroerend goed waarover de 
partijen vrij kunnen beslissen; elke ver
koop, oak al is het een gedwongen ver
koop na beslag, waarbij het onroerend 
goed openbaar wordt toegewezen, in 
werkelijkheid een overeenkomst is waar
bij de ene partij zich verbindt om een 
zaak te leveren en de andere om daar
voor een prijs te betalen (artikelen 1582 
en 1583 van het Burgerlijk Wetboek); de 
toestemming van de verkoper, ten deze 
de beslagene, weliswaar niet uit eigen 
wil wordt gegeven, maar uit kracht van 
de wet, door de wil van zijn schulde
naars die uitvoering geven aan het alge
meen pandrecht dat hun bij artikel 7 van 
de Hypotheekwet wordt toegekend en 
waarvan de toepassing in het vijfde deel 
van het Gerechtelijk Wetboek is vastge
steld; dit niet belet dat, zoals zulks door 
de artikelen 1582 en 1509 van het Ge
rechtelijk Wetboek wordt bevestigd, de 
openbare toewijzing na beslag een ver
koop is en dat ze dus althans een over
eenkomst van eigendomsoverdracht is; 
uit de artikelen 44 tot 46 van het Wet
hoek van de Registratierechten volgt dat 
niet enkel het recht van 12,50 % zonder 
onderscheid is verschuldigd op « de ver
kopingen, ruilingen en aile overeenkom
sten onder bezwarende titel waarbij ei
gendom wordt overgedragen , van onroe
rende goederen (artikel 44), maar dat 
« de belastbare grondslag in geen geval 
lager mag zijn dan de verkoopwaarde 
van het overgedragen onroerend goed , 
(artikel 46); de omstandigheid dat een 
onroerend goed bij openare verkoop na 
beslag wordt verkocht, niet belet dat het 
voor een lagere prijs dan zijn verkoop
waarde kan worden toegewezen; de in 
artikel 189 vermelde termen « uitgedruk
te prijs » en « aangegeven waarde » hele
maal niet ongeschikt zijn maar volko
men passen bij de verkoop van onroe
rende goederen na beslag; in elk geval 

uit niets valt af te leiden dat de wetge
ver, door hun gebruik, aileen de bij een 
verkoop uit de hand vastgestelde prijs op 
het oog zou hebben gehad; daaruit volgt 
dat het bestreden vonnis, door de schat
ting van de litigieuze goederen niet toe 
te staan, op grand dat artikel 189 van 
het Wetboek van de Registratierechten 
niet van toepassing is in geval van ge
dwongen verkoop van een onroerend 
goed bij een openbare toewijzing na be
slag, het wettelijk begrip verkoop mis
kent en, bijgevolg, de artikelen 1582, 
1583 van het Burgerlijk Wetboek, 7 van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851, 
1582, 1583 van het Gerechtelijk Wetboek 
alsmede de in het middel aangewezen 
bepalingen van het Wetboek van de Re
gistratierechten, inzonderheid de artike
len 46 en 189 van dat wetboek, schendt; 

tweede onderdeel, in geen enkele wet
telijke bepaling het onweerlegbaar ver
moeden is neergelegd dat de bij een ge
dwongen verkoop verkregen prijs nood
zakelijk overeenstemt met de verkoop
waarde van de in beslag genomen onroe
rende goederen; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, door om die reden, 
welke het van het beroepen vonnis over
neemt, de schatting van de litigieuze 
goederen te weigeren, ook de in het mid
del aangewezen bepalingen van het Wet
boek van de Registratierechten, inzon
derheid de artikelen 46 en 189 van dat 
wetboek, schendt, daar noch laatstge
noemde bepaling, noch enige andere be
paling de schatting van de bij een ge
wongen verkoop verkochte onroerende 
goederen uitsluiten; het vonnis boven
dien, door te oordelen dat de bij een ge
dwongen verkoop verkregen prijs nood
zakelijk overeenstemt met de verkoop
waarde van het verkochte goed, niette
genstaande het ontbreken van een wette
lijke bepaling houdende vaststelling van 
een dergelijke overeenstemming, het 
wettelijk begrip bij de wet ingesteld ver
moeden miskent (schending van artikel 
1350 van het Gerechtelijk Wetboek): 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen de 
beide onderdelen van het middel op
geworpen en hieruit afgeleid dat het 
middel, in zijn beide onderdelen, 
niet opkomt tegen het motief van de 
bestreden beslissing dat de verkoop
waarde ten deze overeenstemt met 
de prijs waarvoor het goed na een 
regelmatige procedure is toegewe
zen, terwijl dat motief volstaat om 
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het bestreden beschikkende gedeel
te naar recht te verantwoorden : 

Overwegende dat artikel 189 van 
het Wetboek van de Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten be
paalt dat, onverminderd de toepas
sing van de bepalingen betreffende 
het bewimpelen van prijs, de ont
vanger der registratie de bevoegd
heid heeft om schatting te vorderen 
van de goederen die het voorwerp 
van de overeenkomst uitmaken, ten 
einde van de ontoereikendheid van 
de uitgedrukte prijs of van de aan
gegeven waarde te doen blijken, 
wanneer het gaat om eigendom of 
vruchtgebruik van in Belgie gelegen 
onroerende goederen; 

Overwegende dat uit de term 
« vorderen », die reeds in artikel 17 
van de Registratiewet van 22 frimai
re jaar VII voorkwam, en uit artikel 
192, derde lid, van het Wetboek van 
de Registratierechten valt af te lei
den dat als de ontvanger der regis
tratie de schatting vordert, omdat 
hij van mening is dat de uitgedrukte 
prijs of de aangegeven waarde lager 
zijn dan de verkoopwaarde, de vre
derechter die maatregel binnen vijf
tien dagen na het verzoek, zonder 
voorafgaand en contradictoir debat, 
moet bevelen; 

Dat uit de vormen van die proce
dure blijkt dat het aangesproken 
rechtscollege niet moet nagaan of de 
aanwijzingen waarop de vermoe
dens van het bestuur zijn geba
seerd, al dan niet voldoende ernstig 
zijn om gebruik te kunnen maken 
van zijn recht om de schatting te 
vorderen; 

Dat daaruit volgt dat de rechter 
niet bevoegd was om vast te stellen 
dat ten deze de verkoopwaarde van 
het betrokken onroerend goed over
eenstemde met de prijs waarvoor 
het na een regelmatige procedure 
was toegewezen; dat bijgevolg dat 
motief de beslissing niet naar recht 
kan verantwoorden; 

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

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, zowel op zijn eigen gronden 
als op de gronden van de eerste 
rechter die het overneemt, oordeelt 
dat de schatting bedoeld in de arti
kelen 189 en volgende van het Wet
hoek van de Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten niet kan 
plaatshebben wanneer de verkoop 
tot stand is gekomen in omstandig
heden waardoor elke mogelijkheid 
van bedrog wordt uitgesloten, en dat 
de wet derhalve niet van toepassing 
is op de gevallen waarin de partijen 
niet vrij over de prijs en de voor
waarden van de overdracht kunnen 
beslissen, inzonderheid wanneer 
het, zoals in casu, gaat om een ge
dwongen openbare verkoop; 

Overwegende dat het onderscheid 
dat de bestreden beslissing dien
aangaande tussen vrijwillige over
dracht en gedwongen verkoop 
maakt, niet meer is verantwoord se
dert het koninklijk besluit nr. 64 
van 30 november 1939 houdende het 
Wetboek van de Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten; 

Overwegende dat artikel 44 van 
dat wetboek de belasting heft op 
« de verkopingen, ruilingen en alle 
overeenkomsten onder bezwarende 
titel ... waarbij eigendom of vrucht
gebruik van onroerende goederen 
wordt overgedragen »; dat de toewij
zingen na gerechtelijke uitwinning, 
zelfs als ze voor de vorm en ten 
grande aan bepaalde bijzondere re
gels onderworpen zijn, zoals uit de 
artikelen 1582, 1649, 1684 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1599 van het 
Gerechtelijk Wetboek blijkt, verko
pingen zijn die, zoals elke verkoop 
eigendom overdragen; ' 

Dat artikel 45 van hetzelfde wet
hoek, dat bepaalt dat het recht 
wordt vereffend, ten aanzien van de 
verkopingen, op het bedrag van be
dongen prijs en lasten, zowel van toe
passing is op de gedwongen als op 
de vrijwillige verkopingen; dat val
gens artikel 46 de belastbare grand
slag in geen geval lager mag zijn 
dan de verkoopwaarde van de over-
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gedragen onroerende goederen, 
zulks om te bereiken dat de belas
ting gelijk is voor alle belasting
plichtigen, namelijk in casu de ko
pers van onroerende goederen, zon
der onderscheid te maken naar 
gelang van de omstandigheden 
waarin zij hebben gecontracteerd 
en, bijgevolg, zonder dat enig onder
scheid moet worden gemaakt tussen 
de - vrijwillige of gedwongen -
openbare verkopingen en de verko
pen uit de hand; 

Overwegende dat artikel 189 van 
het Wetboek van de Registratierech
ten, in zonverre het aan de ontvan
ger der registratie de bevoegdheid 
toekent om de schatting te vorderen 
van de goederen die het voorwerp 
van de overeenkomst uitmaken, be
doelt de toepassing van de in artikel 
46 vervatte beginselregel te bewerk
stelligen; dat daaruit dient te wor
den afgeleid dat de in artikel 189 ge
bruikte term " overeenkomst " moet 
worden opgevat in de betekenis die 
hij in de artikelen 44 en 45 heeft en 
zowel voor de gedwongen als voor 
de vrijwillige verkopingen geldt; 

Dat de appelrechter, door met de 
eerste rechter te oordelen dat voor
meld artikel 189 geen betrekking 
had op een gedwongen openbare 
verkoop, zijn beslissing derhalve 
niet naar recht heeft verantwoord; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen, zitting houdende in 

Verslaggever: de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 243 

1 • KAMER - 17 december 1987 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - GEZAG VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING - STRAFZAKEN -
VRIJSPRAAK - VOORDEEL VAN DE TWIJFEL 
- GEVOLGEN. 

Wanneer de strafrechter een beklaagde 
heeft vrijgesproken, zelfs wegens het 
voordeel van de twijfel, kan de burger
lijke rechter geen getuigenverhoor be
velen inzake de werkelijkheid van het 
aldus niet bewezen verklaarde feit, 
oak al heeft de strafrechter uitspraak 
gedaan in afwezigheid van andere par
tijen die, derhalve, de middelen die zij 
hadden kunnen aanvoeren, niet heb
ben doen gelden (1). (Algemeen begin
sel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

(SOURIS 
T. BUTERA, LA GARANTIE NATIONALE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7924) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 juni 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen; 

Over het middel: miskenning van het 
algemeen beginsel van het gezag van ge
wijsde in strafzaken en schending van 
de artikelen 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

hoger beroep. 1----------------
17 december 1987 - 1• kamer - Voor

zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -

(1) Cass., 19 nov 1982, A.R. nr 3524 
(A.C, 1982-83, nr 175), 18 sept. 1986, A.R 
nr 7518 (1b1d., 1986-87, nr 34). 
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doordat het bestreden vonnis, na er
aan te hebben herinnerd dat eiseres bij 
het door de Politierechtbank te Bergen 
op 9 september 1981 gewezen vonnis we
gens het bestaan van twijfel is vrijge
sproken van de haar ten laste gelegde 
overtreding van artikel 12.3.2 van het 
Wegverkeersreglement (« de bestuurder 
die voorrang heeft, verliest deze voor
rang wanneer hij zijn voertuig opnieuw 
in beweging brengt, na gestopt te heb
ben >>), de beslissing bevestigt van de 
eerste rechter die de persoonlijke ver
schijning van eiseres en het verhoor van 
drie getuigen had bevolen om te weten 
te komen of het door eiseres bestuurde 
voertuig gestopt is aan het kruispunt 
waarop zich het litigieuze ongeval voor
deeld, en de eisers in de kosten van het 
hoger beroep veroordeelt, dat het aldus 
beslist op grond dat: « wanneer de vrij
spraak gegrond is op het ontbreken van 
voldoende bewijzen, de schuld hiermee 
niet wordt uitgesloten; dat het tegendeel 
beslissen tot gevolg zou hebben dat de 
burgerlijke rechter geen bezwarende ge
gevens tegen de vproorzaker van de 
schade zou mogen in 1.anmerking nemen 
aileen omdat de sti:afrechter er geen 
heeft gevonden; dat (de verweerders) 
niet tegenwoordig waren bij het debat 
voor de politierechtbank en dus hun mid
delen die de beslissing van de rechter 
hadden kunnen bei:nvloeden, niet hebben 
kunnen doen gelden; dat dit vonnis, in
dien het zou verklaren dat (eiseres) ge
stopt was, helemaal niet in tegenspraak 
zou zijn met het vorige strafrechterlijke 
vonnis waarbij is verklaard dat het niet 
geweten is of het feit is gepleegd ... ; dat 
derhalve ten deze niet zeker en noodza
kelijk is beslist dat (eiseres) niet gestopt 
is op de kruising van de rue Brenez en 
de rue M. Derbaix >>, 

terwijl de strafrechter, door beklaagde 
vrij te spreken wegens het bestaan van 
twijfel, beslist dat de hem verweten fei
ten niet bewezen zijn; het gezag van een 
dergelijke beslissing tot gevolg heeft dat 
de burgerlijke rechter voor wie een vor
dering over dezelfde feiten is gebracht 
niet mag beslissen dat ze bewezen zijn; 
de omstandigheid dat eiseres ten deze al 
is het maar wegens het ontbreken ;an 
voldoende bewijzen, vrijgesproken is van 
het haar ten laste gelegde feit dat ze aan 
het kruispunt gestopt is en haar voertuig 
opnieuw in beweging heeft gebracht zon
der de overige weggebruikers te laten 
voorgaan, ten deze uitsluit dat eiseres 
nog schuldig kan worden bevonden aan 
die feiten en zelfs dat het bewijs ervan 

nog in rechte kan worden geleverd; het 
bestreden vonnis bijgevolg, door de ver
schijning van eiseres en een verhoor te 
gelasten ten einde uit te maken of eise
res gestopt is aan het kruispunt en ver
volgens haar voertuig opnieuw in bewe
ging heeft gebracht, en door te verklaren 
dat de politierechtbank niet noodzakelijk 
beslist heeft dat eiseres niet gestopt was, 
de zin en de strekking van de vrijspre
kende beslissing waarvan dat vonnis het 
bestaan vaststelt, miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en het gezag 
van gewijsde van die beslissing miskent 
(miskenning van het bovenaan het mid
del aangehaalde algemeen rechtsbegin
sel en schending van de artikelen 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878): 

Overwegende dat eiseres bij het 
op 9 september 1981 door de Politie
rechtbank te Bergen gewezen von
nis vrijgesproken is van de in arti
kel 12.3.2 van het Wegverkeersregle
ment omschreven overtreding, na
melijk dat ze als bestuurster op de 
voorra.agsweg geen voorrang heeft 
verleend toen ze, na gestopt te heb
ben, haar voertuig opnieuw in bewe
ging bracht, op grond dat die telast
legging « wegens het voortbestaan 
van twijfel niet bewezen is »; 

Overwegende dat het gezag van 
het gewijsde in strafzaken zich uit
strekt tot al hetgeen de strafrechter 
zeker en noodzakelijk heeft beslist, 
met inachtneming van de dragende 
gronden van die beslissing, ten aan
zien van het bestaan van de aan de 
beklaagde ten laste gelegde feiten, 
ongeacht de juridische omschrijving 
ervan; 

Dat de strafrechter, die vaststelt 
dat er nog twijfel bestaat en dat die 
twijfel aan de beklaagde ten goede 
moet komen, beslist dat de aan 
laatstgenoemde ten laste gelegde 
feiten niet bewezen zijn, gelet op de 
regels van de bewijsvoering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat de on
derzoeksmaatregel die de eerste 
rechter had bevolen om uit te rna
ken « of het door eiseres bestuurde 
voertuig al dan niet gestopt was », 
passend is, en dat er derhalve rede
nen zijn om het beroepen vonnis te 
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bevestigen, de op 9 september 1981 
door de politierechtbank gewezen 
vrijsprekende beslissing alsook het 
gezag van gewijsde van die beslis
sing miskent; 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde in strafzaken geldt erga 
omnes, zodat het van geen belang is 
dat, zoals het bestreden vonnis ver
meldt, de verweerders niet tegen
woordig waren bij het debat voor de 
politierechtbank en dat zij voor die 
rechtbank geen middelen die de be
slissing van de rechter hadden kun
nen bei:nvloeden, hebben kunnen 
doen gelden; 

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 hieromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik, zitting houdende in hoger 
beroep. 

17 december 1987 - 1" kamer- Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal -Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 244 

1 • KAMER - 17 dec~mber 1987 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - AFWEZIGHEID VAN CON
CLUSIE - BURGERL!JKE ZAKEN - TOEPAS
S!NG VAN EEN WETSBEPALING DOOR EEN BE
SLISSING WAARIN NIET WORDT VASTGE
STELD DAT DE VOORWAARDEN VOOR DIE 
TOEPASSING ZIJN VERVULD 

2° SUCCESSIERECHTEN - ART. 52-2, 3°, 
WETBOEK VAN SUCCESS!ERECHTEN - GE
LIJKSTELLING VAN EEN GEADOPTEERD KIND 
MET EEN WETTIG KIND - VEREISTEN. 

1° Bij afwezigheid van conclusie is de 
burgerlijke rechter die een wetsbepa
ling toepast, niet verplicht vast te stel
Jen dat alle voorwaarden voor de toe
passing ervan vervuld zijn (1). 

2° Art. 52-2, :J', Wetboek van de Succes
sierechten wordt niet geschonden door 
de beslissing die, bij de berekening 
van die rechten, een geadopteerd kind 
met een wettig kind gelijkstelt, op 
grand dat het door de wetgever vereis
te uitsluitend karakter van de hulp en 
verzorging die de geadopteerde van de 
adoptant heeft gekregen, niet belet dat 
de geadopteerde andere inkomsten 
heeft, wanneer « de intensiteit van de 
menselijke zorg en van de gevoelsban
den tussen adoptant en geadopteerde » 

is aangetoond (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. 
MEYNSBRUGHEN-LESNEUCQ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7936) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1986 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 52-2, 3°, van het koninklijk besluit 
nr. 308 van 31 maart 1936 tot invoering 
van het Wetboek der Successierechten, 
bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936, 
gewijzig, · lJ de wet van 14 augustus 
1947 en bij het koninklijk besluit nr. 12 
van 18 april 1967, 

doordat het arrest beslist dat verweer
ster, op basis van de door het arrest 
vastgestelde feitelijke gegevens, aan
spraak kan maken op de verminderde 
voorkeurtarieven die aan de wettige kin
deren zijn toegekend op de nalatenschap 

(1} Cass., 1 juni 1984, A.R. nr 4203 
(A.C., 1983-84, nr. 564}, 9 juni 1986, A.R. 
nr 7546 (ibid., 1985-86, nr. 626). 

(2} M. DONNAY en A. CUVELIER, « Droits de 
succession et de mutation par deces », Rep. 
notarial, 1987, d. XV, boek XI, nr 917 
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van hun ouders, veeleer dan op het ta
rief dat van toepassing is tussen ooms, 
tantes en neven of nichten, op grand dat 
<< volgens het huidige artikel 52-2, 3°, van 
het Wetboek van Successierechten, na de 
wijziging ervan bij het koninklijk besluit 
nr. 12 van 18 april 1967, het geadopteerd 
kind niet met het wettig kind wordt ge
lijkgesteld, wanneer het slechts op aan
vullende wijze en samen met de wettige 
ouders van het geadopteerd kind verzor
ging van de adoptant heeft gekregen; dat 
het evenwel geen strengere voorwaarde 
stelt dan de verplichting tot onderhoud 
en opvoeding die normaal op een vader 
of een moeder rust; dat, met andere 
woorden, het feit dat de wetgever vereist 
dat de last op een enkele persoon rust, 
niet belet dat de geadopteerde inkom
sten ontvangt die er ten dele hebben toe 
bijgedragen om in de materHHe behoef
ten van zijn bestaan te voorzien; dat 
evenmin is vereist dat er geen ouders 
zijn of dat de adoptant met de geadop
teerde tijdens de periode van bijstand 
samenwoont; dat de omvang van de fi
nanciele bijdrage van de adoptant in de 
kosten van onderhoud en opvoeding van 
het geadopteerd kind bijkom,;tig is; dat 
vooral de intensiteit van de toewijding 
en de gevoelsbanden tussen de adoptant 
en de geadopteerde van belang is, en de 
adoptant zich jegens de geadopteerde 
dient te gedragen zoals zijn natuurlijke 
ouders zulks zou hebben gedaan », en 
bovendien op grand dat << uit de getui
genverklaringen blijkt dat de ouders van 
(verweerster) een groothandel exploiteer
den waaraan zij al hun beschikbare tijd 
wijdden; dat zij in hetzelfde onroerend 
goed een ander appartement bewoonden 
dan dat van de adoptante; dat deze het 
grootste dee! van haar tijd aan (verweer
ster) besteedde en zulks van bij haar ge
boorte tot haar meerderjarigheid, terwijl 
zij met haar opvoeding en vrije tijd be
zig was en haar vakantie regelde; dat zij 
al haar maaltijden met verweerster deel
de, ongeacht of die al dan niet waren 
klaargemaakt door een dienstmeid van 
de ouders van de geadopteerde; dat iede
reen uit hun omgeving de nauwe gene
genheidsbanden tussen (verweerster) en 
de overledene kende, die niet zijn veran
derd en bleven bestaan tot het overlijden 
van de adoptante; dat deze niet getrouwd 
was en zich onophoudelijk heeft gewijd 
aan (verweerster) die haar enige erfge
name was >>, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 52-2, 
3°, van het Wetboek van de Successie
rechten bepaalt dat voor de toepassing 

van dat wetboek er geen rekening wordt 
gehouden met de uit de adoptie voort
spruitende verwantschapsband; evenwel, 
mits de belanghebbenden het bewijs le
veren, het geadopeerd kind gelijkgesteld 
wordt met het wettig kind ( ... ) wanneer 
het tijdens zijn minderjarigheid en gedu
rende zes onafgebroken jaren uitsluitend 
van de adoptant of eventueel van hem 
en zijn echtgenote te zamen, de hulp en 
verzorging heeft gekregen welke wettige 
kinderen normaal van hun ouders krij
gen; de voorwaarde dat aileen de adop
tant hulp en verzorging heeft verstrekt 
die de wettige kinderen normaal van 
hun ouders krijgen, doet onderstellen 
dat de adoptant zich tijdens de wettige 
periode in de plaats heeft gesteld van de 
ouders, ofwel omdat de geadopteerde 
wees is geworden, omdat zijn ouders 
niet in staat zijn geweest hem de norma
le hulp en verzorging te verstrekken, 
omdat zij zulks niet hebben willen doen, 
of nog omdat zij zulks aan de adoptant 
hebben overgelaten; het arrest geenszins 
vaststelt dat verweerster in feite, niet ge
durende ten minste zes onafgebroken ja
ren, van haar wettige ouders de hulp en 
verzorging heeft gekregen die zij haar 
dienden te verlenen en dat die hulp en 
verzorging haar uitsluitend door de adop
tant zijn verstrekt, en in de door het ar
rest uiteengezette feitelijke omstandighe
den niet zodanige vaststelling voorkomt; 
daaruit volgt dat het arrest, door artikel 
52-2, 3°, van het Wetboek der Successie
rechten toe te passen op een geval waar
van in die wettelijke bepaling geen spra
ke is, deze bepaling schendt; 

tweede onderdeel, artikel 52-2, 3°, van 
het Wetboek der Registratierechten 
(lees : Successierechten) betaling van de 
rechten tegen verminderd tarief afhan
kelijk stelt van de voorwaarde dat de 
erfgerechtigde uitsluitend van de adop
tant ( ... ) de hulp en de verzorging heeft 
gekregen die normaal de wettige kinde
ren van hun ouders krijgen; het arrest 
terecht zegt dat de laatste wijziging van 
die wettelijke bepaling door het konink
lijk besluit nr. 12 van 18 april 1967, dat 
recht op vermindering niet toekent wan
neer het geadopteerd kind slechts op bij
komende wijze en samen met de wettige 
ouders van het geadopteerd kind van de 
adoptant verzorging heeft gekregen; val
gens die wettelijke bepaling de door de 
adoptant verstrekte hulp en verzorging 
als uitsluitend kan worden beschouwd, 
wanneer de geadopteerde over inkom
sten van zijn ouders beschikt; tot slot, al 
dient te worden aangenomen dat niet 
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wordt vereist dat er geen ouders zijn, of 
dat de adoptant en de geadopteerde sa·· 
menwonen, het echter volstaat dat de ge
adopteerde gedurende de periode van 
bijstand met zijn ouders heeft samenge
woond, om te zeggen dat de adoptant 
niet uitsluitend aan de geadopteerde 
hulp en verzorging heeft verstrekt; daar
uit volgt dat het arrest, door te zeggen 
dat de bepaling van artikel 52-3, 3", van 
het Wetboek der Successierechten, val
gens dewelke de last door een enkele 
persoon moet worden gedragen, niet be
let dat inkomsten worden ontvangen 
waardoor er ten dele wordt voorzien in 
de materiiHe noden van haar bestaan, 
die wettelijke bepaling niet juist inter
preteert en derhalve schendt; 

derde onderdeel, artikel 52-2, 3", van 
het Wetboek der Registratierechten 
(lees : Successierechten) vereist dat uit
sluitend de adoptant zowel hulp als ver
zorging aan de geadopteerde heeft ver
strekt, zodat zowel de financiiHe bijdra
ge, te weten de hulp, als de toewijding, 
te weten de verzorging, beide uitsluitend 
van de adoptant zijn gekregen; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
de omvang van de financiele bijdrage 
van de adoptant in de kosten van onder
houd en opvoeding van het geadopteerd 
kind bijkomstig is, en dat vooral de in
tensiteit van de toewijding en de gevoels
banden tussen de adoptant en de ge
adopteerde van belang is, artikel 52-2, 3°, 
van het Wetboek der Registratierechten 
(lees : Successierechten) niet juist inter
preteert en derhalve die wettelijke bepa
ling schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over het middel van niet-ontvan

kelijkheid door verweerster opge
worpen en hieruit afgeleid dat het 
hof van beroep niet behoefde vast te 
stellen dat de toepassingsvoorwaar
den van artikel 52-2, 3°, van het Wet
hoek der Successierechten waren 
vervuld: 

Overwegende dat een wettelijke 
bepaling niet wordt geschonden 
door het feit aileen dat de rechter 
die wettelijke bepaling toepasselijk 
verklaart zonder vast te stellen dat 
alle toepassingsvoorwaarden zijn 
vervuld, onverminderd de verplich
ting van de rechter op de conclusie 
te antwoorden; 

Dat het middel van niet ontvanke
lijkheid gegrond is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 52-2, 3°, 
van het W etboek der Successierech
ten bepaalt dat het geadopteerd 
kind met het wettig kind wordt ge
lijkgesteld wanneer het tijdens zijn 
minderjarigheid gedurende zes onaf
gebroken jaren uitsluitend van de 
adoptant de hulp en de verzorging 
heeft gekregen, die de wettige kin
deren normaal van hun ouders krij
gen; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat volgens voormeld artikel « het 
geadopteerd kind niet met het wet
tig kind kan worden gelijkgesteld 
wanneer het slechts op bijkomende 
wijze en samen met de wettige ou
ders van het geadopteerd kind ver
zorging van de adoptant heeft ge
kregen »; 

Dat het arrest niet vaststelt dat 
de geadopteerde ten deze inkomsten 
van zijn ouders heeft ontvangen of 
dat zij met hen heeft samenge
woond; 

Dat, voor het overige, artikel 52-2, 
3°, het geval niet uitsluit waarin de 
geadopteerde over andere inkom
sten heeft beschikt, op voorwaarde 
dat de adoptant zich heeft gedragen 
zoals de natuurlijke ouder zulks zou 
hebben gedaan; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat << het feit dat de wetgever vereist 
dat de last op een enkele persoon 
rust, niet belet dat de geadopteerde 
inkomsten ontvangt die er ten dele 
hebben toe bijgedragen om in de 
materiele behoeften van zijn be
staan te voorzien >>, derhalve voor
meld artikel 52-2, 3°, niet schendt; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben overwogen, zoals in het ant
woord op het tweede onderdeel is 
gezegd, dat de door de wetgever ver
eiste uitsluiting niet belet dat de ge
adopteerde nog bepaalde andere in
komsten ontvangt, beslist dat << de 
omvang van de financiele bijdrage 
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van de adoptant in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van het ge
adopteerde kind bijkomstig is »; 

Dat het arrest aldus het exclusief 
karakter van de hulp van de adop
tant aan de geadopteerde niet mis
kent; dat het oordeelt dat indien het 
feit dat, wanneer het kind andere 
inkomsten geniet, het bedrag van de 
financiele bijdrage van de adoptant 
in de kosten van onderhoud en op
voeding daardoor wordt verminderd, 
niet van overwegend belang is, wan
neer << de intensiteit van de toewij
ding en de gevoelsbanden tussen de 
adoptant en de geadopteerde is aan
getoond, vermits de eerste zich je
gens de tweede moet gedragen zoals 
zijn natuurlijke ouder zulks zou 
hebben gedaan »; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 december 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 Delahaye. 

Nr. 245 

1' KAMER - 17 december 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - ALGEMEEN -
VONNIS IN EERSTE AANLEG WAARTEGEN HO
GER BEROEP IS INGESTELD, WAARVAN DE 
ElSER VERVALLEN IS VERKLAARD. 

Een partij die vervallen is verklaard van 
haar hager beroep tegen een beslissing 

die niet in Jaatste aanleg is gewezen, 
kan tegen die beslissing geen cassatie
beroep instellen (1). (Art. 608 Ger.W.) 

(LECLERCQ T. GREINDL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7973) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 mei 1985 gewezen 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, en gelet op het be
streden arrest, op 12 november 1986 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door het openbaar mi
nisterie ambtshalve tegen de voor
ziening is opgeworpen, in zoverre zij 
gericht is tegen het bestreden ar
rest, van welk middel kennis is ge
geven overeenkomstig artikel 1097 
van het Gerechtelijk Wetboek en 
dat afgeleid is uit de laattijdigheid 
van de voorziening; 

Overwegende dat het arrest op 19 
december 1986 is betekend aan eise
res, die haar woonplaats heeft in 
Belgie; dat de voorziening op de 
griffie van het Hof is ingediend op 
20 maart 1987, dat is meer dan drie 
maanden na de betekening van dat 
arrest; dat het bijgevolg niet ontvan
kelijk is op grand van artikel 1073 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door het openbaar mi
nisterie ambtshalve is opgeworpen 
tegen de voorziening, in zoverre zij 
gericht is tegen het bestreden von
nis, van welk middel kennis is gege
ven overeenkomstig artikel 1097 van 
het Gerechtelijk Wetboek en dat 
hieruit is afgeleid dat de bestreden 
beslissing niet in laatste aanleg is 
gewezen: 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat, nu zij ingevolge het bestreden 
arrest vervallen is van haar hoger 

(1) Cass., 29 juni 1987, A.R. nr. 7714 
(A.C., 1986-87, nr. 655). 
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beroep tegen het bestreden vonnis, 
dit een vonnis geworden is waarte
gen geen hoger beroep meer open
staat; dat het derhalve een in laatste 
aanleg gewezen beslissing is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, ondanks het verval van het 
hoger beroep tegen het vonnis dat 
de echtscheiding toestaat, bij ont
stentenis van aangifte van dat hoger 
beroep binnen acht dagen te reke
nen van de dag van de uitspraak, 
toch een beslissing blijft die niet in 
laatste aanleg gewezen is en derhal
ve niet door cassatieberoep kan wor
den bestreden; 

Dat de middelen van niet-ontvan
kelijkheid gegrond zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen van eiseres 
die geen betrekking hebben op de 
ontvankelijkheid van de voorzie
ning, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

17 december 1987 - 1" kamer - Voor
zitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 246 

1' KAMER - 18 december 1987 

1° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEilm

NE BEGRIPPEN - WANPRESTATIE - STRAF
BEDING - FORFAITAIRE VERGOEDING. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT - WANPRESTATIE - STRAFBEDil\iG 
- FORFAITAIRE VERGOEDING. 

1" en 2" Wanneer bij een huurovereen
lwmst bedongen is dat hij die in ge-

breke blijft deze uit te voeren, een be
paalde som als schadevergoeding zal 
betalen, kan aan de andere partij geen 
grotere noch kleinere som worden toe
gekend, op de enkele grand dat het 
bedongen bedrag niet beantwoordt aan 
het niveau van de werkelijke schade 
(1). 

(CARLENS T. ZEGERS, RECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5407) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 maart 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1152, 1226, 1229 en 1760 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiser ten laste van de verweerders gevor
derde wederinhuringsvergoeding van 
68.202 frank vermindert tot 18.684 frank, 
op grand van de motieven : De verweer
ders houden ten onrechte voor dat er 
een minnelijke beeindiging van de huur
overeenkomst is tussengekomen. Hun 
brief van 17 mei 1985, welke ze aangete
kend verzonden, wijst het tegendeel uit. 
W aarom zouden zij in die brief spreken 
over een financiele regeling naar aanlei
ding van de verbreking van het contract, 
indien er overeengekomen zou zijn de 
huur te beeindigen zonder wederinhu
ringsvergoeding. Het door de verweer
ders ter zake bewijsaanbod via getuigen 
is derhalve niet dienstig. De verweerders 
hebben de tussen partijen bestaande 

(1) Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970, 754), en 
de cone!. van de adv.-gen. Krings v66r dit ar
rest; 17 juni 1977 (A.C., 1977, 1073); 2 dec. 1983, 
A.R. nr. 3823 (A.C., 1983-84, nr. 187); 21 nov. 
1985, A.R. nr. 7348 (A.C., 1985-86, nr. 194). 

Zie: 

- KRUITHOFF R., " Overzicht van recht
spraak (1974-1980) - Verbintenissen », T.P.R., 
1983, nr. 179, biz. 684; 

- VAN 0MMESLAGHE P., « Examen de juris
prudence (1968 a 1973) - Les obligations "• in 
R.C.J.B., 1978, 534. 

- WYMEERSCH E., « De betwistingen rond 
het strafbeding : een stand van zaken "• 
T.B.H., 1982, 428. 

- Novelles, Droit civil, VI, 1, « Le louage de 
chases », m·s. 409, 414. 

- R.P.D.B., Complement I, Tw. Bail (en 
gimeral) - Bail a Ioyer, nr. 363. 
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huurovereenkomst verbroken door zon
der opzegging en voortijdig een einde te 
stellen aan de huur. De vrederechter 
stelde dus terecht nadelens de verweer
ders huurbraak vast. Huurbraak geeft 
recht op een wederinhuringsvergoeding 
(artikel 1760 van het Burgerlijk Wet
hoek). Bij de begroting van deze vergoe
ding dient rekening gehouden met de 
tijd die voor de wederverhuring nodig 
was. Het blijkt desbetreffend: 1) dat het 
pand per 30 juni 1985 ter beschikking 
van eiser was; 2) dat de huurschade mi
nimaal was gezien deze in minnelijk 
overleg op 6.000 frank werd begroot, het
geen toelaat te stellen dat eventuele her
stellingen geenszins vee! tijd hebben ge
vergd, en 3) dat het pand per augustus 
1985 weerom verhuurd is geworden. 
Hiermee rekening houdend, matigt de 
rechtbank de conventioneel overeengeko
men wederinhuringsvergoeding ad zes 
maanden huurgeld (artikel 27 van de 
huurovereenkomst) tot het niveau van 
een aan de werkelijke schade beantwoor
dende vergoeding ad twee maanden 
huurgeld. Het te weerhouden huurgeld is 
niet het maandelijks betaalde bedrag 
van 11.367 frank welk de vrederechter 
aanhield, omdat in dat bedrag buiten het 
huurgeld ook velerlei voorschotten op 
kosten vervat zijn. De wederinhurings
vergoeding dient begroot in functie van 
het verlies aan huurgelden. Door van het 
maandelijks betaalde bedrag van 11.367 
frank alle kosten af te trekken, die con
tractueel door de verweerders per maand 
dienden te worden betaald, extrapoleert 
de rechtbank het bedrag van het maan
delijks huurgeld, te weten 11.367 frank 
- 130 frank - 200 frank - 1.600 frank 
- 95 frank = 9.342 frank, zodat de aan 
eiser toekomende wederinhuringsvergoe
ding 18.684 frank beloopt, 

terwijl, eerste onderdeel, partijen in 
artikel 27 van de huurovereenkomst van 
26 januari 1982 overeengekomen waren 
dat de huurder, bij ontbinding van de 
huur door zijn schuld, verplicht is de 
huurprijs te betalen voor zes maanden 
als wederverhuringsvergoeding; het be
streden vonnis, door die conventionele 
wederverhuringsvergoeding te verlagen, 
de verbindende kracht van de overeen
komst tussen partijen schendt (scherr
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek); noch de terbeschikkingstelling 
van het pand op 30 juni 1985, noch het 
bedrag van de huurschade of de weder
verhuring in augustus 1985 een vermin
dering van de conventionele wederverhu
ringsvergoeding wettigen; immers geen 

kleinere vergoeding mag worden toege
kend dan die welke bij de overeenkomst 
bedongen is, en dit ongeacht de werke
lijk geleden schade, tenzij die overeen
komst ongeoorloofd zou geweest zijn, 
wat door het bestreden vonnis nergens 
wordt beslist (schending van de artikelen 
1152, 1226, 1229 en 1760 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de wederverhurings
vergoeding niet aileen het verlies der 
huurgelden dekt, maar ook de kosten 
veroorzaakt door het in gebreke blijven 
van de huurder; de werderverhuringsver
goeding in de bestreden beslissing dan 
ook ten onrechte uitsluitend in functie 
van het huurverlies berekend wordt, zon
der rekening te houden met de kosten 
die contractueel door de verweerders per 
maand dienden betaald en die, ingevolge 
hun in gebreke blijven, ten laste van ei
ser kwamen (schending van artikel 1760 
van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, na te hebben vastgesteld dat 
de huurovereenkomst door de 
schuld van de verweerders, huur
ders, is ontbonden en dat, met be
trekking tot dit gebeuren, in het 
contract in het voordeel van eiser, 
verhuurder, een « conventioneel 
overeengekomen wederinhurings
vergoeding ad zes maanden huur
geld (artikel 27) » was bedongen, het 
bedrag van de door eiser wegens 
« wederinhuring » gevorderde scha
devergoeding met toepassing van ar
tikel 1760 van het Burgerlijk Wet
hoek vermindert « tot het niveau 
van een aan de werkelijke schade 
beantwoordende vergoeding ad twee 
maanden huurgeld »; 

Overwegende dat de contracteren
de partijen vermogen van de scha
deregeling, zoals die in artikel 1760 
van het Burgerlijk Wetboek is be
paald, af te wijken en te bedingen 
dat de huurder, in geval van ontbin
ding door zijn schuld van de huur
overeenkomst, aan de verhuurder 
een forfaitaire schadevergoeding zal 
moeten betalen; 

Overwegende dat, luidens artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, ai
le overeenkomsten, die wettig zijn 
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aangegaan, degenen die deze heb
ben aangegaan, tot wet strekken; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1152 van het Burgerlijk Wet
hoek, wanneer bij de overeenkomst 
bedongen is dat hij die in gebreke 
blijft deze uit te voeren, als schade
vergoeding een bepaalde som zal be
talen, aan de andere partij geen gro
tere noch kleinere som kan worden 
toegekend; 

Dat het bestreden vonnis, door de 
bedongen vergoeding te matigen tot 
het niveau van een aan de werke
lijke schade beantwoordende ver
goeding op de enkele erin vermelde 
gronden, de artikelen 1134 en 1152 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het onderzoek 

van het tweede onderdeel niet tot 
ruimere cassatie kan leiden; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de brief die vanwege de 
verweerders zonder medewerking 
van een advocaat bij het Hof op 16 
december 1987 ter griffie is toegeko
men, vernietigt het bestreden vonnis 
in zoverre het beslist over de door 
de verweerders aan eiser verschul
digde « wederinhuringsvergoeding >>, 

op grond van die beslissing de afre
kening tussen partijen opmaakt en 
uitspraak doet over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Tongeren, zitting 
houdende in hoger beroep. 

18 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Mat
thijs, raadsheer - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 247 

1' KAMER - 18 december 1987 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL - BEGRIP. 

2° ONSPLITSBAARHEID BURGER-
LIJKE ZAKEN - HOGER BEROEP - BEGRIP -
HUURGESCHIL. 

1" en 2" Een geschil tussen huurders en 
verhuurders kan niet als onsplitsbaar 
worden aangemerkt, op de enkele 
grand dat de eerste rechter de ontbin
ding heeft uitgesproken tegen sommi
ge huurders en niet tegen andere, of 
dat de huurders solidair veroordeeld 
zijn (1). 

(BEKAERT, HAP T. DECANNIERE M. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5543) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 januari 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, zetelend in hoger beroep, 
het hoger beroep, ingesteld door de ei
sers tegen het vonnis van de Vrederech
ter van het eerste kanton Kortrijk, on
toelaatbaar verklaart op grond van de 
overweging dat het geschil betreffende 
de ontbinding van de huurovereenkomst 
onsplitsbaar is, vermits de huurhernieu
wing door de eerste rechter werd gewei
gerd en de huurontbinding werd uitge
sproken lastens drie partijen die destijds 
als verweerders optraden, de gezamen
lijke uitvoering van de beslissing tot ant
binding en de daarmee gepaard gaande 
uitzetting uit het huurgoed materieel on
mogelijk is, dezelfde redenering ook 

(1) Raadpl. Cass., 22 feb. 1973 (A.C., 1973, 
621); 12 maart 1980 (A.C., 1979-80, 862). Zie 
ook : E. KRINGS en M. STOi\ME, Onsplitsbaar
heid - Preadvies - Vereniging voor de verge
Jijkende studie van bet recht in Belgie en Ne
derland {1969-1970), dl. XII, biz 306-323. 
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geldt voor het geschil betreffende de 
huurhernieuwing, dienvolgens Brigitte 
Hap, als medeverweerster in eerste aan
leg, eveneens in de procedure in hager 
beroep diende te worden betrokken, 

terwijl, overeenkomstig artikel 31 van 
het Gerechtelijk Wetboek een geschil en
kel onsplitsbaar is in de zin van artikel 
1053, wanneer de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden beslis
singen, waartoe het aanleiding zou kun
nen geven, materieel onmogelijk is, de 
enkele overweging dat de huurontbin
ding door de eerste rechter werd uitge
sproken lastens drie partijen die destijds 
als medeverweerders optraden, zonder 
verdere precisering nopens hun hoeda
nigheid, de onsplitsbaarheid van het ge
schil niet rechtvaardigt, nu de ontbin
ding van de huurovereenkomst ten op
zichte van een enkele huurder geenszins 
de verdere uitvoering van de huurover
eenkomst en bijgevolg de huurhernieu
wing ten opzichte van de andere huur
ders materieel onmogelijk maakt, de 
feitenrechter dienvolgens uit de door 
hem gedane vaststellingen niet wettig 
kon afleiden dat het geschil een onsplits
baar karakter vertoonde, zodat de recht
bank, op grand van de door haar gedane 
vaststellingen, niet wettig kon beslissen 
dat het geschil een onsplitsbaar karakter 
vertoonde (schencling van de artikelen 31 
en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat de eisers Bekaert-Hap 
voor de vrederechter werden gedag
vaard tot betaling van achterstallige 
huurgelden en tot ontbinding van de 
huurovereenkomst; dat naderhand 
Brigitte Hap tot gedwongen tussen
komst werd opgeroepen in haar hoe
danigheid van mede-ondertekenaar
ster van het oorspronkelijk contract; 

Overwegende dat, bij vonnis van 
10 juni 1984, de eisers alsmede de 
tot tussenkomst opgeroepen partij 
solidair werden veroordeeld om aan 
de verweerders te betalen 101.910 
frank, als vervallen huurgelden, en 
een wederverhuringsvergoeding van 
41.022 frank; 

Overwegende dat de eerste rech
ter de huurovereenkomst ontbonden 
verklaarde en dientengevolge beval 
dat de eisers het goed in kwestie 

zullen ontruimen binnen acht dagen 
vanaf de betekening van het vonnis; 

Overwegende dat de door eisers 
ingediende tegenvordering tot huur
hernieuwing ongegrond werd ver
klaard; 

Overwegende dat, bij verzoek
schrift van 30 juli 1984, de eisers Be
kaert-Hap tegen dit vonnis hager 
beroep instelden ten einde huurher
nieuwing te verkrijgen « onder rede
lijke voorwaarden »; 

Dat het bestreden vonnis het ha
ger beroep niet ontvankelijk ver
klaart wegens niet-naleving van ar
tikel 1053 van het Gerechtelijk Wet
hoek, omdat het niet tegen de tot 
tussenkomst opgeroepen partij werd 
ingesteld; 

Overwegende dat, wanneer tegen 
medehuurders de ontbinding van de 
huur met veroordeling tot ontrui
ming wordt gevorderd, de omstan
digheid dat tegen sommige huurders 
de ontbinding wordt uitgesproken 
en niet tegen andere, op zichzelf 
niet meebrengt dat de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de onderschei
den beslissingen materieel niet mo
gelijk zou zijn; 

Dat de solidariteit tussen de ver
oordeelde partijen de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van de onderschei
den beslissingen materieel niet on
mogelijk maakt; 

Dat, wat de vraag tot huurher
nieuwing betreft, de verstekmaken
de partij Brigitte Hap geen partij 
was in het desbetreffende geschil; 

Dat de appelrechters, met de mo
tieven die ze geven, hun beslissing 
dat de geschillen onsplitsbaar zijn, 
niet naar recht verantwoorden; 

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 
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beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verklaart dit arrest 
bindend voor de partij Brigitte Hap; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge, zitting 
houdende in hoger beroep. 

18 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Pou
part, raadsheer - Gelijlduidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 248 

3' KAMER - 21 december 1987 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE 
OF TECHNISCHE REDENEN - REDEN ONDER
WORPEN AAN PARITAIR COlVIITE - GEVOLG. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMD WERKNE

MER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE OF 
TECHNISCHE REDENEN - GEEN BESLISSING 
VAN HET PARITAIR COMITE - GEVOLG. 

3° PARITAIR COMITE DOOR OF 
KRACHTENS DE WET OPGEDRAGEN TAAK -
UITOEFENING VAN DIE TAAK. 

4° PARITAIR COMITE - DOOR DE WET 

AAN EEN PARITAIR COlVIITE OPGEDRAGEN 
TAAK - AANWIJZING DOOR HET PARITAIR 
COMITE VAN EEN BEPERKT COMITE OM DIE 
TAAK UIT TE OEFENEN - BEKRACHTIGING 
VAN DE BESLISSING VAN HET BEPERKT 
COMITE DOOR HET PARITAIR COMITE -
GEVOLG. 

5° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK

NEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE 
OF TECHNISCHE REDENEN - ONDERWER
PING AAN PARITAIR COMITE - AANWIJZING 
DOOR HET PARITAIR COMITE VAN EEN BE
PERKT COMITE OM TE BERAADSLAGEN EN TE 
BESLISSEN OVER DIE AANVRAAG - BESLIS
SING VAN HET PARITAIR COMITE WAARBIJ 

DE BESLISSING VAN HET BEPERKT COMITE 
WORDT GOEDGEKEURD - GEVOLG. 

6° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIE VAN EEN BESCHIKKING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG 
T.A.V. EEN ANDERE BESCHIKKING. 

1 o en 2o Een beschermd werknemer kan 
niet wegens economische of technische 
redenen worden ontslagen tenzij het 
paritair comite, dat zich over die rede
nen dient uit te spreken, het bestaan 
ervan heeft erkend of zich niet binnen 
de termijn van twee maanden heeft 
uitgesproken of tijdens die termijn 
heeft vastgesteld dat het zich, bij ge
brek aan eenstemmigheid, niet kon 
uitspreken (1). (Artt. 21, § 2, lid 1, en 2, 
24, § 1, Bedrijfsorganisatiewet; artt. 1, 
§ 4, b, en lbis, § 2, lid 1, en 6 Gezond
heid en Veiligheidswet.) 

3° Wanneer de wetgever, buiten het ge
val van art. 38, tweede lid, C.A.O.-wet 5 
dec. 1968, een taak heeft opgedragen 
aan een paritair comite, kan aileen dat 
comite die taak vervullen. 

4° en 5o Wanneer het paritair comite, dat 
zich dient uit te spreken over de aan
vraag van de wetgever tot erkenning 
van het bestaan van economische of 
technische redenen ter verantwoording 
van het ontslag van een beschermd 
werkneme1', een beperkt comite heeft 
aangewezen om te beraadslagen en te 
beslissen over die aanvraag, werkt de 
bekrachtiging van de beslissing van 
dat comite door het paritair comite 
niet terug tot op de datum van de be
slissing van het comite. (Art. 21, § 2, 
Bedrijfsorganisatiewet; art. lbis, § 2, 
Gezondheid en Veiligheidswet; art. 38 
wet van 5 dec. 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomsten.) 

6° Cassatie van een beschikking van de 
bestreden beslissing leidt tot vernieti
ging van een andere beschikking die 
er l1et gevolg van is (2). 

(1) Cass., 21 jan. 1976 (A.C., 1976, 597); Cass. 
23 feb. 1967 (ibid., 1967, 797); Cass., 4 nov. 196l 
(Bull. en Pas., 1962, I, 262). 

(2) Cass., 25 juni 1981, A.R. nr. 6315 
(A.C., 1980-81, nr. 627). 
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(DEGUELDRE T. A.H.S. BELGIUM N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7890) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 1984, 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, 38, 4", 47 van de wet van 5 de
cember 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comites, 1bis, § 2, eerste lid, en § 7, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, zoals 
het is gewijzigd bij het koninkli;jk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, 21, § 2, eerste 
lid, en § 7, van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven, zoals het is gewijzigd bij het
zelfde koninklijk besluit, en van de in ar
tikel 25 van de Grondwet neergelegde 
publiekrechtelijke regel van de persoon
lijke uitoefening van de bevoegdheden, 

doordat, na te hebben vastgesteld : 
a) dat eiseres tegen ontslag was be
schermd door de wetgeving betreffende 
de ondernemingsraad en/of het comite 
voor veiligheid en gezondheid; b) dat ver
weerster op 17, 20 en 28 september 1982 
aan het bevoegde paritair comite heeft 
gevraagd economische of technische re
denen te erkennen met het oog op het 
ontslag van acht leden van het be
schermd personeel, onder wie eiseres; 
c) dat het beperkt comite van het pari
tair comite op 11 oktober 1982 heeft vast
gesteld dat er geen eenparigheid over 
die erkenning was; d) dat verweerster op 
11 oktober 1982 acht beschermde werk
nemers heeft ontslagen; e) dat de vakor
ganisaties op 15 en 19 oktober 1982 de 
herplaatsing van hun vertegenwoordi
gers hebben gevraagd; f) dat op 28 okto
ber 1982 het paritair comite in algemene 
vergadering de vaststelling, door het be
perkt comite, van het gebrek aan eenpa
righeid heeft bekrachtigd, het arrest be
slist dat " het ontslag van eiseres, dat na 
de vaststelling door het beperkt comite, 
van het gebrek aan eenparigheid, maar 
v66r de bekrachtiging daarvan door het 
paritair comite heeft plaatsgehad, wat de 
procedure betreft, regelmatig is "• en 
zich, als gevolg daarvan, uitspreekt over 
het bestaan van economische of tech-

nische redenen om haar ontslag te recht
vaardigen, op grond : « dat uit de proces
stukken duidelijk blijkt dat het paritair 
comite aan het beperkt comite last had 
gegeven om over de zaak te beraadsla
gen en te beslissen (beslissing van het 
beperkt comite van 11 oktober 1982); dat 
die lastgeving niet kan worden betwist 
en geen enkele wettelijke bepaling ver
bood dat het paritair comite ze aan een 
van haar organen verleent; dat dienaan
gaande client te worden opgemerkt dat 
het beperkt comite zich in werkelijkheid 
steeds uitspreekt over het bestaan van 
economische en technische redenen, en 
het paritair comite de vaststelling achter
af alleen maar bekrachtigt; dat voorts 
het comite ten deze op 28 oktober 1982 
in algemene vergadering de vaststelling 
van het beperkt comite heeft bekrach
tigd en, voor zoveel nodig, op 23 februari 
1984, de lastgeving heeft bevestigd die 
het aan het beperkt comite had verleend 
om « uitspraak te kunnen doen over vra
gen tot erkenning van economische en 
technische redenen waardoor het ontslag 
van beschermde werknemers wordt ge
rechtvaardigd, en dienaangaande een be
slissing te kunnen nemen , (brief van 14 
maart 1984 van de voorzitter van 
A.N.P.C.B. en cf. de notulen van de ver
gadering van 23 februari 1984); dat die 
bekrachtiging en die bevestiging terug
werken tot op de dag van de beslissing 
van het beperkt comite "• 

terwijl, luidens de artikelen 21, § 2, 
eerste lid, van de wet van 20 september 
1948 en lbis, eerste lid, van de wet van 
10 juni 1952, de leden die het personeel 
vertegenwoordigen, en de kandidaten 
slechts kunnen worden ontslagen om 
een dringende reden of om economische 
of technische redenen die vooraf door 
het bevoegd paritair comite zijn erkend; 
het paritair comite, dat met die taak in 
het kader van artikel 38, 4", van de wet 
van 5 december 1968 is belast, ze krach
tens de publiekrechtelijke regel van de 
persoonlijke uitoefening van de bevoegd
heden, enkel kan overdragen indien de 
wet zulks toestaat; geen enkele wette
lijke bepaling zulks toestaat; inzonder
heid, de regels van burgerlijk recht be
treffende de lastgeving niet van toepas
sing zijn op het paritair comite, een 
administratieve overheid met een wette
lijke taak, dat niet kan worden gelijkge
steld met een privaatrechtelijke persoon 
die aan een derde lastgeving kan verle
nen en de omvang ervan soeverein kan 
bepalen; de beoordeling van de econo
mische of technische redenen bovendien 
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geen rechtshandeling is die door een 
lasthebber kan worden verricht; dienten
gevolge noch de zogenaamde door het 
paritair comite aan zijn beperkt comite 
verleende lastgeving, noch de « bekrach
tiging , van een handeling die zonder 
lastgeving zou zijn verricht, aan de vast
stelling, door het paritair comite, van het 
gebrek aan eenparigheid het gevolg kun
nen geven dat de beslissing van het pari
taire comite zelf zou hebben gehad; de 
subdelegatie aan het beperkt comite bo
vendien in strijd is met de regels betref
fende de werking van de paritaire comi
tes en onder meer met artikel 4 7 van de 
wet van 5 december 1968, luidens het
welk een paritair comite of een paritair 
subcomite aileen dan geldig advies kan 
geven over een punt dat tot zijn be
voegdheid behoort, als ten minste de 
helft van de gewone of plaatsvervangen
de leden van elk van beide groepen van 
sociale partners aanwezig is; immers de 
vergadering van 11 oktober 1982 slechts 
twee leden van de werkgevers en vijf !e
den van de werknemers aanwezig wa
ren, terwijl het A.N.P.C.B. uit elf leden 
voor elk van beide groepen bestaat; daar
uit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat 
het ontslag heeft plaatsgehad voordat 
het paritair comite uitspraak had ge
daan, maar dat niettemin - om eiseres 
de bijzondere vergoeding te weigeren die 
aan de beschermde werknemer in geval 
van onregelmatig ontslag verschuldigd is 
- beslist dat de ontslagprocedure regel
matig is en bijgevolg dat het arbeidsge
recht bevoegd is om na te gaan of er eco
nomische of technische redenen bestaan, 
schending inhoudt van : a) de in artikel 
25 van de Grondwet neergelegde publiek
rechtelijke regel van de persoonlijke uit
oefening van de bevoegdheden; b) artikel 
38, 4°, van de wet van 5 december 1968, 
volgens hetwelk de paritaire comites als 
opdracht hebben de taken te vervullen 
die hun door de wet zijn toevertrouwd; 
c) de artikelen 21, § 2, eerste lid, van de 
wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2, 
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952, 
krachtens welke zij de economische re
denen v66r het ontslag van een be
schermde werknemer moeten erkennen 
en de werkgever zodanig ontslag niet re
gelmatig kan geven voordat het paritair 
comite uitspraak heeft gedaan of voordat 
de daartoe voorgeschreven termijn van 
twee maanden is vertreken; d) artikel 4 7 
van de wet van 5 december 1968 tot vast
stelling van de regels inzake beraadsla
ging en beslissing door paritaire comites; 
e) de artikelen HJ84 en 1988 van het Bur
gerlijk Wetboek, die enkel betrekking 

hebben op rechtshandelingen die na
mens privaatrechtelijke personen zijn 
verricht, en de regelmatigheid van een 
aan een administratieve overheid toever
trouwde procedure niet kunnen beant
woorden; f) de artikelen lbis, § 7, van de 
wet van 10 juni 1952 en 21, § 7, van de 
wet van 20 september 1948 volgens wel
ke in geval van onregelmatig ontslag 
aanspraak kan worden gemaakt op een 
bijzondere vergoeding, indien de regel
matig aangevraagde herplaatsing van de 
werknemer wordt geweigerd : 

Overwegende dat, volgens artikel 
21, § 2, eerste en zevende lid, van de 
wet van 20 september 1948, de leden 
van de ondernemingsraad die het 
personeel vertegenwoordigen niet, 
behoudens dringende reden, kunnen 
worden ontslagen, tenzij om econo
mische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegd paritair co
mite zijn erkend, welk comite zich 
moet uitspreken binnen twee maan
den te rekenen van de datum van 
de aanvraag die hiertoe door de 
werkgever werd gedaan; 

Overwegende dat, wat de leden 
van het comite voor veiligheid en 
gezondheid, die het personeel verte
genwoordigen, betreft, artikel 1 bis, 
§ 2, eerste en zesde lid, van de wet 
van 10 juni 1952 soortgelijke regels 
bevat; 

Overwegende dat uit die wette
lijke bepalingen volgt dat de leden 
van de ondernemingsraad of van 
het comite voor veiligheid en ge
zondheid die het personeel vertegen
woordigen, niet om economische of 
technische redenen kunnen worden 
ontslagen hetzij voordat het bevoegd 
paritair comite het bestaan ervan 
heeft erkend, hetzij, wanneer het 
paritair comite geen uitspraak heeft 
gedaan, v66r het verstrijken van de 
termijn van twee maanden waar
over het beschikt om te beslissen, of 
voordat het paritair comite in de 
loop van die termijn heeft vastge
steld dat het, bij gebrek aan eenpa
righeid, geen uitspraak kon doen; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
wet van 5 december 1968 betreffen
de de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, 
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met name de samenstelling en de 
werking van de paritaire comites re
gelt; dat artikel 38, eerste lid, van 
die wet bepaalt dat, buiten de erin 
opgegeven taken, de paritaire comi
tes kunnen worden belast met elke 
andere taak die hun door of krach
tens de wet is toevertrouwd; 

Overwegende dat eruit volgt dat, 
buiten het geval bedoeld in artikel 
38, tweede lid, van de wet van 5 de
cember 1968, dat op de onderhavige 
zaak geen betrekking heeft, wan
neer de wetgever een taak heeft toe
vertrouwd aan een paritair comite, 
dit alleen die taak moet vervullen; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
bekrachtiging van een handeling 
van een << beperkt comite , dat het 
paritair comite, waarbij een aan
vraag om erkenning van economi
sche of technische redenen is ge
daan, onregelmatig heeft aangewe
zen << om daarover te beraadslagen 
( ... ) en te beslissen », aan de door 
dat comite vastgestelde gebrek aan 
eenparigheid niet het gevolg kan 
toekennen dat de beslissing in het 
paritair comite op die dag van die 
vaststelling zou hebben gehad, daar 
de bij de wet ingestelde bescher
ming vereist dat het paritair comite 
zelf v66r het ontslag uitspraak doet; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat eiseres op 11 oktober 1982 is 
ontslagen en het paritair comite op 
28 oktober 1982 de op 11 oktober 
1982 door het beperkt comite gedane 
vaststelling van het gebrek aan een
parigheid op 28 oktober 1982 heeft 
bekrachtigd; 

Dat het arrest, nu het aldus vast
stelt dat eiseres was ontslagen voor
dat het paritair comite uitspraak 
had gedaan over het bestaan van 
economische of technische redenen, 
zijn beslissing dat de ontslagproce
dure regelmatig is, niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat cassatie van de 
beschikking van het arrest, volgens 
welke de ontslagprocedure regelma
tig is, vernietiging met zich brengt 

van de daaruit volgende beschikking 
volgens welke ten deze economische 
of technische redenen bestaan die 
het ontslag verantwoorden; 

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. 

21 december 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en De Bruyn. 

Op dezelfde dag zijn vier arresten in dezelf
de zin gewezen op voorziening tegen identieke 
an·esten die op dezelfde dag door het Arbeids
hof te Brussel zijn gewezen, in zake Deben, 
A.R. nr. 7887; Tabbac, A.R. nr. 7888; Fivez, 
A.R. nr. 7889, en Schonberger, A.R. nr. 7891 te
gen dezelfde verweerster. 

Nr. 249 

2' KAMER - 22 december 1987 

1° ONVERDEELDHEID - VERZEGELING 
EN BOEDELBESCHRIJVING - MEINEED -
BEG RIP. 

2° MEINEED - VERZEGELING EN BOEDEL
BESCHRIJVING VAN EEN ONVERDEELDE BOE
DEL - BEGRIP 

1o en 2o Wanneer de strafrechter vaststelt 
dat uit het proces-verbaal van verzege
ling blijkt dat de bankkluis verzegeld 
werd en dat de vredel'echter, op vorde
ring van de vel'zoekende partij, zich 
beperkt heeft tot een beknopte be
schrijving van enkele voorwerpen in 
de waning, is niet naar recht verant
wool'd het ontslag van rechtsvervol-
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ging wegens meineed, dat hierop is ge
grond dat in de waning geen zegels
werden gelegd en dat geen werkelijke 
boedelbeschrijving is opgemaakt (1). 
(Art. 1158 Ger.W.; art. 226, tweede lid, 
Sw.) 

(MAUS T. GARDEYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1266) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing verweer
ster van rechtsvervolging te ont
slaan: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordeling van 
eiser in de kosten van de strafvorde
ring tegen verweerster en tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van eiser tegen verweer
ster: 

Over het middel, door eiser als 
volgt geformuleerd : « Eiser meent 
dat het arrest van 13 januari 1987 
indruist tegen artikel 1158, 8°, van 
het Gerechtelijk Wetboek. De eed 
van degenen die de plaats bewonen, 
dat zij niets verduisterd hebben, mid
dellijk of onmiddellijk, en dat zij van 
zodanige verduistering geen kennis 
dragen, is ook vereist wanneer de 
vrederechter beslist niet te verzege
len (artikel 1154) en een korte be
schrijving van de buiten verzegeling 
gebleven voorwerpen in het proces-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1973 (A.C., 1973-7'1, 237) 
en cone!. eerste adv.-gen. Paul Mahaux (Bull. 
en Pas., 1974, I, 221) en 8 dec. 1981 
(A.C., 1981-82, nr 233). 

verbaal opneemt (artikel 1158, 7°, 
Gerechtelijk Wetboek) >>: 

Overwegende dat, luidens artikel 
1158 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het proces-verbaal van verzegeling 
bevat: ( ... ) 6° de opgave van de plaat
sen, kantoren, koffers, kasten en 
voorwerpen waarop het zegel gelegd 
is; 7o een korte beschrijving van de 
buiten verzegeling gebleven voor
werpen; 8° de eed van degenen die 
de plaats bewonen dat zij niets ver
duisterd hebben, middellijk of on
middellijk, en dat zij van zodanige 
verduistering geen kennis dragen; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat : volgens de gegevens 
van het proces-verbaal van verzege
ling blijkt dat slechts de bankkluis 
werd verzegeld, verweerster heeft 
afgezien van de verzegeling van de 
voorwerpen die zich in de echtelijke 
woning bevonden en slechts een 
summiere inventaris van deze goe
deren heeft gevraagd; 

Dat zij oordelen dat, gelet op het 
feit dat er geen zegels in de woning 
werden gelegd en er in feite geen 
inventaris werd opgesteld nu er ai
leen een opname van enkele goede
ren plaatshad, niet bewezen is dat 
verweerster zich schuldig heeft ge
maakt aan het afleggen van een val
se eed bij een verzegeling of een 
boedelbeschrijving; 

Overwegende dat zij, nu uit hun 
vaststellingen blijkt dat er een pro
ces-verbaal werd opgesteld inhou
dende verzegeling van de bankkluis 
en summiere inventaris van goede
ren die buiten verzegeling bleven, 
hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over de kosten van de strafvorde
ring en over de civielrechtelljke vor
dering van eiser tegen verweerst2r; 
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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 verweerster in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

22 december 1987 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 250 

2" KAMER - 22 december 1987 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - MILITAIR GERECHTSHOF -
ARREST DAT EEN VRIJSPREKEND VONNIS 
WIJZIGT OF DE UITGESPROKEN STRAFFEN 
VERZWAART. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - MILI
TAIR GERECHTSHOF - VORM VAN DE BESLIS
SINGEN -- MEERDERHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TER
MIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ME
MORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET 
HOF VAN CASSATIE - BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

1" Art. 211bis Sv., naar luid waarvan het 
gerecht in hager beroep geen vrijspre
kende beslissing kan wijzigen of de 
uitgesproken straffen niet kan verzwa
ren dan met eenparige stemmen van 
zijn leden, is niet toepasselijk op het 
Militair Gerechtshof (1). (Art. 8 Be
sluitwet 14 sept. 1918.) 

(1) Cass., 18 april 1984, A.R. nr 3544 
(A.C., 1983-84, nr 488), zie Cass., 13 jan 1987, 
A.R nr 697 (Ibid., 1986-87, nr 278) 

2" De arresten van het Militair Gerechts
hof behoeven niet op straiie van nie
tigheid vast te stellen dat zij bij meer
derheid zijn gewezen (2). (Artt. 1 en 
104 Mil. Sv.; art. 8 Besluitwet 14 sept. 
1918.) 

3" Niet ontvankelijk is de memorie van 
de burgerlijke partij, eiseres tot cassa
tie, ter grifiie van het Hoi van Cassa
tie neergelegd zonder de medewerking 
van een advocaat bij dat Hoi (3). (Art. 
425 Sv.) 

(BIESEMAN, DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V. 
T. STERCKX, BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
LANDSVERDEDIGING; BELGISCHE STAAT - MIN. 
V. LANDSVERDEDIGING, STERCKX T. BIESEMAN, 

DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1483) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1987 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

I. Op de voorziening van Hubert 
Sterckx, beklaagde : 

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

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering en 8 van de besluitwet 
van 14 september 1918, 

doordat het arrest de beroepen ont
vangt, de bestreden beslissing tenietdoet 
en, wijzigend, eiser plichtig verklaart 
aan de feiten hem ten laste gelegd en 
hem veroordeelt uit dien hoofde tot een 
geldboete van vijftig frank, vermeerderd 
met 590 deciemen per frank, 

terwijl artikel 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering voorziet, dat indien 
er een vrijsprekend vonnis is, het ge
recht in hoger beroep geen veroordeling 
kan uitspreken dan met eenparigheid 
van stemmen van zijn leden; dat artikel 
8 van de besluitwet van 14 september 
1918 bepaalt dat de beslissingen van het 

(2) Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr 5124 
(ibid., 1986-87, nr 86). 

(3) Cass., 29 april 1986 (ibid., 1985-8tl, 
nr 531). 
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Militair Gerechtshof met meerderheid I II. Op de voorziening van de vrij
van stemmen worden genomen: willig tussengekomen partij Belgi-

Overwegende dat de militaire 
rechtbanken krachtens artikel 58 
van het Gerechtelijk Wetboek be
heerst blijven door bijzondere wet
ten; dat, luidens artikel 8 van de be
sluitwet van 14 september 1918, 
waarbij artikel 204 van de Rechts
pleging bij de Landmacht van 1814 
stilzwijgend werd opgeheven, de be
slissingen van het Militair Gerechts
hof en van de krijgsraden bij meer
derheid van stemmen worden geno
men; dat de door artikel 211 bis van 
het Wetboek van Strafvordering 
voorgeschreven eenparigheid van · 
stemmen geen toepassing vindt voor 
het Militair Gerechtshof; dat geen 
wet het Militair Gerechtshof ver
plicht vast te stellen dat bij meer
derheid van stemmen uitspraak is 
gedaan; dat die vaststelling geen ge
volgen heeft voor het bestaan zelf 
van de rechterlijke beslissing; dat ze 
enkel betrekking heeft op de wijze 
waarop de rechter zijn wil te ken
nen moet geven en dat, bij ontsten
tenis van een tekst die een bijzonde
re vermelding in dat verband voor
schrijft, uit het ontbreken van die 
vermelding geen schending van een 
wettelijke vormvereiste kan worden 
afgeleid; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser door de verweerders in
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

sche Staat: 

Overwegende dat, bij akte neerge
legd ter griffie van het Hof op 31 ju
li 1987, mr. A. De Bruyn, advocaat 
bij het Hof, voor en in naam van ei
ser afstand doet van de voorziening; 

III. Op de voorziening van Ferdi
nand Bieseman, burgerlijke partij : 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

IV. Op de voorziening van de N.V. 
Verenigde Provincien, burgerlijke 
partij: 

Overwegende dat, bij akte neerge
legd ter griffie van het Hof op 22 ju
ni 1987, mr. J. Dassesse, advocaat 
bij het Hof, verklaart in naam en 
voor rekening van eiseres afstand 
zonder berusting te doen van de 
voorziening; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die namens de 
eiser Bieseman, burgerlijke partij, 
ter griffie van het Hof werd neerge
legd op 16 juni 1987 zonder de amb
telijke tussenkomst van een advo
caat bij het Hof, verleent akte van 
de afstanden; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; veroordeelt 
de eisers in de kosten van hun res
pectieve voorziening. 

22 december 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse, De Bruyn en J. Scheers, 
Brussel. 
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Nr. 251 

2' KAMER - 22 december 1987 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN 
BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BURGERL!JKE PARTIJ -
EXPLOOT VAN BETEKENING- NEERLEGGING 
- TERMIJN. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij als het ex
ploot van de betekening ervan aan de 
verweerder ter griffie van het Hof is 
neergelegd na het verstrijken van de 
termijn van twee maanden gesteld bij 
art. 420bis, tweede lid. Sv. (1). 

(DE GRANDE, SOCIALE VOORZORG S.V.) 

T. MOORTGAT) 

ARFFST 

(A.R. nc. 1489) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 maart 1987 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde; 

I. Op de voorziening van Johan 
De Grande: 

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

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

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

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

(1) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5074, reden
geving, en Cass., 21 okt. 1986, A.R. nrs. 301 en 
349 (A.C., 1986-87, nrs. 44 en 104). Vaste recht
spraak 

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

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

Dat immers de stukken betreffen
de de betekening van de voorziening 
aan verweerder ter griffie van het 
Hof werden neergelegd op 13 okto
ber 1987, dit is meer dan twee 
maanden na inschrijving van de 
zaak op de algemene rol op 6 april 
1987 en dus na het verstrijken van 
de bij artikel 420bis, tweede lid, van 
het W etboek van Strafvordering be
paalde termijn; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van de S.V. 
Sociate Voorzorg: 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

22 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 252 

2' KAMER - 22 december 1987 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 

HOF STRAFZAKEN AMBTSHALVE OP TE 
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WERPEN MIDDELEN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN HET BESTUUR VAN 
DOUANE EN ACCIJNZEN TOT BETAL!NG VAN 
ACCIJNS. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TER
MIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - ME
MORIE TOT STAVING VAN HET CASSATIEBE
ROEP - ONLEESBARE HANDTEKENING. 

1o Het Hof werpt ambtshalve geen mid
del op wanneer het cassatieberoep ge
richt is tegen een beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering van het Be
stuur van Douane en Accijnzen tot 
betaling van de ontdoken accijnzen (1). 
(Impliciete oplossing.) 

2° Het Hof slaat geen acht op een memo
rie die tot staving van het cassatiebe
roep is neergelegd, maar slechts een 
onleesbare handtekening draagt en 
noch identiteit noch hoedanigheid van 
de ondertekenaar vermeldt (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. POELMANS, MACHIELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1537) 

rechten en bijzondere accijnsrech
ten: 

Overwegende dat eiser geen regel
matig ingediend middel aanvoert; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de tot staving van de voor
ziening ingediende memorie die een 
onleesbare handtekening draagt en 
noch de identiteit, noch de hoeda
nigheid van de ondertekenaar ver
meldt, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

22 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 253 

2' KAMER - 22 december 1987 
HET HOF; - Gelet op het bestre

den arrest, op 2 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- 1 o WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-

zen; 

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

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
strekkende tot betaling van accijns-

(1) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 342), 1 en 22 dec. 1981, redengeving 
(ibid., 1981-82, nrs. 218 en 265). 

(2) Zie Ca_:;s., 16 april 1985, A.R. nr 9255 
(A.C., 1984-8~, nr 484). 

GLEMENT 1975 - ART. 12.3.1, EERSTE LID -
VOORRANG RECHTS - DRAAGWIJDTE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERI:\TG BE-
SCHIKKEND GEDEELTE - BEGRIP 

3° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING VAN EEN BEKLAAGDE - CASSA
TIEBEROEP VAN EEN BEKLAAGDE- VERl\'IE
TIGING VAN DE BESLISSI:\TG OP DE STRAF 
VORDERING - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING VAN DIE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
ANDERE BEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE CI 
VIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PER 
SOON - VOORWAARDEN 

lo De regel van het Wegverkeersregle
ment, naar luid waarvan iedere be
stuurder voorrang moet verlenen aan 
de van rechts komende bestuurder, is 
onder meer van toepassing wanneer m 
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evenwijdige files rijdende voertuigen 
wegens de plaatsgesteldheid gedwon
gen worden om op een file te komen 
op een versmalde rijbaan. 

2o Elke beslissing van een rechter betref
fende een betwisting is een beschik
kend gedeelte, ongeacht de plaats van 
die beslissing in het vonnis of het ar
rest en ongeacht de vorm ervan (1). 

3° De door het Hof op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde uitge
sproken vernietiging van de veroorde
Iende beslissing op de strafvordering 
brengt vernietiging mee van de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
van die beklaagde tegen een medebe
klaagde en de voor hem burgerrechte
Jijk aansprakelijke partij, wanneer bei
de beslissingen op dezelfde onwettige 
reden zijn gegrond (2). 

(GRUTER T. RYDE, VAN SINTJAN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1642) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 mei 1987 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

(1) Cass., 5 feb. 1986, A.R. nr. 4695 
(A.C., 1985-86, nr. 361), en 10 nov. 1987, A.R. 
nr. 1252 (ibid., 1987-88, supra, nr. 154. 

(2) Zie Cass., 21 jan. en 26 mei 1981 
(A.C., 1980-81, nrs. 294 en 555), 15 dec. 1981 en 
5 mei 1982 (ibid., 1981-82, nrs. 248 en 521). 

Volgens noot 3 onder het eerstaangehaalde 
arrest had het door het vernietigend arrest 
vastgestelde « noodzakelijk verband » tussen 
de twee bestreden bes!issingen geen andere 
betekenis dan dat de bes!issingen op dezelfde 
onwettigheid waren gegrond. Sedert die beslis
sing hebben verschillende arresten dezelfde 
uitbreiding van de vernietiging gegrond op de 
betrekking of het verband gelegd door de fei
tenrechter die, buiten elk geval van dezelfde 
onwettigheid, de door uitbreiding vernietigde 
beslissing noodzakelijk deed afhangen van de 
rechtstreeks vernietigde beslissing (Cass., 20 
feb. 1985, A.R. nr. 4002, A.C., 1984-85, nr. 373; 
Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4870, ibid., 1985-86, 
nr. 546). Dezelfde grond tot uitbreiding van de 
vernietiging is aangenomen wanneer de recht
streeks vernietigde beslissing was gewezen op 
de burgerlijke rechtsvordering tegen de be
klaagde, eiser tot cassatie (Cass., 3 april 1987, 
A.R. nr 1093, ibid., 1986-87, nr 463). 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering en tegen de beslissing op de 
vordering van het openbaar ministe
rie tegen verweerster : 

Overwegende dat eiseres, medebe
klaagde en burgerlijke partij die 
niet in kosten van die vorderingen 
is veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om tegen die beslissingen cas
satieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 12.3.1, 12.4, 12.5 van het 
Wegverkeersreglement en 97 van de 
Grondwet. 

doordm het bestreden vonnis de ver
antwoordelijkheid van eiseres weerhoudt 
en de rechtbank derhalve op strafgebied 
haar veroordeling handhaaft en op bur
gerlijk gebied zich eveneens zoals de po
litierechtbank onbevoegd acht om te 
kennen over de vordering van eiseres als 
rechtstreeks dagende partij, gezien de 
vrijspraak van verweerder en de buiten
zakestelling van verweerster, op grond 
van de overweging dat uit de verklarin
gen van eiseres immers is gebleken dat 
ze in de rechterfile reed, dat ter hoogte 
van het kruispunt het verkeer in een file 
diende te rijden, dat ze zich daartoe naar 
de linkerfile begaf maar dat verweerder 
die achter haar reed, verder aandrong en 
dat, toen ze reeds in de linkerfile was, ze 
door hem werd aangereden en uit deze 
van verweerder dat hij in de linkerrij
strook reed, dat eiseres naast hem reed, 
dat ze plots naar de linkerrijstrook reed 
en dat hij plots door eiseres in de rech
terzijde van zijn wagen werd aangereden 
en dat het veranderen van file, zoals dit 
door eiseres werd uitgevoerd, door arti
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement 
uitdrukkelijk als een maneuver wordt 
bestempeld en eiseres daardoor verplicht 
was voorrang aan verweerder te verle
nen; dat de bestuurder, die om welke re
den ook van file verandert, voorrang 
moet verlenen aan de weggebruikers die 
in de andere file rijden; dat het louter 
feit van een fileverandering voor gevolg 
heeft dat voorrang moet verleend wor-
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den en het ook geen belang heeft of men 
van de linkerfile naar de rechterfile uit
wijkt of omgekeerd, dat eiseres dan ook 
overeenkomstig artikel 12.5 van het Weg
verkeersreglement slechts verder had 
mogen rijden indien ze zulks kon doen 
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op 
de plaats van verweerder, zijn snelheid 
en de afstand waarop hij zich bevond, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis aldus een foutieve rechtsregel 
toepast op de gegeven feitelijke ver
keerssituatie en met name ten onrechte 
artikel 12.4 van het Wegverkeersregle
ment toepast daar waar terzake enkel 
artikel 12.3.1 van het Wegverkeersregle
ment toepasselijk is, gezien het in feite 
ging om de versmelting van twee rijstro
ken tot een enkele, zodat het bestreden 
vonnis een niet-toepasselijke rechtsregel 
aanwendt om de feitelijke situatie te be
oordelen en derhalve op onwettige wijze 
is gemotiveerd door enerzijds een terza
ke niet-toepasselijk artikel toe te passen 
en anderzij ds geen toepassing te maken 
van het terzake wel toepasselijke artikel, 
namelijk 12.3.1 van het Wegverkeersre
glement; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis in elk geval nalaat op afdoende wijze 
te antwoorden op de regelmatige appel
conclusie van eiseres, waarin gesteld 
werd dat het in casu wei degelijk ging 
om een versmelting van twee rijstroken 
tot een enkele en dat op dergelijke ver
keerssituatie gewoonweg de voorrang 
van rechts toepasselijk is, gezien dit 
voorschrift een bepaling is van algemene 
draagwijdte, van toepassing in aile geval
len waar het verkeer niet aan een spe
ciale reglementering is onderworpen, 
zelfs zo de weggebruikers dezelfde weg 
volgen en op aile plaatsen waar een be
stuurder op regelmatige wijze rechts van 
een andere bestuurder komt en dat eise
res als voorranghebbende bestuurder te
recht mocht verwachten dat de bestuur
ders die haar moeten laten voorgaan, 
zoals in casu verweerder, het verkeersre
glement zouden kennen en in acht ne
men en dat eiseres kon noch moest voor
zien dat verweerder als voorrangsschul
dige weggebruiker zou nalaten doorgang 
te verlenen en hij in feite een onvoor
zienbare hindernis vormde, zodat het be
streden vonnis het in regelmatige appel
conclusie voorgebrachte verweer van ei
seres niet, alleszins onvoldoende en fou
tief beantwoordt en derhalve tekort komt 

aan de motiveringsverplichting voorzien 
in artikel 97 van de Grondwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

omtrent de feitelijkheden van de 
aanrijding tussen eiseres en ver
weerder vaststellen dat : « de aanrij
ding zich ( ... ) voordeed ( ... ) een twin
tigtal meter voorbij het kruispunt 
met de Hertoginstraat, die ze beiden 
over dit kruispunt heen in de rich
ting van de Nationale Bank hadden 
gevolgd, tot aan dit kruispunt deze 
rijbaan in twee rijstroken was ver
deeld en ze ongeveer dertig meter 
voorbij dit kruispunt ingevolge een 
doorlopende witte streep op het 
wegdek, overeenkomstig artikel 75.2 
van het Wegverkeersreglement aan
gebracht om de denkbeeldige rand 
van de rijbaan aan te duiden, tot 
een breedte werd herleid van vier 
meter, waardoor het verkeer in de 
evenwijdige files waarin ze over het 
kruispunt hadden gereden, (eiseres) 
in de rechter file en (verweerder) in 
de linker file, niet meer mogelijk 
was en (eiseres) daardoor van file 
moest veranderen »; 

Overwegende dat, wanneer omwil
le van de plaatsgesteldheid, oor
spronkelijk naast elkaar in file rij
dende voertuigen verplicht zijn hun 
weg te vervolgen op een versmalde 
rijbaan waar geen verkeer in even
wijdige files meer mogelijk is en de 
voertuigfiles genoodzaakt zijn zich 
in elkaar te voegen, de meest 
rechtsrijdende bestuurder voorrang 
van doorgang geniet; dat in die fei
telijke omstandigheden het uitwij
ken naar links van die meest rechts
rijdende voertuigen geen maneuver 
uitmaakt in de zin van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen de verweerders 
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ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 4, 27 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 161, 
162, 172 en 176 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis in het 
dispositief enkel uitspraak doet op straf
rechtelijk gebied en nalaat uitspraak te 
doen op burgerrechtelijk gebied niette
genstaande het feit dat eiseres niet en
kel in haar hoedanigheid van beklaagde 
maar ook in haar hoedanigheid van 
rechtstreeks dagende partij hager beroep 
had ingesteld, 

terwijl het bestreden vonnis aldus te
kort komt aan de wettelijke verplichting 
om ook einduitspraak te vellen over de 
regelmatig aanhangige burgerlijke vor
dering in graad van hager beroep; inge
volge de supra in het middel aangehaal
de wetsbepalingen is het mogelijk voor 
de strafrechtbank burgerlijke vorderin
gen te ste!len en client de regelmatig ge
vatte strafrechter daarover uitspraak te 
doen, zodat het bestreden vonnis, dat en
kel in zijn motieven een vermelding be
vat als zouden de burgerlijke belangen 
door de politierechtbank op rechtmatige 
wijze beslecht zijn, uiteindelijk niet sta
tueert in de wettelijk voorgeschreven 
vormen over het hager beroep van eise
res op burgerlijk gebied in haar hoeda
nigheid van rechtstreeks dagende partij : 

Overwegende dat een beschik
kend gedeelte is elke beslissing van 
de rechter over een geschil, waar 
die beslissing ook staat in het von
nis of het arrest en in welke vorm 
ze ook wordt weergegeven; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door hun redengeving en vast
stelling « dat eveneens de burger
lijke belangen door de eerste rech
ter op rechtmatige wijze werd( en) 
beslecht », zich - zoals dit door ei
seres in haar eerste middel wordt 
vastgesteld - zoals de politierecht
bank onbevoegd achten om over de 
civielrechtelijke vordering van eise
res tegen de verweerders te kennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de onbeperkte voorzie-

ning van eiseres, van de beslissing 
op de tegen haar ingestelde strafvor
dering, de vernietiging meebrengt 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van eiseres tegen de 
verweerders, die door dezelfde on
wettigheid is aangetast; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel en het tweede middel die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het beslist op 
de tegen eiseres ingestelde strafvor
dering en op de door eiseres tegen 
de verweerders ingestelde civiel
rechtelijke vordering; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiseres enerzijds en de ver
weerders anderzijds ieder in een 
vierde van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Me
chelen, zitting houdende in hager 
beroep. 

22 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. J. Deprez, Antwerpen. 

Nr. 254 

2' KAMER - 22 december 1987 

1° HOF VAN ASSISEN- ALLERLEI- AK

TE VAN BESCHULDIGING - ONJUISTE OF ON
VOLLEDIGE UITEENZETTING VAN DE FElTEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE EN 

LOUTER JURIDISCHE lVIIDDELEN - STRAFZA-
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KEN - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL UIT 
MISKENNING VAN RET RECHT VAN VERDEDI
GING VOOR DE FEITENRECHTER - MIDDEL 
NIET AANGEVOERD VOOR DE FEITENRECH
TER. 

1° De akte van bescbuldiging is slecbts 
een uiteenzetting door bet openbaar 
ministerie van de feiten en omstandig
beden van de zaak; een onjuiste of on
volledige uiteenzetting kan niet de nie
tigbeid van de recbtspleging tot gevolg 
hebben (1). (Artt. 241, 242, 313 en 314 
Sv.) 

2° Voor de eerste maal voor bet Hof kan 
niet worden aangevoerd bet middel uit 
miskenning van bet recbt van verdedi
ging tijdens de rechtspleging voor de 
feitenrecbter (2). 

(TAELMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1947) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Oost-Vlaanderen; 

Over bet mid del: schending van de ar
tikelen 241, 313, 314 en 341 van het Wet
boek van Strafvordering, 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950, en miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat de akte van inbeschuldiging
stelling, eiser betekend bij exploot van 
21 september 1987, volgende passages in
houdt: « (biz. 17 en 18). Hij verhaalt ver
der dat hij op 23 december 1985 op zijn 
huidig adres is komen wonen, doch dat 
hij voordien verbleef aan de Sint-Paulus
straat 120, te Gent. Hij had toen een an
dere vriendin, De Keyser Hilda. Op 2 au
gustus 1985 werd zijn vroegere bijzit op 
haar appartement dood aangetroffen. 
Taelman zou haar in de gang gevonden 
hebben. Wanneer de heer onderzoeks
rechter hem deze episode uit zijn Ieven 

(1) Zie Cass., 12 aug. 1985, A.R. nr. 4445 
(A.C., 1984-85, nr. 664). 

(2) Zie Cass., 10 feb. en 13 aug. 1987, A.R. 
nrs. 1114 en 6181 (A.C., 1986-87, nrs. 347 en 
665). 

heeft Iaten vertellen, dan is het omdat 
ook dit voorval aanleiding heeft gegeven 
tot een gerechtelijk strafonderzoek door 
dezelfde heer onderzoeksrechter, onder
zoek dat evenwel werd afgesloten zonder 
dat Taelman voor deze feiten strafrechte
lijk werd vervolgd. Destijds verklaarde 
hij met betrekking tot de toch geweldda
dige dood van De Keyser Hilda dat hij 
in de namiddag van de dag der feiten op 
haar appartement is gekomen en ook dat 
het slachtoffer reeds koud aanvoelde. Hij 
heeft dan de rijkswacht verwittigd en hij 
beweert dat hij aan de rijkswacht ver
klaard heeft dat hij De Keyser Hilda zo 
had gevonden, hoewel uit de processen
verbaal gebleken is dat hij aan de rijks
wacht gezegd had "men heeft mijn bijzit 
vermoord ". Deze in zekere zin opvallen
de gelijkenis met de huidige feiten kon 
moeilijk door dezelfde heer onderzoeks
rechter over het hoofd gezien worden ,,, 
en verder: « (biz. 34). Omstreeks mei 
1982 knoopte hij kennis aan met De 
Keyser Hilda, geboren te Gent op 25 no
vember 1943. Ook hier was er opnieuw 
geen sprake van een stabiele relatie. Er 
waren verschillende moeilijkheden en 
andermaal was er na enkele maanden 
reeds een breuk. Er waren talrijke poli
tietussenkomsten. Het is deze vrouw die 
op 2 augustus in verdachte omstandighe
den is overleden, wat aanleiding gaf tot 
een gerechtelijk strafonderzoek door de 
heer onderzoeksrechter, die ook huidige 
zaak heeft behandeld. Hoewel er geen 
vervolgingen werden ingeleid, werd Tael
man Georges toch verdacht en ernstig 
aan de tand gevoeld. Volgens beschuldig
de leed De Keyser Hilda aan epilepsie 
en was zij bij een aanval van de trap ge
vallen. Het is merkwaardig hoe beschul
digde betreffende de huidige feiten waar
van Strubbe Lucienne slachtoffer is ge
worden, ook sterk de nadruk legt op het 
feit dat zij een epileptische aanval zou 
gehad hebben "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 241 
van het Wetboek van Strafvordering be
paalt dat de akte van beschuldiging be
schrijft: 1o de aard van het misdrijf dat 
aan de beschuldiging ten grondslag ligt; 
2o het feit en alle omstandigheden die de 
straf kunnen verzwaren of verminderen; 
de beschuldigde wordt met name erin ge
noemd en duidelijk aangewezen; en aan
genomen wordt dat de aide van inbe
schuldigingstelling client te beantwoor
den aan het meest strikte vereiste van 
juistheid en objektiviteit en moet getui
gen van de meest volstrekte onpartijdig
heid. Wat eigenlijk volgt uit de wet (arti-
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kel 241 van het Wetboek van Strafvorde
ring) zelve. Of zoals Simon Sasserath het 
stelt: ({ L'acte d'accusation doit etre redi
ge avec la plus rigoureuse exactitude; 
c'est un simple proces-verbal des faits 
que !'instruction preparatoire a receuillis 
et examines; il le raconte et ne doit pas 
apprecier, ni conclure a !'application de 
la peine. L'acte d'accusation doit aussi 
porter l'empreinte de la plus complete 
impartialite; la loi a pris soin de l'indi
quer elle-meme, en prescrivant d'y inse
rer tous les faits qui peuvent diminuer la 
peine, aussi bien que ceux qui peuvent 
l'aggraver » (Simon Sasserath, La Cour 
d'assises, in Les Novelles, blz. 119). Dat 
de akte van inbeschuldigingstelling door 
de opname van de geciteerde passages 
onmiskenbaar de gestelde wetsbepaling 
overtreedt. Inderdaad : a. De feiten daar
in opgenomen hebben niets te maken 
met de aard van het misdrijf dat aan de 
beschuldiging ten grondslag ligt; dat is 
evident aan de hand van de tekst ervan; 
zij zouden dus moeten het feit of om
standigheid betreffen die de straf kun
nen verzwaren of verminderen; doch 
men vraagt zich af hoe dat het geval zou 
kunnen zijn : een misdrijf waarvoor een 
onbekende buiten vervolging gesteld 
werd, kan toch geen feit of omstandig
heid zijn die de straf kan verzwaren of 
verminderen voor eiser; b. Bovendien 
houden die passages reeds een appre
ciatie betreffende de feiten in zich, al 
was het maar door de vergelijking met 
de door de beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent van 18 november 1985 behan
delde feiten, en het vermoeden dat er uit 
wordt gehaald om de schuld en derzelve 
zwaarte van eiser aan te tonen; c. Ten 
slotte beantwoorden die feiten niet aan 
het strikte vereiste van juistheid, nu zij, 
zowel wat het vaststaan ervan als van de 
aard ervan, regelrecht ingaan tegen de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent 
van 18 november 1985; inderdaad, in de
ze beschikking, op vordering van de pro
cureur des Konings van 29 oktober 1985, 
en overeenkomstig deze vordering heeft 
de raadkamer beslist dat er geen aanlei
ding was tot vervolging lastens X, ver
dacht van « te Gent op 2 augustus 1985 
door gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, maar zonder het oogmerk om de 
persoon van een ander aan te randen, 
onopzettelijk de dood te hebben veroor
zaakt van De Keyzer Hilda »; hierbij we
ze opgemerkt dat het onderzoek ter zake 
geen enkel nieuw element aan het Iicht 
bracht in verband met deze feiten, welke 

enige andere beoordeling ervan zouden 
kunnen staven; de ingeroepen wetsbepa
ling van artikel 241 van het Wetboek van 
Strafvordering werd dus geschonden; te· 
vens worden hierdoor de andere vermel
de artikelen geschonden : - Door de re
dactie van de akte van beschuldiging het 
aangehaalde artikel 241 van het Wetboek 
van Strafvordering; - Door de voorle
zing ervan (artikel 313 van het Wetboek 
van Strafvordering); - Door de overhan
diging ervan aan de gezworenen in de 
persoon van de hoofdman van de jury 
(artikel 341 van het Wetboek van Straf
vordering); dat derhalve de akte van be
schuldiging als nietig client te worden be
schouwd wegens schending van deze 
artikelen, en dus ook de verdere rechts
pleging voor het hof van assisen client te 
worden nietig verklaard; 

tweede onderdeel, terwijl het beginsel 
van de eerlijke behandeling van de zaak, 
als weerhouden in artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950, onder meer inhoudt dat el
ke partij een redelijke kans moet heb
ben om haar of zijn zaak voor de rechter 
uiteen te zetten, in omstandigheden die 
hem of haar niet in een nadelige positie 
plaatsen ten aanzien van de tegenpartij. 
Dat de redaktie van de akte van inbe
schuldigingstelling, de voorlezing ervan 
en de overhandiging ervan aan de ge
zworenen, naar vorm en inhoud als ho
ger gesteld, zonder twijfel eiser in een 
dermate nadelige positie plaatsen dat de 
nietigheid van de rechtspleging, op 
grond van schending van voormeld arti
kel 6.1, zich opdringt en client te worden 
uitgesproken; 

derde onderdeel, de redaktie van de 
akte van beschuldiging, de voorlezing er
van en de overhandiging ervan aan de 
gezworenen, naar de inhoud en vorm als 
hoger gesteld, eiser ertoe verplichtten 
zich te verantwoorden en middelen tot 
verdediging aan te brengen nopens fei
ten niet eens weerhouden in het arrest 
van het Hof van Beroep te Gent, kamer 
van inbeschuldigingstelling van 8 mei 
1987; dat dit een miskenning uitmaakt 
van het recht van verdediging dat de nie
tigheid van de rechtspleging met zich 
meebrengt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de akte van be

schuldiging, door het openbaar mi
nisterie opgemaakt krachtens arti
kel 241 van het Wetboek van Straf-
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vordering, slechts een ontleding in
houdt van de feiten en omstandighe
den van de zaak; dat een onvolledi
ge of onjuiste uiteenzetting geduren
de de debatten steeds kan verbeterd 
worden en geen grond tot nietigheid 
van de rechtspleging kan opleveren; 

Dat 
recht; 

het onderdeel faalt naar· 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser de be
weerde miskenning van het recht 
van verdediging heeft aangevoerd 
voor het Hof van Assisen; 

Overwegende dat uit de inhoud 
van de akte van beschuldiging noch 
uit de voorlezing en de overhandi
ging ervan aan de gezworenen kan 
worden afgeleid dat eiser geen recht 
zou gehad hebben op een eerlijk 
proces, nu deze akte hem regelma
tig werd betekend en het voorwerp 
kon uitmaken van tegenspraak van 
zijnentwege; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
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. 

22 december 1987 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. X. Troch, Gent. 

Nr. 255 

2• KAMER - 23 december 1987 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING- HANDHAVING- WET VOORLOPI
GE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING- HANDHAVING- EUROPEES VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 5.3 -
RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN 
BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE HET 
PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD, 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
5.3 - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS - RECHT OM BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE RET PROCES IN VR!JHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

1 o De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd, wor
den, onder vermelding van de gege
vens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, nauwkeurig 
omschreven door het arrest waarin de 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
met overneming van de gronden uit de 
schriftelijke vordering van het open
baar ministerie, vermeldt, enerzijds, 
dat de voorbereiding van de feiten en 
het gewelddadig gedrag van de ver
dachte jegens de ordehandhavers doen 
vrezen dat de verdachte, mocht h1j in 
vrijheid worden gesteld, nieuwe feiten 
zal plegen, te meer daar zijn strafre
gister melding maakt van daden in 
strijd met de eerlijkheid en, ander
zijds, dat er aile reden is om te vrezen 
dat de in het buitenland aangehouden 
verdachte, indien hij in vrijheid werd 
gesteld, zal ontvluchten. 

2o en 3° Naar recht verantwoord is de be
slissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de redelijke termijn, 
waarvan sprake is in art. 5.3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, niet is 
overschreden wanneer dat gerecht dat 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis beveelt, in antwoord op de con
clusie van de verdachte ten betoge dat 
het onderzoek vertraging heeft opgelo
pen, op grand van de feitelijke gege-



540 HOF VAN CASSATIE Nr. 255 

vens die het bepaalt, overweegt dat 
het onderzoek zonder onverantwoorde 
vertraging is gevoerd en, met overne
ming van de gronden uit de schrifte
Jijke vordering van het openbaar mi
nisterie, erop wijst dat de hechtenis 
wegens ernstige en uitzonderlijke om
standigheden die de openbare veilig
heid raken, moet worden gehandhaafd 
(1). 

(ADAM) 

ARREST ( Fertafing) 

(A.R. nr. 6328) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 1627, op 22 oktober 
1987 gewezen door het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 5 van de wet op de voorlopi
ge hechtenis, 

doordat het arrest wat dat betreft de 
gronden overneemt van de vordering, 
naar luid waarvan « de voorbereiding 
van de feiten en het gewelddadig gedrag 
van de verdachte jegens de ordehandha
vers gegevens zijn die doen vrezen dat 
verdachte, mocht hij in vrijheid worden 
gesteld, nieuwe feiten zal plegen, te 
meer daar zijn strafdossier al melding 
maakt van oneerlijkheden; dat er alle re
den is om te vrezen dat verdachte, zo hij 
in vrijheid werd gesteld, de vlucht zal 
nemen (hij is trouwens aangehouden te 
Lyon, in Frankrijk) "• 

terwijl eiser voor de kamer van inbe
schuldigingstelling betoogde dat zijn 
aandeel in de ten laste gelegde feiten 
volstrekt te verwaarlozen was en dat 
verschillende van die telastleggingen 
voor de feitenrechter werden betwist; 
zijn strafdossier integendeel juist geen 
aanleiding kon geven tot de vrees voor 
herhaling van gelijkaardige feiten, aan
gezien hij voorheen nog nooit voor der
gelijke feiten was veroordeeld; boven
dien, ook al was hij aangehouden te 
Lyon, het gevaar voor ontvluchting hele-

(1) Zie cone!. O.M. bij Cass., 15 april 1981, 
A.R. nr. 1658 (Bull. en Pas., 1981, I, 921), Cass., 
27 juni 1984, A.R. nr. 3864 (A.C., 1983-84, 
nr. 617), 20 maart 1985, A.R. nr. 4177 
(ibid., 1984-85, nr. 440), 24 april 1935, A.R. 
nr. 4229 (ibid., 1984-85, nr. 505) en 12 juni 1935, 
A.R. nr. 4370 (ibid., 1984-85, nr. 622). 

maal onbestaande was na 12 maanden 
hechtenis, terwijl andere deelnemers, 
met name de heren Malchus en Pini, 
voordien opnieuw in vrijheid zijn ge
stelcl; het arrest bijgevolg, door de gron
den van de vordering over te nemen, het 
bestaan niet aantoont van de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, die ook thans nog, na 12 maan
den onderzoek en hechtenis, de openba
re veiligheid zouden raken en de hand
having van de hechtenis van verdachte 
noodzakelijk zouden maken: 

Overwegende dat het arrest door 
de in het middel weergegeven en uit 
de gronden van de vordering overge
nomen vermeldingen een nauwkeu
rige omschrijving geeft van de gege
vens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van eiser, die ernsti
ge en uitzonderlijke omstandighe
den zijn die in het belang van de 
openbare veiligheid de handhaving 
van de hechtenis noodzakelijk rna
ken, dat het derhalve de in het mid
del vermelde wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest beslist dat artikel 
5.3 van het Verdrag niet is geschonden, 
gelet op « de zeer talrijke verrichtingen 
die nodig waren in het onderzoek van 
een ingewikkelde zaak ... "• gelet tevens 
op het feit dat " na afloop van de recon
structie van de schietpartij te Herstal uit 
het dossier blijkt dat de medeverdachte 
Belair, die thans in hechtenis is in 
Frankrijk, moet worden ondervraagd ter 
uitvoering van een ambtelijke opdracht , 
en gelet nog op het feit dat de onder
zoeksrechter " na afloop van de recon
structie van het gebeurde " de wetsdok
ter heeft gevorderd een aanvullend ver
slag op te maken over de oorzaak en de 
omstandigheden van de door eiser opge
lopen verwondingen, alsook over de psy
chische trauma's die Maltas Denise eruit 
heeft overgehouden, 

terwijl de regel dat de redelijke ter
mijn waarbinnen elke verdachte recht 
heeft om berecht te worden of in vrij
heid moet worden gesteld, niet verstrijkt 
zolang er nog daden van onderzoek aan 
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de gang zijn, onderworpen is aan de 
voorwaarde dat die daden zonder onver
antwoorde vertraging zijn verricht; het 
arrest, nu het alleen maar wijst op de 
zeer talrijke verrichtingen die voor het 
onderzoek nodig waren en nu het alleen 
maar melding maakt van bepaalde ver
richtingen die na de reconstructie van 3 
september 1987 zijn gelast, met name 
een ambtelijke opdracht in Frankrijk en 
de aanwijzing van een wetsdokter voor 
het uitvoeren van een aanvullende op
dracht, in strijd met wat het vermeldt, 
geenszins aantoont dat die daden zonder 
onverantwoorde vertraging zijn verricht, 
integendeel, het onderzoek al meer dan 
een jaar duurt en eiser al vele maanden 
in hechtenis is en ter beschikking staat . 
van de onderzoeksrechter; gesteld al dat 
de thans aan de gang zijnde aanvullende 
onderzoeksverrichtingen dienstig zouden 
zijn om de ware toedracht te ontdekken, 
het arrest dan nog geenszins aantoont 
dat die verrichtingen zonder onverant
woorde vertraging zijn uitgevoerd en in
zonderheid dat ze niet bevolen konden 
worden binnen de termijn van 12 maan
den die thans verstreken zijn sedert de 
aanvang van het onderzoek; integendeel, 
zo de onderzoeksmagistraat een recon
structie nuttig achtte, hij deze al vele 
maanden geleden had kunnen bevelen 
en in ieder geval na de neerlegging van 
het verslag van de ballistisch deskundige 
op 9 juni 1987, welk verslag trouwens 
slechts 7 maanden na de aanwijzing van 
de deskundige in oktober 1986 was inge
diend; geen enkel gegeven van de zaak 
en geen enkele considerans uit de reden
geving van het arrest verantwoorden 
waarom de thans aan de gang zijnde on
derzoeksverrichtingen met een derge
lijke vertraging zijn bevolen; 

Overwegende dat luidens artikel 
5.3 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden een ieder 
die gearresteerd is of gevangen 
wordt gehouden overeenkomstig lid 
lc van dit artikel « recht heeft bin
nen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld »; 

Overwegende dat die bepaling de 
verplichting oplegt om de verdachte 
in vrijheid te stellen vanaf het ogen
blik waarop de handhaving van de 
hechtenis ophoudt redelijk te zijn; 
dat het redelijk karakter van de ter-

mijn van de handhaving van de 
hechtenis v66r de berechting niet in 
abstracto maar in het licht van de 
gegevens van elke zaak moet wor
den geoordeeld; 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat de redelijke termijn 
waarvan sprake is in artikel 5.3 van 
het in het middel vermelde Verdrag 
niet verstreken is, vaststelt dat « ge
let op de zeer talrijke verrichtingen 
die nodig waren in het onderzoek 
van een ingewikkelde zaak waarin 
verschillende verdachten betrokken 
waren wier aandeel in de feiten niet 
dan door diepgaande opsporingen 
kan worden vastgesteld, blijkt dat 
de redelijke termijn op die dag niet 
verstreken was » en daartoe erop 
wijst << dat er nog daden van onder
zoek die nodig zijn om de ware toe
dracht van de feiten te ontdekken, 
aan de gang zijn en dat de uitvoe
ring daarvan geen onverantwoorde 
vertraging heeft opgelopen »; dat het 
bovendien, met aanneming van de 
gronden van de vordering, erop 
wijst dat de hechtenis wegens ern
stige en uitzonderlijke omstandighe
den die de openbare veiligheid ra
ken, moet worden gehandhaafd; 

Dat het arrest dus wettig op 
grond van de welbepaalde gegevens 
van de zaak beslist dat de door arti
kel 5.3 van het Verdrag voorgeschre
ven redelijke termijn niet is over
schreden; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het onderzoek van het middel het 
Hof ertoe zou verplichten feiten na 
te gaan waartoe het niet bevoegd is; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

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

23 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. 
Piedboeuf, Luik. 

Nr. 256 

1' KAMER - 24 december 1987 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING 
DIE TEGELIJK EINDBESCHIKKINGEN EN BE
SCHIKKINGEN ALVORENS RECHT TE DOEN 
BEVAT - CASSATIEBEROEP TEGEN HET GE
HEEL VAN DE BESCHIKKINGEN VAN DE BE
SLISSING- CASSATIEBEROEP NIET ONTVAN
KELIJK IN ZOVERRE HET GERICHT IS TEGEN 
DE BESCHIKIGNGEN ALVORENS RECHT TE 
DOEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - GEVOLG - DEVOLUTIEVE KRACHT -
BESLISSING INHOUDENDE EINDBESCHIKKIN
GEN EN BESCHIKKINGEN ALVORENS RECHT 
TE DOEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP IVI.B.T. DE EINDBESCHIKKIN
GEN - DRAAGWIJDTE VAN DIE DEVOLUTIEVE 
KRACHT. 

1o Het cassatieberoep tegen een beslis
sing die tegelijk eindbeschikkingen en 
beschikkingen alvorens recht te doen 
bevat, is niet ontvankelijk in zoverre 
het tegen Jaatstgenoemde beschikkin
gen is gericht. (Artt. 19, 608, 609, 1°, en 
1077 Ger.W.) (1). 

2° Wegens de devolutieve kracht van het 
hager beroep moet de appelrechter, 
binnen de perken van het door de par
tijen ingestelde hager beroep, over het 
geheel van de zaak oordelen; die devo
Jutieve kracht wordt slechts beperkt 
door de beslissing van de appelrechter 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!. 
van het O.M. in Bull. en Pas., 1987-88, I, 
nr. 256). 

die, zelfs gedeeltelijk, een door de eer
ste rechter bevolen onderzoeksmaatre
gel bevestigt; de appelrechter is der
halve bevoegd, voor zover de uitspraak 
over de vordering niet berust op de be
oordeling van de resultaten van de on
derzoeksmaatregel waarvan de eerste 
rechter kennis moet nemen, om een 
eindbeslissing te nemen. (Art. 1068 
Ger.W.) (2). 

(BIMA P.V.B.A. T. RENKIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7539) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door het openbaar mi
nisterie ambtshalve tegen de voor
ziening is opgeworpen en waarvan, 
overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek, kennis is ge
geven, en dat is afgeleid uit de 
schending van artikel 1097 van dat 
wetboek, in zoverre de voorziening 
is gericht tegen de beschikkingen 
van het bestreden arrest die een on
derzoeksmaatregel bevelen : 

Overwegende dat het arrest de 
hogere beroepen ontvankelijk ver
klaart, eiseres veroordeelt om provi
sioneel aan verweerder een bedrag 
van 294.453 frank te betalen, alsme
de een bedrag van 10.000 frank als 
schadevergoeding omdat het princi
paal beroep roekeloos is en, met be
vestiging voor het overige van het 
beroepen vonnis dat een deskundi
genonderzoek heeft bevolen, de 
zaak naar de eerste rechter ver
wijst; 

Overwegende dat artikel 1077 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat voorziening in cassatie tegen 
vonnissen alvorens recht te doen 
slechts openstaat na het eindvonnis; 
dat de voorziening die bij een ge
mengde bestreden beslissing tegen 
haar eindbeschikking is gericht, 
weliswaar onmiddellijk ontvankelijk 
is, daarentegen voorbarig en derhal-
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ve niet ontvankelijk is in zoverre zij 
tegen de beschikkingen alvorens 
recht te doen van die beslissing is 
gericht; 

Overwegende dat de voorziening 
ten deze niet ontvankelijk is, in zo
verre zij gericht is tegen de beschik
kingen van het arrest waarbij een 
deskundigenonderzoek wordt bevo
len; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 1068, inzonderheid tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, alvorens de bestre
den beslissing, die een boekhoudkundig 
deskundigenonderzoek had bevolen, te 
bevestigen en de zaak naar de eerste 
rechter te verwijzen, eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een provisioneel be
drag van 294.453 frank te betalen, op 
grond dat eiseres « niet betwist dat zij 
honoraria voor de jaren 1971 en 1972 ver
schuldigd is, nu die op dezelfde wijze 
worden berekend voor de volgende jaren 
waarvoor loon eisbaar is >>, 

terwijl de appelrechter die, zelfs ge
deeltelijk, een in het aangevochten von
nis bevolen onderzoeksmaatregel, zoals 
een deskundigenonderzoek, bevestigt, de 
zaak naar de eerste rechter moet verwij
zen, zonder de grond van het geschil aan 
zich te trekken; het arrest derhalve, door 
eiseres tot betaling van een provisioneel 
bedrag te veroordelen, artikel 1068, in
zonderheid het tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerder van 1971 tot 
1975 voor eiseres boekhoudkundi
ge werkzaamheden heeft verricht 
waarvoor hij nog honorarium moet 
ontvangen en dat de verplichting tot 
betaling in beginsel niet wordt be
twist maar enkel het bedrag ter dis
cussie staat; dat de door verweerder 
bij de rechtbank van eerste aanleg 
gemaakte vordering strekte tot beta
ling van een bedrag van 720.616 
frank; dat de eerste rechter, aange
zien eiseres vond dat dit bedrag 
overdreven was, alvorens een eind
uitspraak te doen, een deskundige 
had aangesteld om advies te geven 
over het bedrag van dat honora
rium; 

Overwegende dat het hof van be
roep, na erop te hebben gewezen 
dat eiseres niet betwistte dat zij het 
honorarium voor de jaren 1971 en 
1972 moest betalen, oordeelt dat de 
vordering, die volgens verweerder 
« een onbetwistbaar verschuldigde 
hoofdsom van 294.453 frank betrof », 
« provisioneel verantwoord is >>, en 
eiseres tot betaling van dat bedrag 
veroordeelt; dat het arrest boven
dien het door de eerste rechter be
volen deskundigenonderzoek beves
tigt en de zaak naar hem verwijst; 

Overwegende dat de appelrechter, 
wegens de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, binnen de perken 
van het door de partijen ingestelde 
hoger beroep over het geheel van de 
zaak moet beoordelen; dat die devo
lutieve kracht slechts wordt beperkt 
door de beslissing van de appelrech
ter die, zelfs gedeeltelijk, een door 
de eerste rechter bevolen onder
zoeksmaatregel bevestigt; 

Dat de appelrechter derhalve, 
voor zover de uitspraak over de vor
dering niet gegrond is op de beoor
deling van de resultaten van de on
derzoeksmaatergel waarvan de eer
ste rechter kennis moet nemen, 
bevoegd is om een eindbeslissing te 
nemen over de punten van de vorde
ring die niet ernstig betwist kunnen 
worden; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat vaststelt dat 
het geschil gaat over de betaling van een 
bedrag van 720.616 frank, zijnde het ho
norarium dat verweerder vraagt voor de 
boekhoudkundige werkzaamheden ten 
voordele van eiseres van 1971 tot 1975, 
ter bevestiging van het beroepen vonnis 
beslist dat « de eerste rechter terecht 
een boekhoudkundig deskundigenonder
zoek heeft bevolen om het bedrag van 
het honorarium te schatten dat een bil
lijke vergoeding zou kunnen vormen 
voor eisers prestaties tussen 1 januari 
1971 en 31 december 1975 >>, op de enkele 
grond « dat (eiseres) in beginsel aan
neemt dat honorarium verschuldigd is 
voor nog niet verrekende prestaties. 
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maar (dat) de wijze waarop dat honora
rium moet worden berekend, niet schrif
telijk is vastgelegd >>; en doordat het ar
rest, ingaande op verweerders tegenvor
dering, eiseres veroordeelt om hem een 
bedrag van 10.000 frank te betalen om
dat haar hoger beroep roekeloos is; 

terwijl, eerste onderdeel, de partijen 
erkenden dat er geen geschil bestond 
over het bedrag van het honorarium 
voor verweerders prestaties van 1971 en 
1972, zijnde de bedragen van 50.200 
frank en 52.000 frank in hoofdsom; het 
arrest derhalve, door de opdracht van de 
deskundige te bevestigen, en met name 
door hem te verzoeken het bedrag te 
schatten van het honorarium verschul
digd voor de prestaties van 1971 en 1972, 
tussen de partijen een geschil opwerpt 
waarvan zij het hestaan in hun conclu
sies hadden uitgesloten (schending van 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, eiseres in haar ver
zoekschrift van hoger beroep aanvoerde 
dat « het bedra.g van het honorarium 
niet (moest) worden bepaald met verwij
zing naar de hillijkheid, maar op grond 
van de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
overeenkomst tussen partijen »; eiseres 
in haar regelmatig aan de appelrechters 
overgelegde hoofdconclusie preciseerde 
dat « de eerste rechter ten onrechte de 
aangestelde deskundlge (had) gevraagd 
(de) prestaties naar "billijkheid" te 
schatten, terwijl de rechthank niet moet 
oordelen over de hillijkheid van een 
loon, maar over het feit of dat loon in 
overeenstemming is met een, zij het 
mondelinge overeenkomst »; het arrest, 
dat de opdracht van de eerste rechter 
aan de deskundige, om het aan verweer
der verschuldigde honorarium naar bil
lijkheid te schatten, hevestigt zonder dat 
omstandig verweer op enige wijze te be
antwoorden, niet regelmatig met rede
nen is omkleed; het derhalve artikel 97 
van de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, de appelrechter, op 
grond van de vaststelling dat « (eiseres) 
niet betwist dat zij in beginsel honora
rium verschuldigd is voor de niet verre
kende prestaties, maar (dat) de wijze 
waarop dat honorarium moet worden be
rekend, niet schriftelijk is vastgelegd "• 
de, zelfs mondeling of stilzwijgend over
eengekomen, prijs niet mag vervangen 
door een billijk loon, en derhalve een 
deskundige niet mag gelasten « het be
drag te schatten van het honorarium dat 
een billijke vergoeding van (verweer
ders) prestaties zou vormen »; het arrest 

derhalve, door in die bewoordingen de 
opdracht van de eerste rechter aan de 
deskundige te hevestigen, de verbinden
de kracht van de tussen de partijen ge
sloten overeenkomst miskent (schending 
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de be
slissing waarbij een deskundigenon
derzoek wordt bevolen, gericht is te
gen een beschikking van het arrest 
die, zoals hierboven wordt gezegd, 
v66r de eindbeslissing niet vatbaar 
is voor cassatieberoep; 

Dat het tot staving van een voor
barig cassatieberoep aangevoerde 
middel in zoverre niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de be
slissing die eiseres veroordeelt om 
aan verweerder een bedrag van 
tienduizend frank te betalen omdat 
haar hoger beroep roekeloos is, niet 
preciseert waarin de aangewezen 
wetsbepalingen zouden zijn ge
schonden; 

Dat het middel ook in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

24 december 1987 - le kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lignsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 257 

1" KAMER - 24 december 1987 

1° HOGER BEROEP - Bl:RGERLIJKE ZA 
KEN GEVOLG DEVOLL'TIEVE KRACHT 
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ONBEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER -
GEVOLGEN M.B.T. DE DEVOLUTIEVE KRACHT. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - APPELRECHTER ONBEVOEGD RATIO
NE LOCI- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE 
APPELRECHTER. 

lo en 2o Wanneer de appelrecllter een be
slissing vernietigt waarb1j de eerste 
rechter zich bevoegd heeft verldaard, 
mag hij enkel ten grande uitspraak 
doen als hij zelf bevoegd is; als zulks 
niet het geval is, kan het hager be
roep, waardoor de zaak bij hem aan
llangig is, geen devolutieve kracht heb
ben; die rechter moet niettemin de 
zaak naar de bevoegde rechter, zitting 
houdend in hager beroep, verwijzen. 
(Artt. 643, 660 en 1068 Ger.W.) (1}. 

(LIEBIG BENELUX N.V. T. GERVY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7739) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juli 1985 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Gelet op de beschikking van 27 
oktober 1987 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de eerste 
kamer van het Hof wordt verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het centrum van verweerders 
beroepsactiviteit de zetel van de vennoot
schap te Schoten was, met wijziging van 
het vonnis waarbij de Arbeidsrechtbank 
te Dinant zich ratione loci bevoegd had 
verklaard om kennis te nemen van de 
vordering, zegt dat het Arbeidshof te 
Luik niet bevoegd is en dat de Arbeids
rechtbank te Antwerpen territoriaal be
voegd is, en de zaak ingevolge artikel 
660 van het Gerechtelijk Wetboek en de 
devolutieve kracht van het hoger beroep 
naar het Arbeidshof te Antwerpen ver
wijst, 

terwijl het arbeidshof, met toepassing 
van de artikelen 643 en 660 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de zaak diende te 

(1) Zie de verw1jzmgen m de cone!. van het 
0 M m Bull. en Pas., 1987-88, I, nr 257 

verwijzen naar het rechtscollege in eer
ste aanleg dat, naar zijn oordeel, mate
rieel bevoegd was om kennis te nemen 
van de vordering : 

Overwegende dat de appelrechter, 
wanneer hij een beslissing vernie
tigt waarbij de eerste rechter zich 
bevoegd heeft verklaard, enkel ten 
grande uitspraak mag daen als hij 
zelf bevoegd is; dat, wanneer zulks 
niet het geval is, het hager beroep 
waardoor de zaak bij hem aanhan
gig is, geen devolutieve kracht kan 
hebben; 

Overwegende dat hij niettemin, 
luidens artikel 643 van het Gerech
telijk W etboek, de rechter moet aan
wijzen die bevoegd is om kennis te 
nemen van de zaak; 

Dat die bepaling niet verduidelijkt 
of de verwijzing naar een rechter in 
eerste aanleg of naar een appelrech
ter gebeurt; 

Overwegende evenwel dat, over
eenkomstig het door de wetgever 
nagestreefde doel het procesverloop 
te versnellen en naar analogie van 
de gevallen waarin de appelrechter 
de beslissing van de eerste rechter 
omtrent de bevoegdheid vernietigt, 
maar waarin de zaak bij hem aan
hangig blijft, de appelrechter, die de 
beslissing vernietigt maar geen uit
spraak moet daen over de zaak, de
ze naar de bevoegde rechter, zitting 
houdend in hoger beroep, moet ver
wijzen; 

Dat het arrest derhalve naar recht 
beslist dat de zaak naar het territo
riaal bevoegde arbeidshof wordt ver
wezen; 

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

24 december 1987 - l.' kamer - Voor
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems, raadsheer 
- Gelljkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat 
mr Nelissen Grade 
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Nr. 258 

1' KAMER - 24 december 1987 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 

ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ME
DEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HOF. 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

24 december 1987 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Mahillon, 
voorzittend raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal. 

In burgerlijke zaken is een vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de rech- Nr. 259 
ter wegens gewettigde verdenking 
slechts ontvankelijk als zij wordt inge-
leid door een advocaat bij het Hof van 3' KAMER - 28 december 1987 
Cassatie. (Artt. 478, 648 tot 659 Ger.W.) 
(1) 

(STAUMONT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8256) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, dat eiser op 12 oktober 
1987 ter griffie van het Hof heeft 
neergelegd en waarin hij een verde
ring tot onttrekking van de zaak 
aan de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel wegens gewettigde ver
denldng instelt, in zake de naamloze 
vennootschap Hermifina tegen Cen
traal Bureau voor Hypothecair Kre
diet, de Burlet en Staumont; 

Overwegende dat een dergelijke 
vordering, in burgerlijke zaken, 
slechts ontvankelijk is als zij door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie wordt ingediend; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift door eiser is onderte
kend en niet door een advocaat bij 
het Hof van Cassatie; 

Dat het verzoekschrift niet ont
vankelijk is; 

Nota arrest nr 258 : 

(1) Zie Cass., 17 juni 1976 (A.C., 1976, 1161) 
en 31 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr 331). 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -

OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG TEN 
AANZIEN VAN DE AFSTAND VAN RECHT. 

Nietigheid van de opzegging heeft niet 
tot gevolg dat de vermelding in de op
zeggingsbrief dat de ontslagen werkne
mer afstand van recht doet, als niet 
bestaande moet wol'den beschouwd (1). 

(WASTIJN T. DEWAELE) 

(A.R. nr. 5788) 

28 december 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 260 

3' KAMER - 28 december 1987 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ONTSTAAN VAN 
HET RECHT. 

Nota arrest nr. 259 : 

(1) Zie omtrent het recht van de werknemer 
om afstand te doen van zijn recht op een lan
gere opzeggingstermijn · Cass., 11 feb. 1980 
(A. C., 1979-80, 683) met cone!. O.M. in R. W., 
1979-80, 2037 
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Het recht op werkloosheidsuitkering kan 
eerst met de datum van de aanvraag 
om uitkering ontstaan en pas vanaf de 
aanvraag worden beoordeeld. (Art. 185 
W er kloosheids besluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBE!DSVOORZIENING 
T. BILLIET) 

(A.R. nr. 5832) 

28 december 1987 - 3' kamer- Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 261 

3' KAMER - 28 december 1987 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - OPR!CHTING - AAN
TAL TEWERKGESTELDE WERKNEMERS IN DE 
ONDERNE!VIING - UITZENDKRACHTEN. 

Behoudens andersluidende wetsbepaling 
lwmen uitzendkrachten niet in aan
merking voor de berekening van het 
aantal werknemers dat bepalend is 
voor de verplichting een onderne
mingsraad op te _rich ten (1). (Art. 14, 

(1) .Een andersluidende wetsbepaling kwam 
voor m artJkel 27 van de wet van 28 juni 1976 
op de U!tzendarbeid, die op 30 november 1981 
heeft opgehouden uitwerking te hebben, en is 
thans neergelegd in artikel 25 van de in deze 
zaak nag niet toepasselijke wet van 24 juli 
1987 bet~effende de tijdelijke arbeid, de uit
zendarbe!d en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers. 
Krachtens deze artikelen komen de uitzend
krachten in aanmerking « voor de toepassing 
van de bepalmgen van de wetten en verorde
ningen die steunen op het aantal werknemers 
dat door een onderneming wordt tewerkge
steld "• dus ook voor de berekening van het 
aantal ~erknemers dat bepalend is voor de 
verph~htmg een ondernemingsraad op te rich
ten. U1tgesloten zijn evenwel de uitzendkrach
ten die tijdelijk werknemers vervangen wier 
arbe1dsovereenkomst is geschorst om een an
dere reden dan slecht weer of gebrek aan 
werk wegens economische oorzaken. 

§ 1, tweede lid, 2", Bedrijfsorganisatie
wet; art. 4, § 1, K.B. 31 juli 1986.) 

(PRIMUS N.V. 
T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND) 

ARREST 

(A.R. nr. 5949) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1987 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 14, § 1, eerste lid en tweede lid, 
2•, van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, 
gewijzigd door de wet van 28 januari 
1963, het koninklijk besluit nr. 4 van 11 
oktober 1978 en de wet van 22 januari 
1985, 3, § 1, 4, § 1, van het koninklijk be
sluit van 31 juli 1986 betreffende de on
dernemingsraden en de comites voor vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, 9.1 en 51 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, en, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 1, § 4, b, 1, van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de veilig
heid en gezondheid van de werknemers 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, en 19 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 
27 november 1981 houdende conserva
toire maatregelen betreffende de tijde
lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen Van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 9 december 1981, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat de essentiiHe betwisting 
tussen partijen bestaat in de beoordeling 
omtrent het statuut dat uitzendkrachten 
genieten in de firma waar zij tewerkge
steld zijn en hoofdzakelijk of deze uit
zendkrachten als volwaardige werkne
mers moeten worden beschouwd bij de 
telling van het personeelsbestand dien
stig voor de bepaling van de vereiste 
voorwaarden om sociale verkiezingen te 
organiseren voor de oprichting van een 
ondernemingsraad, en dat niet wordt be
twist dat het personeelsbestand in 1986 
gemiddeld 95,60 vaste werknemers en 
16,34 uitzendkrachten bedroeg, zodat, 
wanneer de uitzendkrachten als meetel
lende werknemers moeten worden be
schouwd, sociale verkiezingen tot oprich-
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ting van een ondernemingsraad zouden 
dienen te worden gehouden, oordeelt : 
« Uit de bepaling van artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 31 juli 1986 betref
fende de ondernemingsraden en de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen moet weer
houden worden dat de ondernemingen 
die een ondernemingsraad moeten op
richten, minstens 100 werknemers moe
ten tewerkstellen. Zeer belangrijk ter be
oordeling van het gestelde probleem is 
het artikel 14, eerste lid, van de wet van 
20 september 1948 en (het) artikel 1, pa
ragraaf 4b, eerste lid, van de wet van 10 
juni 1952 (bedoeld wordt klaarblijkelijk : 
artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit 
van 31 juli 1956) ter berekening van het 
gemiddelde van de in de onderneming 
tewerkgestelde werknemers. Dit zou 
moeten worden berekend door het aantal 
kalenderdagen waarop elke werknemer 
gedurende een periode van vier trimes
ters, die het trimester voorafgaan waarin 
de aanplakking geschiedt van het bericht 
dat de datum van de verkiezingen aan
kondigt, werd ingeschreven in het perso
neelsregister, waarvan het bijhouden 
wordt opgelegd door Let koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffen
de het bijhouden van sociale documen
ten, of in elk ander document dat hiertoe 
bijgehouden wordt, indien de onderne
ming aan deze laatste bepalingen niet 
onderworpen is, te delen door 365. Te on
derlijnen is ook het artikel 14 van de 
wet, waarin als "werknemer" wordt be
schreven de personen die krachtens een 
arbeidsovereenkomst of een leerovereen
komst tewerkgesteld worden in de on
derneming. Ter vervanging van (de) ver
vallen wet (van 28 juni 1976) ( ... ) (werd) 
in de Nationale Arbeidsraad een col
lectieve arbeidsovereenkomst afgesloten, 
met name de collectieve arbeidsovereen
komst nr. 36 d.d. 27 november 1981, die 
bij koninklijk besluit van 9 december 
1981 verbindend werd verklaard en ver
scheen in het Belgisch Staatsblad van 6 
januari 1982, houdende conservatoire 
maatregelen betreffende de tijdelijke ar
beid, de uitzendarbeid en het ter be
schikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers ( ... ). Het principe 
( ... ) dat de uitzendkrachten ook bij de ge
bruikende onderneming meetellen, niet
tegenstaande juridisch het uitzendbu
reau hun echte werkgever is, werd in het 
bijzonder toegelicht door de Memorie 
van toelichting bij de voorlopige wet van 
28 juni 1976 ( ... ). Na het vervallen van de 
wet van 28 juni 1976 heeft de collectieve 
arbeidsovereenkom:;;t nr, 36 van 27 no-

vember 1981 dit vroegere artikel 27 inte
graal overgenomen. De stelling van (eise
res) dat uitzendkrachten niet tot het 
personeel van de onderneming kunnen 
gerekend worden, omdat zij niet in het 
personeelsregister van de gebruikende 
firma zijn opgenomen, zoals voorge
schreven is door artikel 4 van het ko
ninklijk besluit van 31 juli 1986, waar 
verwezen wordt naar het personeelsre
gister om het aantal werknemers te tel
len, kan niet gevolgd worden om de uit
zendkrachten in de gebruikende onder
neming uit te schakelen: enerzijds be
paalt de wet de verplichte inschrijving in 
het personeelsregister en aan deze ver
plichting wordt, wat betreft de uitzend
krachten, voldaan door hun inschrijving 
in het personeelsregister van het uit
zendbureau. Anderzijds verwijst dit arti
kel 4 van het koninklijk besluit van 31 
juli 1986 niet alleen naar het personeels
register, maar ook naar elk ander docu
ment dat hiertoe wordt bijgehouden, in
dien de onderneming niet onderworpen 
is aan het bijhouden van een personeels
register. De onderneming die gebruik 
maakt van uitzendkrachten is niet on
derworpen aan het bijhouden van een 
personeelsregister voor de uitzendkrach
ten, omdat deze verplichtend ingeschre
ven zijn bij hun juridische werkgever, 
het uitzendbureau. Echter word(en) tus
sen de gebruikende onderneming en de 
uitzendbureaus arbeidscontracten afge
sloten met betrekking tot de tewerkge
stelde werknemer en dit is dan ook dat 
document, bedoeld in artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 31 juli 1986, dat 
noodzakelijk moet gebruikt worden bij 
de telling. Er kan derhalve geen tegen
strijdigheid bestaan tussen het artikel 19 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 27 november 1981 en artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 31 juli 1986 en 
een discussie over de hierarchie van 
rechtsbronnen is ter zake verder irrele
vant. ( ... ) Deze uitzendkrachten maken 
derhalve deel uit van het personeelsbe
stand, waarmede voor de organisatie van 
sociale verkiezingen moet rekening ge
houden worden, zoals terecht door de 
eerste rechter wordt geoordeeld >>, het ar
beidshof het bestreden vonnis aldus be
vestigt en het hoger beroep van eiseres 
verwerpt, 

terwijl, overeenkomstig artikel 14, § 1, 
eerste lid, van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven, ondernemingsraden dienen 
te worden ingesteld in alle ondernemin
gen die een bepaald aantal werknemers 
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tewerkstellen, en overeenkomstig artikel 
14, § 1, tweede lid, 2", van dezelfde wet 
als werknemer moet worden beschouwd 
de persoon tewerkgesteld krachtens een 
arbeids- of een leerovereenkomst; over
eenkomstig artikel 3, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 31 juli 1986 betref
fende de ondernemingsraden en de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, een onder
nemingsraad moet worden opgericht in 
ondernemingen die gewoonlijk 100 werk
nemers tewerkstellen; artikel 4, § 1, van 
hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat 
het gemiddelde van de in de onderne
ming tewerkgestelde werknemers in de 
zin van artikel 14, eerste lid, van de wet 
van 20 september 1948 wordt berekend 
door het aantal kalenderdagen waarop 
elke werknemer gedurende een periode 
van de vier trimesters die aan het tri
mester voorafgaan waarin de aanplak
king geschiedt van het bericht dat de da
tum van de verkiezingen aankondigt, 
werd ingeschreven in het personeelsre
gister waarvan het bijhouden wordt op
gelegd door het koninklijk besluit nr. 5 
van 23 oktober 1978 betreffende het bij
houden van sociale documenten of in elk 
ander document dat hiertoe bijgehouden 
wordt indien de onderneming aan deze 
laatste bepalingen niet onderworpen is, 
te delen door driehonderd vijfenzestig; 
aldus voor de berekening van de perso
neelssterkte, op grond waarvan dient te 
worden uitgemaakt of al dan niet tot op
richting van een ondernemingsraad 
dient te worden overgegaan in de betrok
ken onderneming, slechts in aanmerking 
komen de in de onderneming krachtens 
een arbeids- of leerovereenkomst tewerk
gestelde werknemers die werden inge
schreven in het personeelsregister dat de 
onderneming moet bijhouden; slechts re
kening kan worden gehouden met ar
beidskrachten die niet in het personeels
register worden opgenomen wanneer de 
onderneming, als dusdanig, niet gehou
den is, krachtens de bepalingen van het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 
1978, een personeelsregister bij te hou
den; de bij koninklijk besluit van 9 de
cember 1981 algemeen verbindend ver
klaarde en in de Nationale Arbeidsraad 
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst 
van 27 november 1981 houdende conser
vatoire maatregelen betreffende de tijde
lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, weliswaar in 
haar artikel 19 bepaalt dat voor de toe
passing van de wettelijke, reglementaire 
en conventionele bepalingen met betrek-

king tot de ondernemingsraden de ter 
beschikking van een gebruikende onder
neming gestelde uitzendkrachten even
eens in aanmerking komen voor de bere
kening van de personeelssterkte, doch, 
enerzijds, overeenkomstig artikel 9.1 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites, de bepalingen van 
een collectieve arbeidsovereenkomst die 
strijdig zijn met de dwingende de bepa
lingen van een wet of besluit, nietig zijn, 
en anderzijds, overeenkomstig artikel 51 
van dezelfde wet van 5 december 1968, 
de dwingende bepalingen van wet in de 
hierarchie van de bronnen der verbinte
nissen in arbeidsbetrekkingen tussen 
werkgever en werknemer primeren op 
de algemeen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomsten; de bepa
lingen van artikel 19 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 27 november 
1981 derhalve geen afbreuk kunnen doen 
aan het door de wet van 20 september 
1948 en door het koninklijk besluit van 
31 juli 1986 opgelegde vereiste van te
werkstelling, krachtens arbeidsovereen
komst of leerovereenkomst, bij de betref
fende onderneming, en inschrijving in 
het personeelsregister in de onderne
ming waar de werknemer tewerkgesteld 
is; door niet alleen te oordelen dat aan 
de verplichte inschrijving in het perso
neelsregister wordt voldaan, wat de uit
zendkrachten betreft, door de inschrij
ving in het register van het uitzendbu
reau, maar door tevens te stellen dat de 
onderneming die gebruik maakt van uit
zendkrachten, niet gehouden is een per
soneelsregister bij te houden voor die 
uitzendkrachten en bijgevolg kan verwe
zen worden naar het tussen de gebrui
kende ondernemingen en het uitzendbu
reau gesloten contract, en door ten slotte 
te oordelen dat geen strijdigheid bestaat 
tussen artikel 19 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 27 november 
1981 en artikel 4 van het koninklijk be
sluit van 31 juli 1986, zodat de discussie 
over de hierarchie van de bronnen der 
verbintenissen irrelevant is, en artikel 19 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
valle uitwerking kan hebben, het ar
beidshof alle in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt en niet wettig 
tot het besluit is kunnen komen dat eise
res gehouden was sociale verkiezingen 
te organiseren voor de oprichting van 
een ondernemingsraad : 

Overwegende dat uit artikel 14, 
§ 1, tweede lid, 2°, van de wet van 20 
september 1948 houdencle organisa-
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tie van het bedrijfsleven en uit de 
artikelen 3 en 4, § 1, van het konink
lijk besluit van 31 juli 1986 betref
fende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen, 
welk laatstgenoemd artikel verwijst 
naar het koninklijk besluit nr. 5 van 
23 oktober 1978 betreffende het bij
houden van sociale documenten, 
volgt dat, in een onderneming als ei
seres, die verplicht is een perso
neelsregister bij te houden voor de 
berekening van het aantal werkne
mers dat bepalend is voor de ver
plichting een ondernemingsraad op 
te richten, alleen die personen in 
aanmerking komen die tewerkge
steld zijn krachtens een arbeids- of 
een leerovereenkomst en. die in 
het personeelsregister ingeschreven 
zijn, niet personen die weliswaar 
zijn tewerkgesteld krachtens een ar
beidsovereenkomst als uitzend
kracht, maar aileen ·in het perso
neelsregister van he·! uitzendbureau 
zijn ingeschreven; 

Overwegende dat derhalve, inge
volge artikel 9 van de wet van 5 de
cember 1968 betreffende de collectie
ve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, de andersluidende 
bepaling van artikel 19 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 27 
november 1981, gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad, niet kan worden 
toegepast; 

Dat het middel gegrond is; 

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

28 december 1987 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Biitzler, 

Nr. 262 

3' KAMER - 28 december 1987 

1° OVEREENKOMST - UITLEGGING 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. 

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - UITLEGGING. 

1' en 2' De uitlegging die de feitenrech
ter aan een niet algemeen verbindend 
verklaarde collectieve arbeidsovereen
komst geeft, is in cassatie onaantast
baar wanneer zij de bewijskracht van 
de aide niet miskent (1). 

(VAN COMPERNOLLE T. ROULARTA N.V.) 

(A.R. nr. 5953) 

28 december 1987 - 3" kamer - Voor
zitter : dt> h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaten: 
mrs.Biitzler en De Gryse. 

Nr. 263 

3' KAMER - 28 december 1987 

1° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-
GING - VERJARING - STUITING - ERKEN
NING VAN HET RECHT DOOR DE ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

STU!TING - ERKENNING VAN HET RECHT 
DOOR DE SCHULDENAAR - ARBEIDSONGE
VALLEJ';'VERGOEDING. 

1' en 2' Geen verjaringstuitende erken
ning van het recht van arbeidsongeval
lenvergoeding kan worden afgeleid uit 
de omstandigheid dat de arbeids
ongevallenverzekeraar de arbeidsonge-

(1) Cass., 21 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 262) 
met conclusie O.M. in R. W:, 1981-82, 2525. 
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schiktheid van de getroffene onder uit
drukkelijk voorbehoud van erkenning 
van enig recht op vergoeding heeft ]a
ten onderzoeken (1). (Art. 2248 B.W.; 
art. 70 Arbeidsongevallenwet.) 

(URBAINE-UAP N.V. T. DE FEYTER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5954) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1986 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over bet middel: schending van de ar
tikelen 69, 70 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 1319, 1320, 1322, 
2248 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiseres haar schuld ten op
zichte van verweerder erkend en dus de 
verjaring gestuit heeft voor de periode 
tussen 19 december 1976 en 31 januari 
1977, onderzoekt of er na 31 januari 1977 
nog een stuitingsdaad is geweest en in 
dat verband het volgende beslist : « Uit 
de overgelegde geciteerde briefwisseling, 
meer bepaald uit de brief van (eiseres) 
d.d. 3 januari 1980, gericht aan de raads
man van getroffene, blijkt echter dat (ei
seres), op verzoek van getroffene welke 
van een hervalling gewag maakte (doss. 
eiseres H.B. st. 6-3 en 6-5), getroffene op 
14 november 1979 door haar raadsge
neesheer heeft laten onderzoeken (doss. 
eiseres in H.B. st. 6-101). Door getroffene 
te laten onderzoeken door haar medisch 
raadsman heeft (eiseres) een potentieel 
recht van getroffene op vergoedingen er
kend, welke zij echter afwees op een an
dere rechtsgrond, namelijk wegens deaf
wezigheid van een " nieuw arbeidsonge
val ". Ter zake is de erkenning van 
dergelijk recht "voldoende" zonder dat 
het noodzakelijk is dat deze erkenning 
betrekking heeft op concrete bedragen. 
(Eiseres) voert hierbij vergeefs aan dat 
zij in een vroegere brief op 22 juni 1979 
(doss. eiseres H.B. st. 6) medische be
scheiden gevraagd heeft onder uitdruk
kelijk voorbehoud van erkenning van 
enig recht op vergoeding, nu de toeken
ningsvoorwaarden voor de toekenning 
van vergoedingen inzake arbeidsongeval-

(1) Zie Cass., 10 nov. 1966 (A.C., 1967, 346). 

len niet van enig voorbehoud of erken
ning van een partij afhangen, doch van 
openbare orde zijn en verschuldigd zijn 
zodra de objectieve voorwaarden hiertoe 
aanwezig zijn. In een latere brief, waar
bij zij het voornemen uitdrukte over te 
gaan tot een medisch onderzoek (id. st. 
6-8) werd trouwens dit voorbehoud niet 
gemaakt. Er moet dan oak besloten wor
den dat de laatste geldige stuitingsdaad, 
door erkenning van het potentieel 
" recht " van getroffene binnen de ter
mijn van drie jaar te rekenen vanaf 14 
februari 1977, geschiedde door het me
disch onderzoek d.d. 14 november 1979, 
zodat vanaf deze ddatum een nieuwe ter
mijn begon te !open. De dagvaarding d.d. 
15 februari 1980, voorwerp van huidig ge
ding, is dan ook tijdig en de vordering is 
niet verjaard "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie staande hield dat zij in 
haar brief van 6 november 1979 aan de 
heer Michel De Schrijver, waarbij zij 
laatstgenoemde uitnodigde tot een me
disch onderzoek, uitdrukkelijk schreef : 
« Ret is wei te verstaan dat het medisch 
onderzoek zal plaatshebben onder alle 
voorbehoud en bijgevolg geen erkenning 
betekent van enig recht op vergoeding »; 
het arrest, dat zegt dat eiseres vergeefs 
aanvoert dat zij in een vroegere brief op 
22 juni 1979 medische bescheiden ge
vraagd heeft onder uitdrukkelijk voorbe
houd van enig recht op vergoeding, aan 
de conclusie van eiseres waarin verwe
zen werd naar de hierboven geciteerde 
brief van 6 november 1979, waarmee de 
heer De Schrijver uitgenodigd werd voor 
het medisch onderzoek, een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de ter
men van deze conclusie en er derhalve 
de bewijskracht van schendt (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), en bovendien 
het hierboven genoemde middel uit de 
conclusie van eiseres onbeantwoord laat 
en het arrest derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, dat vast
stelt : « In een latere brief, waarbij zij 
(eiseres) het voornemen uitdrukte over 
te gaan tot een medisch onderzoek, werd 
trouwens dit voorbehoud niet gemaakt "• 
tevens de bewijskracht schendt van de 
brief van 6 november 1979 waarbij eise
res de heer De Schrijver uitnodigde tot 
een medisch onderzoek, doch daarbij uit
drukkelijk stelde dat het medisch onder
zoek zou plaatshebben « onder alle voor
behoud en bijgevolg geen erkenning 
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betekent van enig recht op vergoeding '' 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek}; 

derde onderdeel, overeenkornstig arti
kel 70 van de Arbeidsongevallenwet, de 
verjaringen bepaald bij artikel 69 van 
dezelfde wet, op de gewone wijze ge
schorst of gestuit kunnen worden en vol
gens artikel 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek de bedoelde verjaringen derhalve 
onder meer gestuit kunnen worden door 
een erkenning door de schuldenaar van 
het recht van hen tegen wie de verjaring 
liep; de omstandigheid dat een verzeke
ringsmaatschappij het slachtoffer van 
een arbeidsongeval uitnodigt voor een 
medisch onderzoek, doch daarbij uit
drukkelijk vermeldt « dat dit onderzoek 
zal plaatshebben onder aile voorbehoud 
en bijgevolg geen erkenning betekent 
van enig recht op vergoeding », niet kan 
beschouwd worden als een erkenning in 
de zin van artikel 2248 van het Burger
lijk Wetboek; het arrest derhalve, in zo
verre het uit de omstandigheid dat eise
res de heer De Schrijver door haar 
raadsgeneesheer heeft laten onderzoe
ken, afleidt dat eiseres een pote~tieel 
recht van de getroffene op vergoedmgen 
erkend heeft en in zoverre het verder 
zou hebben geoordeeld dat eiseres de 
heer De Schrijver niet tot een medisch 
onderzoek kon uitnodigen onder voorbe
houd en zonder erkenning van enig 
recht op vergoeding, « nu de toeken
ningsvoorwaarden voor de toekenning 
van vergoedingen inzake arbeidsongeval
len niet van enig voorbehoud of erken
ning afhankelijk zijn », de artikelen 69 
en 70 van de Arbeidsongevallenwet, 2248 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet schendt : 

Wat het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat aan de rechtsvoorganger 
van de verweerders op 19 december 
1976 een arbeidsongeval is overko
men en dat de verjaring gestuit 
werd op 14 februari 1977 doordat ei
seres toen de genezing erkend heeft; 
dat het arrest onderzoekt of de ver
jaring vervolgens v66r 15 februari 
1980 werd gestuit in verband met 
een « hervalling »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de arbeidsongevallenverze
keraar zonder voorbehoud de getrof
fene heeft laten onderzoeken voor 

het geval dat hij nog aangetast zou 
zijn door enige uit het arbeidsonge
val voortspruitende arbeidsonge
schiktheid, een erkenning kan uit
maken van het recht op vergoedin
gen; dat geen erkenning kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat het onderzoek heeft plaats
gehad « onder uitdrukkelijk voorbe
houd van erkenning van enig recht 
op vergoedingen »; dat het arrest 
derhalve door anders te beslissen, 
artikel 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat het arrest weliswaar nog 
zegt : « In een Iatere brief, waarbij 
(eiseres) het voornemen uitdrukte 
over te gaan tot een medisch onder
zoek, werd trouwens dit voorbehoud 
niet gemaakt »; dat eiseres echter in 
haar conclusie, om te betwisten dat 
er erkenning was, aanvoerde dat die 
brief moet worden gezien « samen 
met het schrijven van 6 november 
1979 "• waarin zij de getroffene uit
nodigde voor het onderzoek en 
schreef dat het « zal plaatshebben 
onder aile voorbehoud en bijgevolg 
geen erkenning betekent van enig 
recht op vergoeding »; dat het arrest 
die conclusie niet beantwoordt en 
derhalve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Dat de onderdelen in zoverre ge
grond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het be
roepen vonnis bevestigt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; gelet op ar
tikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

28 december 1987 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 
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Nr. 264 

2' KAMER - 29 december 1987 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET 
RECRTSCOLLEGE - 01\TVERENIGBAARREID -
GER. W., ART. 292, TWEEDE LID - RECRTER 
DIE IN BURGERLIJKE ZAAK GETUIGE HEEFT 
VERHOORD EN NADERHAND IN RAADKAMER 
KENNIS NEEMT VAN PROCEDUREREGELING 
TER ZAKE VAN VALS GETUIGENIS, VERHOORT 
EEN GETU!GE IN BURGERLIJKE ZAKEN 
VALS GETUIGENIS - STRAFVORDERING 
SAMENSTELLING VAN DE RAADKAMER. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG 
RECRTER - BEGRIP. 

3° VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGE

NIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - SW., ART. 220 

- VOLTOOIING VAN RET MISDR!JF. 

1 • Er is geen uitoefening van « een an
der rechterlijk ambt » en derhalve 
geen onverenigbaarheid in de zin van 
art. 292, tweede lid, Ger. W., wanneer 
de rechter, die in de raadkamer de 
procedure inzake een vals getuigenis 
in burgerlijke zaken regelt, voordien 
in dezelfde rechtbank het bedoelde ge
tuigenis, als daartoe aangewezen rech
ter, heeft afgenomen (1). 

2" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens heeft geen betrekking op 
de rechtspleging waarbij de raadka
mer de procedure regelt, onder meer 
wanneer zij de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwijst (2). 

3" Het misdrijf « vals getuigenis » in 
burgerlijke zaken, wat betreft een ge
tuigenverklaring welke onder ede werd 
afgelegd voor de rechter die was aan
gewezen om het getuigenverhoor te 
houden, wordt voltrokken door het 
sluiten van het proces-verbaal van het 

(1) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8839 
(A.C., 1984-85, nr. 271). 

(2) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 349) 
en 27 nov. 1985, A.R. nr. 4484 (ibid., 1985-86, 
nr. 211). 

getuigenverhoor tijdens hetwelk de 
valse verklaring werd afgelegd (3). 

(VERBEECK T. WECKHUYSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1369) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het eerste middel: schending van 
artikel 292 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de beschikking van de raadka
mer van 7 februari 1986, waarbij eiser 
naar de correctionele rechtbank verwe-

(3) Cass., 6 juli 1908 (Bull. en Pas., 1908, I, 
293); NYPELS en SERVAIS, dee[ II, druk 1897, art. 
220, nr. 4; Rep. prat. dr. beige, deel V, druk 
1933, tw. Faux temoignage et faux serment, 
nr. 128; RIGAUX en TROUSSE, dee[ IV, druk 1963, 
blz. 65; Les Novelles, Dr. pen., dee! II, druk 
1967, nrs. 2761-2762. 

Er moet worden aangestipt dat, onder de 
gelding van het Gerechtelijk Wetboek, de rech
ter die in het vonnis dat het getuigenverhoor 
heeft toegestaan of bevolen, is aangewezen om 
de getuigen te horen, niet meer de titel van 
rechter-commissaris draagt (Verslag over de 
Gerechtelijke Hervorming, druk Belgisch 
Staatsblad, 1964, blz. 373). 

Wat betreft het vals getuigenis in strafzaken 
sluit de intrekking van een onder ede afgeleg
de valse verklaring het bestaan van het mis
drijf « vals getuigenis » uit, indien zij ge
schiedt ten overstaan van de rechter die het 
getuigenis heeft gehoord en v66r de sluiting 
van de debatten in de zaak waarin getuigenis 
werd afgelegd ofwel v66r de schorsing van de 
debatten met het oog op een onderzoek van en 
eventuele vervolging wegens vals getuigenis, 
dan wel v66r een onmiddellijke bestraffing 
met toepassing van art. 181 Sv. [Cass., 26 nov. 
1985, A.R. nr. 9671 (A.C., 1985-86, nr. 208, en 
Rechtsk. Weekbl., 1985-1986, kol. 2224 en vlg. 
met noot A. Vandeplas)]. 

Indien het vals getuigenis in burgerlijke za
ken werd afgelegd ter terechtzitting van de 
rechtbank die het getuigenverhoor had toege
staan of bevolen (zie art. 918 Ger.W.), kan het 
worden ingetrokken zoals in strafzaken 
(NYPELS en SERVAIS, op. cit., art. 220, nr. 4; 
Rep. prat. dr. beige, op. cit., nr. 128; RIGAUX en 
TROUSSE, op. cit., blz. 65; Les Novelles, op cit., 
nr. 2761; de voormelde noot van A. Vandeplas). 
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zen werd wegens het hem ten laste ge
legde vals getuigenis, door mevrouw 
Vranckx zetelend in raadkamer gewezen 
werd, 

terwijl blijkt dat mevrouw Vranckx 
eveneens in haar hoedanigheid van rech
ter-commissaris het getuigenverhoor op 
4 december (1984) afgenomen, heeft tij
dens hetwelke de kwestige verklaringen 
die het misdrijf van vals getuigenis uit
maken waarvoor eiser naar de correctio
nele rechtbank verwezen werd, afgelegd 
werden, en zij als dusdanig bij het uitoe
fenen van een ander rechterlijk ambt 
kennis genomen heeft van de zaak, zo
dat de verwijzingsbeschikking van de 
raadkamer van 7 februari 1986, overeen
komstig de bepaling van artikel 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek, als nietig be
schouwd dient te worden, alsmede alle 
daaropvolgende procedures : 

Overwegende dat er ten dezen 
geen schending kan zijn van artikel 
292 van het Gerechtelijk Wetboek, 
nu de rechter Vranckx, bij het uitoe
fenen van een en hetzelfde gerech
telijk ambt, als rechter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Leuven 
het getuigenverhoor heeft gehouden 
op 4 december 1984 en de beschik
king van de raadkamer van 7 fe
bruari 1986 heeft gewezen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat mevrouw Vranckx op 7 februa
ri 1986 in het raam van het strafonder
zoek ter zake eiser naar de correctionele 
rechtbank verwees wegens het hem 
thans nog steeds ten laste gelegde vals 
getuigenis, terwijl blijkt dat mevrouw 
Vranckx reeds kennis genomen had van 
de zaak ingevolge het getuigenverhoor 
dat door haar op 4 december 1984 werd 
afgenomen en tijdens hetwelk de kwesti
ge verklaringen waarvoor eiser uiteinde
lijk naar de correctionele rechtbank ver
wezen werd, plaatsvonden, zodat in die 
omstandigheden ontegensprekelijk vast
staat zoniet dat mevrouw Vranckx die 
kwestige " valse » verklaring in het raam 
van gezegd getuigenverhoor van eiser 
had afgenomen, onvoldoende onafhanke
lijk en/of onbevooroordeeld was bij de 
verwijzing naar de correctionele recht
bank juist omtrent hetzelfde " valse , 
verklaringen, alleszins minstens zo in de 

ogen van eiser overkwam, ten gevolge 
waarvan de beslissing tot verwijzing van 
de raadkamer van 7 februari 1986 door 
een absolute nietigheid getroffen werd 
die meteen alle eropvolgende procedure
akten aantast : 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer, waarbij de 
rechtspleging wordt geregeld, geen 
uitspraak doet over de gegrondheid 
van een strafvervolging en evenmin 
over betwistingen betreffende bur
gerlijke rechten en verplichtingen; 
dat artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den op die rechtspleging niet toepas
selijk is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 220 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt door te stellen dat de tenlasteleg
ging van vals getuigenis in zijnen hoofde 
bewezen, is op grond dat kwestieuze ge
tuigenis niet meer ingetrokken kon wor
den daar het getuigenverhoor, waarbin
nen de getuigenissen werden afgelegd, 
op 4 december (1984), dag zelve van het 
getuigenverhoor, door de rechter-com
missaris gesloten werd verklaard, terwijl 
de sluiting van het getuigenverhoor 
waarin de litigieuze verklaringen afge
legd werden, in se geen afbreuk doet 
aan de mogelijkheid om het getuigenver
hoor te heropenen en de verklaring in te 
trekken en als dusdanig niet beant
woordt aan de vereiste " onherroepelijk
heid >> van het vals getuigenis als proces
suele voorwaarde van de bestraffing van 
het misdrijf vals getuigenis; immers de 
intrekking van een onder eed afgelegde 
verklaring het bestaan van het misdrijf 
van vals getuigenis uitsluit indien zij ge
beurt ten overstaan van de rechter die 
het vals getuigenis heeft gehoord en 
v66r de sluiting der debatten in de zaak 
waarin de getuigenis afgelegd werd, zo
dat eiser in strijd met artikel 220 van het 
Strafwetboek (ook de parlementaire 
voorbereidingen van de wetgever) werd 
veroordeeld hoofdens vals getuigenis : 

Overwegende dat het misdrijf 
« vals getuigenis >> in burgerlijke za
ken, wat een getuigenverklaring be
treft die onder ede werd afgelegd 
voor een rechter-commissaris, vol-
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trokken wordt door de sluiting van 
het proces-verbaal van het getuigen
verhoor tijdens hetwelk de valse 
verklaring werd gedaan; 

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

tii:~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerster tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

29 december 1987 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. K. De Trog, Leuven. 

Nr. 265 

3' KAMER - 4 januari 1988 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VER

KIESBAARHEID - COMITE VOOR VEILIGHEID 
EN GEZONDHEID - DIENSTHOOFD VEILIG
HE!D. 

raden en de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen vervult en, anderzijds, 
beslist dat, nu de functie van dienst
hoofd veiligheid geen leidinggevende 
functie is, betrokkene niet op de lijst 
van het leidinggevend personeel mag 
voorkomen (1). 

(LA PREVOYANCE SOCIALE V.Z.W. 
T. VERSCHORREN) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8030) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 januari 1987 door 
de Arbeidsrechtbank te Brussel, on
der nummer A.R. 90.645/87 in eerste 
en laatste aanleg gewezen; 

Over l1et m.iddel: schending van de ar
tikelen 13 van het koninklijk besluit van 
31 juli 1986 betreffende de onderne
mingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, 833, inzonderheid 1.3, en 
837, inzonderheid Bbis, van het Alge
meen Reglement op de Arbeidsbescher
ming, goedgekeurd bij de Regentsbeslui
ten van 11 februari 1946 en 27 september 
1947, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de heer Geeraerts, hoewel hij de 
functie van « diensthoofd veiligheid ,, 
vervult, op de kiezerslijsten van het per
soneel dat is tewerkgesteld in de tech
nische bedrijfseenheid « Institut medico-
pedagogique P.S. Decroly , moet voorko
men, op grand : « dat de - eventuele -
deelname aan de stemming voor de ver
kiezing van de personeelsafgevaardigden 
de vereiste onafhankelijkheid voor het 
vervullen van de opdracht van dienst
hoofd veiligheid niet in het gedrang 
brengt; dat zulks evenwel niet het geval 
is wanneer een diensthoofd veiligheid 
hetzij de werkgever, hetzij de werlme
mers, in de ondernemingsraad of in het 
comite voor veiligheid en gezondheid 
moet vertegenwoordigen », 

terw1jl, naar luid van artikel 833, 1.3, 
Naar recht verantwoord is de beslissing van het Algemeen Reglement op de Ar-

dat het diensthoofd veiligheid op de beidsbescherming « het hoofd van de 
kiezerslijsten van het tewerkgestelde dienst voor veiligheid, gezondheid en 
personeel moet voorkomen, wanneer verfraaiing van de werkplaatsen zijn op
de rechter, enerzijds, oordeelt dat dit l-----------------
diensthoofd veiligheid de voorwaarden 
gesteld in art. 13 van het K.B. van 31 
juli 1986 betreffende de ondernemings-

(1) Zie Cass., 2 nov. 1987, A.R. nr. 5802, su
pra nr. 13h. 
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dracht vervult in volledige onafhankelijk
heid ten overstaan van de werkgever en 
de werknemers »; artikel 837, Bbis, van 
hetzelfde reglement bepaalt dat het co
mite voor veiligheid, gezondheid en ver-
fraaiing van de werkplaatsen « ermee 
wordt gelast zijn voorafgaand akkoord te 
geven betreffende de aanwijzing, de ver
vanging van het hoofd van de dienst vei
ligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen en van zijn adjuncten, 
de aanwijzing van een tijdelijke plaats
vervanger of de verwijdering uit hun 
functie >>; uit het onderling verband van 
beide bepalingen volgt dat het dienst
hoofd veiligheid, die zijn opdracht in vol
ledige onafhankelijkheid ten aanzien van 
de werkgever en ook van de werknemers 
moet vervullen, niet mag deelnemen aan 
de verkiezing van de leden van het comi
te, dat met name tot taak zal hebben 
zijn voorafgaand akkoord te geven be
treffende zijn vervanging, de aanwijzing 
en de vervanging van zijn adjuncten, de 
aanwijzing van een tijdelijke plaatsver
vanger die zijn functie zal uitoefenen, of 
zijn verwijdering uit die functie; daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de heer 
Geeraerts, niettegenstaande zijn functie 
als diensthoofd veiligheid, op de kiezers
lijsten van het personeel tewerkgesteld 
in het " Institut medico-pedagogique P.S. 
Decroly" moest voorkomen >>; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nate hebben vastgesteld dat 
er bij de eisende V.Z.W. een tech
nische bedrijfseenheid « P.S. Decro
ly >> bestaat, waar de heer Pierre 
Geeraerts de functie van dienst
hoofd veiligheid vervult, « voor recht 
zegt dat (laatstgenoemde) ... op de 
kiezerslijsten van tewerkgesteld per
soneel moet voorkomen »; 

Overwegende dat artikel 13 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 « aan de 
verkiezingen van de personeelsafge
vaardigden in de raad of het comite 
wordt deelgenomen door aile werk
nemers van de onderneming die ver
bonden zijn door een arbeids- of een 
leerovereenkomst, met uitzondering 
van de huisarbeiders en de werkne
mers die deel uitmaken van het lei-

dinggevend personeel, die op de da
tum van de verkiezingen voldoen 
aan de voorwaarden >>, die in deze 
bepaling worden vastgesteld; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank, zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, enerzijds heeft ge
oordeeld dat de heer Geeraerts de 
voorwaarden van voormeld artikel 
13 vervulde, en anderzijds heeft be
slist dat de betrokkene, nu de 
functie van diensthoofd veiligheid 
geen leidinggevende functie is, niet 
op de lijst van dat personeel mocht 
voorkomen; 

Dat het bestreden vonnis bijge
volg naar recht beslist dat de heer 
Pierre Geeraerts op de kiezerslijs
ten van het tewerkgesteld personeel 
moet voorkomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 januari 1988 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 266 

3• KAMER - 4 januari 1988 

1° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER· 

PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - T.A.V. DER· 
DEN - BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DER· 
DE - RECHTEN VAN DE DERDE-BEGUNSTIG
DE. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- OPZEGGINGSVERGOEDING - BED!NG TEN 
BEHOEVE VAN EEN DERDE - VERJARING -
TERMIJN. 
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3° VERJARING BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN (DUUR) - ARBEIDSOVEREEN
KOMST - EINDE - OPZEGGINGSVERGOE
DING - BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DER
DE. 

1 o Een derde begunstigde van een be
ding ten behoeve van een derde ver
krijgt een rechtstreekse schuldvorde
ring tegen de belover en beschikt dus 
tegen hem over een rechtstreekse 
rechtsvordering om de nakoming te ei
sen van de verbintenis die de belover 
heeft aangegaan ten aanzien van de 
bedinger. (Artt. 1121, 1122 B.W.) 

2o en 3° De rechter verantwoordt naar 
recht zijn beslissing dat de rechtsvor
dering van een werknemer tot betaling 
van zijn opzeggingsvergoeding niet on
derworpen is aan de verjaring door 
verloop van een jaar, bepaald bij art. 
15 Arbeidsovereenkomstenwet, wan
neer h1j erop wijst dat die werknemer 
zijn vordering heeft ingesteld tegen 
een persoon, die niet de werkgever is, 
die zich jegens laatstgenoemde tot be
taling van die vergoeding heeft verbon
den; uit deze overweging volgt immers 
dat de werknemer, als begunstigde 
van een beding te behoeve van een 
derde, tegen de belover een recht
streekse schuldvordering had verkre
gen, die niet uit de arbeidsovereen
komst maar uit een afzonderlijke juri
dische handeling is ontstaan. 

(MR. VANDERLEENEN Q.Q. T. BOLETTE, MR. DE
LANDE Q.Q., MR. BOURLEE Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8086) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322, 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
3, 32, 37 en 15 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof, bij uitspraak 
over eisers principaal hoger beroep, met 
betrekking tot de verjaring van de 
rechtsvordering tot tussenkomst van de 
eerste verweerster tegen eiser, beslist: 
« dat (eiser) betoogt dat, ook in de onder-

stelling van een derdenbeding of van een 
eenzijdige verbintenis, zijn zogezegde 
verplichting tot betaling van een vergoe
ding wegens beeindiging onderworpen 
blijft aan de eenjarige verjaring geldend 
voor arbeidsovereenkomsten, zodat, nu 
de arbeidsovereenkomst met de naamlo
ze vennootschap Fabelta-Tubize ten laat
ste op 1 augustus 1980 is beeindigd, en 
die met de naamloze vennootschap Fa
belta nog heel wat vroeger (1973-79}, en 
nu de dagvaarding tot gedwongen tus
senkomst tegen laatstgenoemde vennoot
schap van 23 juni 1982 dateert, de rechts
vordering van de eerste partij (verweer
ster) tegen haar verjaard is; dat de 
betwiste indienstneming, die volgt uit 
een derdenbeding of uit een indienstne
ming bij eenzijdige wilsuiting, is gebeurd 
na de datum waarop de arbeidsovereen
komst met de naamloze vennootschap 
Fabelta een einde nam; dat die indienst
neming dus niet gelieerd is aan de ver
bintenissen uit laatstbedoelde overeen
komst, en bijgevolg niet onderworpen is 
aan de ingeroepen verj aring door ver
loop van een jaar, maar aan de dertigja
rige verjaring uit het gemeenrecht »; het 
arbeidshof aldus afwijzend beschikt op 
het door eiser aangevoerde middel van 
niet-ontvankelijkheid, dat gegrond was 
op artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, 
luidens hetwelk de rechtsvorderingen die 
uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, 
een jaar na het eindigen van deze over
eenkomst verjaren of vijf jaar na het feit 
waaruit de vordering is ontstaan, zonder 
dat deze termijn een jaar na het eindi
gen van de overeenkomst mag over
schrijden, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
op 25 april 1985 ter griffie van het ar
beidshof neergelegde akte van hoger be
roep erop wees ( ... ); zodat het arrest, dat 
dit verweer niet beantwoordt, niet regel
matig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
althans, door aan de korte inhoud van 
het door eiser aangevoerde middel tus
sen aanhalingstekens de jaren 1978-79 
toe te voegen, als vermoedelijke datum 
voor het beeindigen van de arbeidsover
eenkomst tussen Fabelta en eerste ver
weerster, aan de akte van hoger beroep 
een uitlegging geeft die met de bewoor
dingen, zin en draagwijdte onverenig
baar is, waardoor het aldus de bewijs
kracht van de akte van hoger beroep 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 
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tweede onderdeel, uit de stukken en 
documenten die in de uiteenzetting van 
de feiten worden vermeld en die, volgens 
de appelrechter, het derdenbeding aanto
nen en/of de indienstneming bij eenzijdi
ge wilsuiting, luidens welke Fabelta zich 
jegens Fabelta-Tubize en eerste verweer
ster heeft verbonden tot het betalen van 
de vergoedingen wegens de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst: ( ... ); zodat 
het arrest niet zonder miskenning van 
de bewijskracht van de in dit onderdeel 
vermelde brieven en stukken, en niet 
zonder schending van de wetsbepalingen 
die het tenietgaan van de verbintenissen 
(artikel 1234 van het Burgerlijk Wet
hoek) en inzonderheid het einde van de 
arbeidsovereenkomst regelen (artikelen 
32 en 37 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, toe
passelijk op de arbeidsovereenkomsten 
voor bedienden ingevolge de artikelen 1 
en 3 van die wet), naar recht kan beslis
sen dat de genoemde verbintenis van de 
naamloze vennootschap Fabelta om de 
opzeggingsvergoeding aan eerste ver
weerster te betalen, na het einde van de 
overeenkomst met Fabelta was aange
gaan, en daaruit afleiden dat die verbin
tenis derhalve niet is onderworpen aan 
de verjaring door verloop van een jaar, 
ingevoerd bij artikel15 van de wet van 3 
juli 1978, en aldus zeggen dat het door 
eiser op grond van genoemd artikel 15 
aangevoerde middel van niet-ontvanke
lijkheid, niet gegrond is (schending van 
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig of 
althans dubbelzinnig is ( ... ); zodat het ar
rest, dat op grond van tegenstrijdige of 
althans dubbelzinnige motieven zegt dat 
het door eiser aangevoerde middel van 
niet-ontvankelijkheid, dat steunt op de 
bij artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
ingevoerde verjaring door verloop van 
een jaar, niet gegrond is, niet regelmatig 
met redenen is omkleed en derhalve arti
kel 97 van de Grondwet schendt : 

Over de door de verweerders op
geworpen middelen van niet-ontvan
kelijkheid afgeleid uit het gebrek 
aan belang: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat ingevolge << de deling " van 
de vennootschap Fabelta, ter gele
genheid van haar herstructurering, 
de vennootschap Fabelta-Tubize 
werd opgericht, die een gedeelte van 

het actief en passief overnam; dat 
de naamloze vennootschap Fabelta
Tubize te dier gelegenheid van de 
vennootschap Fabelta de verbintenis 
heeft gekregen dat deze, met haar 
door de Staat ter beschikking gestel
de geld, de opzeggingsvergoedingen 
van tweeentwintig personeelsleden, 
waaronder eerste verweerster, zou 
betalen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, beslist : « dat de voorwaar
den voor het derdenbeding ( ... ) in
derdaad zijn vervuld en dat de 
vennootschap Fabelta als belover de 
door de derden-begunstigden, onder 
wie de eerste verweerster, gevorder
de opzeggingsvergoedingen moet be
talen »; 

Overwegende dat de derde-be
gunstigde van een derdenbeding een 
rechtstreekse schuldvordering ver
krijgt tegen de belover en dus tegen 
hem over een rechtstreekse rechts
vordering beschikt om de nakoming 
te eisen van de verbintenis die hij 
ten aanzien van de bedinger heeft 
aangegaan; 

Dat daaruit volgt dat het recht 
van eerste verweerster om van eiser 
de betaling van haar opzeggingsver
goeding te vorderen ten deze niet 
voortvloeit uit de arbeidsovereen
komst tussen haar en de vennoot
schap Fabelta, maar uit de overeen
komst tussen laatstgenoemde en Fa
belta-Tubize, dat wil zeggen uit een 
juridische handeling die onderschei
den is van die arbeidsovereenkomst; 

Dat daaruit volgt dat het arrest 
naar recht beslist dat de verj aring 
door verloop van een jaar ex artikel 
15 van de wet van 3 juni 1978, ter 
zake van de rechtsvorderingen die 
uit een arbeidsovereenkomst ont
staan, ten deze niet kan worden toe
gepast; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven, ook al waren 
zij gegrond, de wettigheid van de 
bekritiseerde beslissingen niet kun
nen bei:nvloeden en derhalve niet tot 
vernietiging kunnen leiden; 
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Dat de middelen van niet-ontvan
kelijkheid gegrond zijn; 

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

4 januari 1988 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler, Geinger, Draps en Van Omme
slaghe. 

Nr. 267 

3• KAMER - 4 januari 1988 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN - TOEKENNING - ART. 56, EERSTE LID, 
K.B. 17 NOV. 1969- NIET-UITBETALING- VER
EISTEN. 

Luidens artikel 56, eerste lid, K.B. 17 
nov. 1969 houdende algemeen regle
ment betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan de minder-vali
den, wordt de tegemoetkoming niet 
uitbetaald voor de duur van hun opne
ming, aan de minder-validen die uit
sluitend ten laste van de openbare be
sturen geplaatst zijn in de afdeling 
voor krankzinnigen van een openbare 
of particuliere instelling die bestemd is 
om krankzinnigen of geesteszieken te 
ontvangen; de rechter verantwoordt 
derhalve niet na.ar recht zijn beslissing 
om de minder-valide het voordeel van 
die tegemoetkoming te weigeren, wan
neer hij niet vaststelt dat de betrokke
ne uitsluitend ten Jaste van de openba
re besturen was geplaatst. 

(BINARD Q.Q. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. SO-
CIALE VOORZORG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8087} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1984 

door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 56 van het koninklijk besluit van 
17 november 1969 houdende algemeen 
reglement betreffende het ~oekenne~ 
van tegemoetkomingen aan mmder-vah
den en 4 van het koninklijk besluit van 
24 december 1974 betreffende de gewone 
en de bijzondere tegemoetkomingen aan 
de minder-validen, 

doordat het arrest « voor recht zegt 
dat Kiriakos Totolidis, tijdens zijn hospi
talisatie in het "Centre Saint-Bernard" 
te Manage, niet voldoet aan de wette
lijke vereisten om d:' ?ijzondere . tege
moetkoming en a fortJon de verhogmg te 
kunnen genieten "• op grond : dat uit ar
tikel 56 van het koninklijk besluit van 17 
november 1969 blijkt « dat de tegemoet
koming niet wordt uitbetaald voor de 
duur van hun opneming aan de minder
validen die uitsluitend ten laste van de 
openbare besturen geplaatst zijn in de 
afdeling voor krankzinnigen van een 
openbare of e.en particuliere. i~stelling 
die bestemd 1s om krankzmmgen of 
geesteszieken te ontvangen; ( ... ) da.t de 
stelling (van eiser) dat de verzek_erms;s
instelling geen openbaar bestuur 1.s. met 
pertinent is; dat de door de versch1llende 
ziekenfondsen betaalde uitkeringen niet 
uitsluitend voortvloeien uit de betaling 
van de persoonlijke en de werkgeversbij
dragen, maar ook uit de steeds ruimere 
toelagen van het inrichtend openbaar be
stuur de Staat, ten deze het Ministerie 
van Sociale Voorzorg en het Ministerie 
van Arbeid en Tewerkstelling, dat toe
zicht uitoefent op de werking van het 
R.I.Z.I.V. voor de uitkering via de ver
schillende betalingsinstellingen, de zie
kenfondsen; dat het uitkeren van de ver
goeding door de verzekeringsinstelling 
onbetwistbaar neerkomt op een tege
moetkoming door de openbare besturen, 
wanneer zij wordt verleend; dat de bij
drage door die instelling in het overgrote 
gedeelte van de kosten van onderhoud en 
hoede van een minder-valide kind in de 
afdeling voor krankzinnigen van een 
openbare of particuliere instelling die be
stemd is om krankzinnigen of geesteszie
ken te ontvangen, zoals ten deze het ge
val is, het toekennen van het basisbe
drag en ook van de verhoging van de 
bijzondere tegemoetkoming tijdens de 
duur van die plaatsing uitsluit; dat het 
forfaitair gedeelte van 100 frank da.t de 
ouders moeten betalen (hospitalisc:tie, 
geneesmiddelen, was) ruimschoots wordt 
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gecompenseerd door de bijdrage van de 
verzekeringsinstelling (1.281 frank); dat 
het kind zonder die bijdrage veel meer 
zou lwsten, zelfs al ontvangt het de bij
zondere tegemoetkoming; ( ... ) dat ten 
slotte, zo men dient aan te nemen dat 
Kiriakos Totolidis als een gezinslid kan 
worden beschouwd, de toepassing van 
voormelde artikelen 56 en 4 elke toeken
ning van de bijzondere tegemoetkoming 
uitsluit wanneer, zoals ten deze, het kind 
niet meer onder de hoede leeft van zijn 
ouders en door hen niet wordt onderhou
den, en evenmin bij een E.E.G.-werkne
mer inwoont of in hoofdzaak op kosten 
van die werknemer wordt onderhouden, 
wat ten deze niet het geval is », 

terwijl, w,reede onderdeel, uit de be
woordingen van artikel 56 van het alge
meen reglement volgt dat die bepaling 
slechts toepasselijk is als de kosten voor 
de opening van de minder-valide uitslui
tend door de openbare besturen worden 
gedragen; niet voldoende is dat die be
sturen gewoon het grootste deel van die 
kosten dragen, om het recht op die tege
moetkomingen te doen verliezen; daaruit 
volgt dat het arrest, indien het moet wor
den uitgelegd zoals in het eerste middel 
worclt voorgesteld, de in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen schendt, 
nu het ten onrechte de minder-valide 
wiens ooneming overwegend ten laste 
komt va:ii. een instelling uit de sector van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, ge
lijkstelt met de minder-valide die uitslui
tend ten laste van de openbare besturen 
is geplaatst : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerder tegen het 
middel opgeworpen eu afgeleid uit 
zijn gebrek aan belang, nu het recht 
van Kiriakos Totolidis, die een 
vreemdeling is, op de tegemoetko
ming als minder-valide gegrond is 
op artikel 1, f, van de verordening 
nr. 1403/71 van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschap en niet op de 
wettelijke bepalingen die volgens 
het middel zijn geschonden : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing hierop baseert dat, zo Ki
riakos Totolidis « als een gezinslid 
kan worden beschouwd, de toepas
sing van voormelde artikelen 56 
(van het koninklijk besluit van 17 
november 1959) en 4 (van het ko-

ninklijk besluit van 24 december 
1974) elke toekenning van de bijzon
dere tegemoetkoming uitsluit »; dat 
het arrest aldus oordeelt dat de be
trokkene, als hij aan de voormelde 
artikelen 56 en 4 voldoet, recht heeft 
op de bijzondere tegemoetkoming 
als minder-valide; 

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

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 56, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 17 november 1969 houdende al
gemeen reglement betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen 
aan de minder-validen bepaalt dat 
« de tegemoetkoming niet wordt uit
betaald voor de duur van hun opne
ming, aan de minder-validen die uit
sluitend ten laste van de openbare 
besturen geplaatst zijn in de afde
ling voor krankzinnigen van een 
openbare of particuliere instelling 
die bestemd is om krankzinnigen of 
geesteszieken te ontvangen »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de minder-valide ten laste 
van zijn ouders en van het zieken
fonds van zijn vader in een psy
chiatrisch centrum is geplaatst, en 
dat het ziekenfonds het grootste 
deel van die kosten heeft gedragen; 

Dat het arrest aldus niet vaststelt 
dat de betrokkene uitsluitend ten 
laste van de openbare besturen was 
geplaatst; 

Dat het arrest, door te steunen op 
het feit dat het ziekenfonds de voor
naamste financiele bijdragen lever
de, om te beslissen dat Kiriakos To
tolides tijdens de duur van zijn 
plaatsing in een psychiatrische in
richting de « bijzondere tegemoetko
ming en a fortiori de verhoging " 
niet kan ontvangen, artikel 56, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 17 november 1969 schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

4 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en van Heeke. 

Nr. 268 

2' KAMER - 5 januari 1988 

1° DAGV AARDING - STRAFZAKEN 

GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DAGVAARDING - VERMEL
DINGEN - GELDIGHEID. 

1 o en 2o Wanneer de beklaagde aan de 
hand van de vermeldingen van de dag
vaarding duidelijk het voo1werp van 
de vervolging kan kennen en hij zijn 
recht van verdediging kan uitoefenen, 
doet het ontbreken in die akte van de 
datum van de hem ten laste gelegde 
feiten niets af aan de regelmatigheid 
van de aanhangigmaking van de zaak 
(1). 

(1) Cass., 6 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, 
445), 27 mei 1981, A.R. nr. 1613 (A.C., 1980-81, 
1121 ), 17 rna art en 26 mei 1987, A.R. nrs. 925 
en 703 (A. C., 1986-87, nrs. 424 en 580). 

Raadpl. Cass., 14 juli 1941 (Pas., 1941, I, 307), 
3 rna art 1943 (Pas., 1943, I, 78), 28 mei 1985, 
A.R. nr. 8265 (A.C., 1984-85, nr. 582), 14 old. 
1986, A.R. nr 262 (A.C., 1986-87, nr. 82). Zie 
ook P. ARNOU, « De omschrijving van de feiten 
in dagvaarding en verwijzingsbeslissing ,,, 
R. W., 1985-86, 2575 

(BAATHS T. BRODA) 

ARREST 

(A.R. nr. 1418) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

Over het eerste en het tweede middel 
samen: 

het eerste : schending van de artikelen 
182 en 195 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat de rechtstreekse dagvaarding, 
betekend op 4 februari 1986 ten verzoeke 
van mevrouw Jacqueline Broda voor
noemd, (eiser) beticht van het misdrijf 
verlating van familie zonder te specifice
ren gedurende welke periode dit misdrijf 
door (eiser) zou zijn gepleegd; dat de eer
ste rechter, oordelend bij verstek, in zijn 
vonnis van 24 februari 1986, evenmin de 
datum der feiten omschrijft; dat het ar
rest vermeldt : « Het is dan ook bewezen 
dat (eiser) die op 30 januari 1984 bij het 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Brug
ge werd veroordeeld uit hoofde van het 
misdrijf voorzien bij artikel 391bis van 
het Strafwetboek sedert 31 maart 1984 
zich opnieuw heeft schuldig gemaakt 
aan het hem ten laste gelegde feit ( ... ) », 

terwijl (eiser) op die wijze wordt ver
oordeeld wegens een feit dat niet door 
de rechtstreekse dagvaarding aanhangig 
werd gemaakt en waarvoor hij ook niet 
vrijwillig is verschenen, zodat de beslis
sing de hogergenoemde wetsbepalingen 
schendt; 

het tweede : schending van de artike
len 191, 192, 193, 212, 213 en 214 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat de bestreden beslissing de da
tum der feiten bepaalt als zijnde « sedert 
31 maart 1984 », zonder eiser hiervan op 
de hoogte te stellen en zonder hem uit te 
nodigen zich op het als dusdanig geher
kwalificeerde feit te verdedigen, 

terw1jl het preciseren van de datum 
der feiten herkwalificatie uitma.akt, zo
dat het recht van de verdediging mis-
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kend en alle aangehaalde wetsbepalin
gen geschonden zijn : 

Overwegende dat de regels voor 
de geldigheid van de dagvaarding in 
strafzaken vervat zijn in de artike
len 145, 182, 184 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering waarin 
geen sprake is van nietigheid van 
de dagvaarding; 

Overwegende dat, wanneer die ak
te in zodanige bewoordingen is op
gesteld dat de beklaagde duidelijk 
kan weten wat hem ten laste is ge
legd en hij zijn recht van verdedi
ging kan uitoefenen, het ontbreken 
van de datum van de ten laste ge
legde feiten de regelmatigheid van 
het aanhangig maken van de zaak 
niet in het gedrang brengt; 

Overwegende dat ten deze de dag
vaarding onder meer zegt: dat « (ei
ser) bij vonnis van 2 september 1981 
door de heer vrederechter van Tielt 
veroordeeld werd tot betaling van 
onderhoudsgeld voor zijn twee min
derjarige kinderen Baaths An C 2 fe
bruari 1979) en Baaths Bart C 23 au
gustus 1980). Dat deze onderhouds
gelden bepaald werden aan 5.000 
frank per kind, ge'indexeerd. Dat de
ze beslissing bleef gelden nadat de 
echtscheiding ten nadele van (eiser) 
werd uitgesproken d.d. 2 mei 1983. 
Dat (eiser) nooit vrijwillig overgaat 
tot betaling van het bepaalde onder
houdsgeld. Dat de totale achterstand 
nu reeds 617.135 frank bedraagt. Dat 
(eiser) reeds veroordeeld werd tot 1 
maand voorwaardelijke gevangenis
straf wegens het niet betalen van 
onderhoudsgeld. Dit bij vonnis van 
30 januari 1984. Dat (eiser) met op
zet zich doet voorkomen als onver
mogend. Dat hij daartoe heel wat in 
het werk zet. Zo verandert hij tel
kens van werkgever, afwisselend 
met het uitoefenen van een zelfstan
dige activiteit, van zodra zijn ex
echtgenote zijn werkgever heeft 
achterhaald. Dat hij zich schuldig 
maakt aan het misdrijf omschreven 
in artikel 391bis van het Strafwet
boek. Dat de aldus omschreven fei
ten ten genoegen van rechte bewe
zen zijn »; 

Overwegende dat een dergelijke 
dagvaarding enkel kan nietig wor
den verklaard wanneer een wezen
lijk bestanddeel van die akte ont
breekt of wanneer vaststaat dat de 
verdediging in haar recht is ge
schaad; 

Overwegende dat de rechter in 
feite oordeelt of de beklaagde aan 
de hand van de vermeldingen van 
de dagvaarding het voorwerp van de 
vervolging kan kennen en zijn ver
dediging op zich kan nemen; 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie niet aangevoerd heeft 
dat een wezenlijk bestanddeel van 
de dagvaarding ontbrak doordat de 
datum van het plegen der feiten niet 
was vermeld; dat eiser integendeel 
in zijn conclusie voor de appelrech
ter zelf die datum preciseerde en 
zegde : « van het niet-betalen van de 
onderhoudsgelden tussen 2 septem
ber 1981 en 30 januari 1984 kan 
thans geen sprake meer zijn, gezien 
eiser onmogelijk 2 maal voor dezelf
de feiten op hetzelfde ogenblik ge
pleegd, zou kunnen worden veroor
deeld. Voor de niet-betaling van de 
in 1981 door de vrederechter toege
kende onderhoudsgelden na 30 ja
nuari 1984, dient te worden onder
zocht of de constitutieve elementen 
van het misdrijf verenigd zijn, na
melijk ( ... ) »; 

Overwegende dat eiser voor de 
appelrechters ook niet aanvoerde 
dat door het ontbreken in de dag
vaarding van de datum der feiten 
zijn recht van verdediging werd mis
kend; dat integendeel hij zich verde
digde op feiten gepleegd v66r 30 ja
nuari 1984 en op feiten gepleegd 
vanaf 30 januari 1984; dat de midde
len, in zoverre, nieuw en dientenge
volge niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
laatstgenoemde periode waarop ei
ser zich verdedigde, beperken tot de 
feiten gepleegd sedert 31 maart 1984 
en eiser hiervoor straffen; dat zij zo
doende het misdrijf niet herkwalifi
ceren; 
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Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Claire Tillekaerts, Gent. 

Nr. 269 

2' KAMER - 5 januari 1988 

VERJARING - STRAFZAKEN - DAAD VAN 

ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING- NAZIEN 
VAN DE STAAT VAN INLICHTINGEN - STUI
TING VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVOR
DERING. 

een bevoegde onderzoekende of vervol
gende overheid (1). 

{BEN HASSINE T. INTILE) 

ARR:::ST 

(A.R. nr. 1505) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 maart 1987 in ho~ 
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

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

Over het middel gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
ai'gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 68 van de Wegver
keerswet, 

doordat het bestreden vonnis stelt dat 
de strafvordering nuttig werd gestuit 
door daden van onderzoek of van vervol
ging en namelijk op 1 april 1986 door het 
opstellen van het inlichtingsbulletin van 
de verdachte en meer bepaald door het 
nazien van het strafregister te Brussel, 

terwijl, eerste onderdeel, het opstellen 
van het inlichtingsbulletin en het nazicht 
van het strafregister op 1 april 1986 op 
zich geen daad van onderzoek is strek
kende tot het in staat van wijzen bren
gen van de zaak; het nazicht van het 
strafregister een eenvoudige administra
tieve handeling is met als doel de gege-
vens van het reeds opgestelde uittreksel 
uit het strafregister te verifieren zonder 
er evenwel wijzigingen in aan te bren
gen; 

tweede onderdeel, een handeling waar
door bewijzen worden ingezameld of de 
zaak in staat van wijzen wordt gebracht 
de verjaring van de strafvordering enkel 
stuit wanneer de handeling wordt ver
richt door de daartoe bevoegde overheid; 
vooreerst stelt het bestreden vonnis niet 
vast dat de ingeroepen stuitende daad 
verricht werd door een daartoe bevoegde 
overheid; vervolgens blijkt uit het straf-

Het nazien van de staat van inlichtingen 1-----------------
aan de hand van het gemeentelijk 
strafregister door een bijzonder agent 
van politie levert geen daad van onder
zoek of van vervolging op die de verja
ring van de strafvordering stuit, als 
daartoe geen opdracht is gegeven door 

(1) Cass., 17 dec. 1985, A.R. nr 9713 
(A.C., 1985-86, nr. 265) en de noot getekend 
Vandeplas m R. W., 1986-87, 50, Raadpl. Cass., 
28 dec 1983, A.R. nr 2908 (A.C., 1983-84, 
nr 51), Cass., 26 me1 1987, A.R nr 737 
(A.C., 1986-87, nr 581). 
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dossier dat het nazien van het strafregis
ter op 1 april 1986 is gedaan door een 
agent van de diensten van het strafregis
ter te Brussel; deze handeling is geen 
daad van onderzoek uitgaande van een 
bevoegde overheid maar een handeling 
uitgaande van de administratie die in ca
su geen uitstaans heeft met de functies 
van de gerechtelijke politie en derhalve 
geen bevoegdheid heeft om stuitende 
handelingen te stellen, zodat het bestre
den vonnis de in het middel aangewende 
bepaling schendt : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt wegens 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement en van de Wegverkeers
wet waarvoor de strafvordering 
krachtens de artikelen 21 van de 
wet van 17 april 1878 en 68 van de 
Wegverkeerswet verjaart door ver
loop van een jaar; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt << dat de strafvordering nuttig 
werd gestuit door daden van onder
zoek of van vervolging en namelijk 
op 1 april 1986 door het opstellen 
van het inlichtingsbulletin van (ei
ser) en meer bepaald door het na
zien van het strafregister te Brus
sel »; 

Overwegende dat, nu bedoeld stuk 
op de laatste bladzijde onderaan de 
vermelding « opgemaakt te St.-Jans
Molenbeek 2-01-1986 Mattheus J. 
hoofdpolitie inspecteur », gevolgd 
door een onleesbare handtekening, 
draagt, de appelrechters enkel on
derdelen van dit inlichtingsbulletin 
hebben kunnen bedoelen en wel de 
vermeldingen : « vu au easier judi
ciaire Bruxelles le 01-04-1986 l'agent 
special », gevolgd door een onleesba
re handtekening, op de derde blad
zijde, en « gezien in het strafregister 
Brussel de 01-04-1986. De bijzondere 
agent», gevolgd door een onleesbare 
handtekening, op de vierde bladzij
de; 

Overwegende dat het dossier geen 
van een bevoegde onderzoekende of 
vervolgende overheid uitgaande op
dracht inhoudt ter uitvoering waar
van die controle werd verricht; 

Overwegende dat bij afwezigheid 
van een dergelijke opdracht een 
door een bijzonder agent aan de 
hand van het gemeentelijk strafre
gister verrichte controle betreffende 
de in een staat van inlichtingen ver
melde gegevens omtrent vroegere 
veroordelingen die de persoon, te 
wiens name het stuk is opgesteld, 
opliep, geen daad van onderzoek of 
van vervolging is die de verjaring 
van de strafvordering stuit; 

Overwegende dat de laatste bin
nen de termijn van een jaar vanaf 
de aan eiser ten laste gelegde feiten 
verrichte daad van onderzoek of van 
vervolging het opzenden is op 20 
maart 1986 door de politiecommissa
ris van de derde politieafdeling te 
Brussel naar de procureur des Ko
nings (te Brussel), afdeling politieza
ken (te Wolvertem), van het proces
verbaal door eerstgenoemde opge
steld op 19 maart 1986 ingevolge 
opdracht hem gegeven op 25 februa
ri 1986 door de politiecommissaris 
die de procureur des Konings bij de 
politierechtbank bijstaat; 

Overwegende dat bij gebreke van 
een oorzaak van schorsing, de straf
vordering verjaard was op de dag 
van de uitspraak van het bestreden 
vonnis; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 5 
december 1986 van de Politierecht
bank te Brussel, afdeling W olver
tem, blijkt dat verweerder zich op 
die datum burgerlijke partij stelde 
tegen eiser; dat de civielrechtelijke 
vordering van verweerder derhalve 
werd ingesteld vooraleer de strafvor
dering tegen eiser door verj aring 
vervallen was; 

Overwegende dat het verval van 
de strafvordering door verjaring en 
de daaruit voortvloeiende vernieti
ging geen invloed hebben op de ci
vielrechtelijke vordering die v66r de 
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verjaring van de strafvordering is 
ingesteld; 

Overwegende dat eiser, wat de ci
vielrechtelijke vordering betreft, 
geen middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en laat de overi
ge kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond is tot wijzi
ging. 

5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Geert Daem, Brussel. 

Nr. 270 

2' KAMER - 5 januari 1988 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - NIET-VERMELD!NG VAN 
NEERGELEGDE STUKKEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - NIET-VERMELDING VAN 
NEERGELEGDE STUKKEN 

1· en 2" Uit de enkele omstandigheid dat 
van de neerlegging van een stuk door 
een partij in een proces-verbaal van de 
terechtzitting geen melding is ge-

maakt, valt geen miskenning van het 
recht van verdediging af te Jeiden (1). 

SIMOENS E.A. T. DE VADERLANDSCHE N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1542) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 maart 1987 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk; 

I. Op de voorziening van Nick Si
moens: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 78, 153, 176, 
190, 190bis van het Wetboek van Straf
vordering, 1134, 1135, 1382 en 1383 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en misken
ning van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis van ge
deeltelijke hervorming de eisers veroor
deelt om, op de burgerlijke vorderingen 
van verweersters, 131.683 frank aan de 
N.V. De Vaderlandsche, en 15.512 frank 
aan de P.V.B.A. West-Lease te betalen op 
volgende gronden : « Omtrent de bedra
gen : De deskundige, aangesteld door de 
B.A.-verzekeraar van de burgerlijke par
tij raamde de schade aan de wagen van 
de burgerlijke partij op 131.000 frank, ge
zien het een totaal verlies betrof. Be
klaagde betwist deze raming daar de ex
pertise eenzijdig gebeurde zonder dat de 
verzekeraar-B.A. van de beklaagde de 
mogelijkheid had een tegensprekelijke 
expertise te organiseren, waartoe, val
gens de expertiseovereenkomst van de 
B.V.V.O. de beklaagde gerechtigd zou 
zijn, vermits de schade meer dan 110.000 
frank bedroeg. De burgerlijke partij 
wijst op de belangrijke schade aan het 
voertuig en legt hiertoe foto's van de wa
gen voor. De rechtbank neemt aan dat 
de raming van de schade aan de wagen 
van de burgerlijke partij realistisch is 
en met de werkelijkheid overeenstemt, 
zodat deze mag worden aanvaard. Aldus 

(1) Raadpl.: Cass., 17 nov 1982, A.R. 
nr. 2475 (A.C., 1982-83, nr 168); 12 sept. 1984, 
A.R. nr. 3619 (A.C., 1984-85, nr 33). Zie ook de 
noot getekend A. Vandeplas onder Cass., 22 
rnaart 1977, R. W:, 1976-77, 2680 Over de met 
vermelding van een stuk 111 de mventans van 
het dossier Cass., 25 april 1978 (A.C, 1978, 
977). 
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wordt de schade als volgt vastgesteld : 
225.000 frank (schade wagen totaal ver
lies) - 94.000 frank (aftrek waarde 
wrak) = 131.000 frank. Sleepkosten : 683 
frank + derving 9.450 frank = totaal: 
141.133 frank. Aan de P.V.B.A. West 
Lease komt toe: 9.450 frank (derving) + 
6.062 frank (vrijstelling) = 15.512 frank. 
Aan de N.V. De Vaderlandsche komt 
toe: 131.000 frank (wagenschade) + 683 
frank (sleepkosten) = 131.683 frank -
6.062 frank (vrijste!ling) 125.621 
frank », 

terwijl, eerste onderdeel, op het zit
tingsblad van 11 maart 1987 van de cor
rectionele rechtbank (stuk 11), waarop 
de zaak van de eisers behandeld werd, 
de nederlegging van de twee stukken, 
die eisers voor hun verdediging gebruik
ten (stukken 7 en 8), niet vermeld is, zo
dat het niet mogelijk is na te gaan of de 
rechtbank bij de beraadslaging over de 
zaak van deze stukken kennis genomen 
heeft (schending van de artikelen 78, 
153, 176, 190 en 190bis van het Wetboek 
van Strafvordering); deze door de eisers 
gebruikte stukken ondE ~ meer de inge
roepen waardehepaling begreep, waar
door de waarde van de wagen voor de
welke de verweersters schadevergoeding 
vragen op 203.000 frank vastgesteld 
werd; dit stuk betrekking heeft op het 
verweer van de eisers, zodat het recht 
van verdediging van de eisers miskend 
wordt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen der aange

haalde artikelen 78, 153, 176, 190 en 
190bis van het Wetboek van Straf
vordering voorschrijft op straffe van 
nietigheid dat in het proces-verbaal 
van de terechtzitting melding zou 
worden gemaakt van de neerlegging 
van stukken door de beklaagde of 
de civielrechtelijk aansprakelijke 
partijen; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandlgheid dat van de neerleg
ging door eiser van een stuk in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
geen melding wordt gemaakt geen 
miskenning van het recht van ver
dediging kan worden afgeleid; dat 
ten dezen eiser de inhoud van dit 
stuk heeft ingeroepen in zijn conclu
sie, waarvan de neerlegging werd 
geakteerd, en eiser niet aanvoert 

dat de correctionele rechtbank deze 
conclusie op dat punt niet beant
woordt; 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Roland 
Simoens en Erna Marysse : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen van de eisers, civielrechtelijk 
aansprakelijke partijen, werden be
tekend aan de verweerders; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzien i.ngen; veroordeelt de eisers 
in de kusten. 

5 januari 1988 - 2' kamer - VoOI·zit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Houtekier. 

Nr. 271 

2• KAMER - 5 januari 1988 

STRAFVORDERING - OVERLIJDEN VAN 

DE BEKLAAGDE - VERVAL. 

Het overlijden van de beklaagde v66r 
dat een beslissing op de strafvordering 
in kracht van gewijsde is gegaan, 
brengt verval van de strafvordering 
mede. (Art. 20 wet 17 april 1878.) (1) 

(1) De civielrechtelijke vordering, die rechts
geldig bij de strafrechter aanhangig gemaakt 
is v66r het verval van de strafvordering, wordt 
door die strafrechter verder behundeld. Zie R. 
DECLERCQ, Strafvordering, boek II (1987), 268; 
Cass., 1 mei 1899, Pas., I, 209; Raadpl. Cass., 3 
nov. 1952, A.C., 1953, 120; A. VANDEPLAS, « Be
treffende de burgerlijke rechtsvordering ,,, 
R. W., 1980-81, 1535. 
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(SCHOCKAERT T. DELFOSSE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1546) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Overwegende dat uit een uittrek
sel van de registers van de burger
lijke stand van de gemeente Etter
beek (stad Vilvoorde) blijkt dat eiser 
op 15 mei 1987 te Etterbeek is over
leden; 

Overwegende dat het overlijden 
van eiser dat zich heeft voorgedaan 
vooraleer het bestreden arrest in 
kracht van gewijsde is gegaan, met 
toepassing van artikel 20 van de 
voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering het verval van 
de strafvordering medebrengt; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen : 

A. van eerste verweerster tegen 
eiser: 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt tot het betalen 
van een provisie, een deskundige 
benoemt en de kosten aanhoudt, en 
de zaak voor verdere behandeling 
terugwijst naar de eerste rechter; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

B. van de tweede, de derde, de 
vierde en de vijfde verweerder te
gen eiser: 

Overwegende dat geen middel 
wordt aangevoerd; 

Om die redenen, stelt vast dat het 
bestreden arrest zonder uitwerking 
zal blijven wat de beslissing op de 
strafvordering betreft; verwerpt de 
voorziening; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het bestreden arrest; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal. 

Nr. 272 

2' KAMER - 5 januari 1988 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MO
REEL BESTANDDEEL VA="' HET MISDRIJF 

Het moreel bestanddeel van het misdrijf 
misbruik van vertrouwen kan, hetzij 
bestaan bij de overhandiging van de 
zaak, hetzij nadien ontstaan, wanneer 
de beklaagde de zaak voor zich be
houdt en voor persoonlijke doeleinden 
aanwendt (1). 

(MEERSSCHAERT T. FILIPS ZEILSCHOOL P V.B.A., 
ZEIFERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 1638) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Raadpl. : Cass., 11 juli 1938 (Pas., 1938, I, 
266), 17 nov. 1952 en 16 feb. 1953 (A.C., 1953, 
154 en 408), 7 april 1982, A.R. nr 2150 
(A.C., 1981-82, nr. 476). 

Zie : M. RIGAL'X en P.E. TROCSSE, Les crimes 
et delits du code penal, Bruylant, 1963, deel 
IV, 226. 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 491 van 
het Strafwetboek : 

doordat het hof van beroep beklaagde 
veroordeelt, nu het oordeelt dat het vast
staat « dat beklaagde, zelfs in besluiten, 
een dubbelzinnige en door de feiten te
gengesproken stelling poogt te verdedi
gen die niet opweegt tegen de feiten zo
als zij uit de verklaringen van de klager 
en van de getuige Theys Myriam, uit de 
door haar voorgelegde annotaties en uit 
de verklaringen van 22 december 1984 en 
31 januari 1985 van beklaagde zelf blij
ken; het aldus vaststaat dat beklaagde 
die het bedrag van 260.225 frank aan te
rugbetaalde B.T.W. had gei:nd dit bedrag 
voor zich heeft gehouden en voor per
soonlijke doeleinden heeft aangewend 
zonder enig mandaat of toelating daar
toe; hij dit slechts bekende wanneer hij 
zich daartoe noodgedwongen voelde door 
de gedane opzoekingen die op de terug
betaling wezen; het bewijs dan ook is ge
leverd van de bedoeling van beklaagde 
deze som reeds bij de uitkering ervan 
voor zich te houden en voor persoonlijke 
doeleinden aan te wenden », 

terwijl: 1. De vaststelling door het hof 
van beroep dat beklaagde de geldsom 
voor zich heeft gehouden en voor per
soonlijke doeleinden heeft aangewend 
zonder enig mandaat of toelating daar
toe; deze vaststelling op zich niet de ge
volgtrekking kan wettigen dat de bedoe
ling om de som te behouden in hoofde 
van beklaagde reeds bij de uitkering er
van bestond. Dat dus zo het morele con
stitutieve element tot het misdrijf beteu
geld bij artikel 491 van het Strafwetboek 
- namelijk de bedoeling tot toeeigening 
- al voorhanden is geweest, dan tach 
los daarvan dient daargesteld of bij het 
ontvangen/innen van de gelden inder
daad het bedrieglijk inzicht wel degelijk 
voorhanden was; dat inderdaad << mis
bruik van vertrouwen , een ogenblikke
lijk misdrijf uitmaakt waartoe constitu
tief vereist is dat wordt bewezen, en de 
(( animo domini ''• en dat deze bedoeling 
inderdaad bestaat op het ogenblik van 
de inbezitname van de gelden. Dat het 
hof van beroep niet vaststelt dat het be
drieglijk opzet op het moment van de 
voltrekking van de inning bestond, doch 
een en ander !outer aanvaardt/afleidt uit 
de vaststelling dat beklaagde het bedrag 
heeft gehouden en voor persoonlijke 

doeleinden heeft aangewend zonder enig 
mandaat of toelating daartoe; dat een 
loutere deductie van het ene constitutie
ve element uit het andere niet als zijnde 
voldoende tot bewijslevering van het 
misdrijf kan gelden, nu het bewijs van 
de voltrekking van het ogenblikkelijk 
misdrijf, beteugeld bij artikel 491 van 
het Strafwetboek in al zijn constitutieve 
elementen niet bewezen is. 2. ... 

W at de eerste grief betreft : 
Overwegende dat bij misbruik van 

vertrouwen het moreel bestanddeel 
van het misdrijf, hetzij reeds be
staat bij de overhandiging van de 
zaak, hetzij nadien ontstaat; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat ten dezen eiser, wan
neer hij het terugbetaald bedrag 
van 260.225 frank aan B.T.W. in ont
vangst nam, reeds de bedoeling had 
dit bedrag « voor zich te houden en 
voor persoonlijke doeleinden aan te 
wenden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
die overtuiging niet enkel laten 
steunen, zoals in de grief wordt be
weerd, op de loutere vaststelling dat 
eiser « het bedrag heeft gehouden 
en voor persoonlijke doeleinden 
heeft aangewend zonder enig man
daat of toelating daartoe », maar bo
vendien op de vaststelling dat eiser, 
nadat hij de inontvangstname van 
dit bedrag aanvankelijk had ont
kend in de omstandigheden die het 
arrest vermeldt, « dit slechts (beken
de) wanneer hij zich daartoe nood
gedwongen voelde door de gedane 
opzoekingen die op de terugbetaling 
wezen »; 

Wat de tweede en de derde grief 
betreft: 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci-
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vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Haenens - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. J. Tremmery, Kortrijk. 

Nr. 273 

2' KAMER - 6 januari 1988 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
DRAAGW!cTDTE VAN HET HOGER BEROEP -
BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG - VRIJ
SPRAAK VAN DE BEKLAAGDE EN AFWIJZING 
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ ALLEEN - WIJZIG!NG EN 
TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING 
DOOR DE APPELRECHTER - EENSTEMMIG
HEID. 

2° CASSATIE - RECHTSPLEGING - STRAF

ZAKEN OMVANG- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE EIND
BESLISS!NG OP DE TEGEN BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE 
EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN BEKLAAGDE -
VOORWAARDEN. 

het misdrijf waarop de burgerlijke 
rechtsvordering berust, bewezen ver
klaart (1). (Art. 21bis Sv.) 

2' De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, brengt vernietiging 
mede van de eindbeslissing op de door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, ofschoon Jaatstgenoemde be
slissing waartegen hij zich regelmatig 
in cassatie heeft voorzien, niet door 
dezelfde onwettigheid is aangetast, 
wanneer uit de bestreden beslissing 
blijkt dat de feitenrechter tussen beide 
beslissingen een zodanig verband 
heeft gelegd dat de tweede beslissing 
noodzakelijkerwijze afhangt van eerst
genoemde (2). 

(POPELIER T. LEROY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6215) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dinant; 

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

Over het middel: schending van arti
kel 21lbis van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het bestreden vonnis, rechL
doende op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie en van verweerder 
tegen het vonnis waarbij eiseres werd 
vrijgesproken, ontslagen werd van de op 
de grond van de artikelen 12.4 en 7.1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer ingestelde 
vervolgingen en waarbij de rechtbank 
onbevoegd werd verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde-
ring van verweerder tegen eiseres, het 

1' Het vonnis van de appelrechter dat, hoger beroep van het openbaar ministe
op het ontvankelijk hager beroep van rie niet ontvankelijk verklaart, waarna 
de burgerlijke partij alleen, tegen een dat vonnis het beroepen vonnis op bur
vrijsprekend vonnis waarbij haar vor- gerlijk gebied wijzigt, de burgerlijke 
deringwordtafgewezen, schadevergoe- ~---------------------------------
ding aan die burgerlijke partij toekent, 
moet vaststeilen dat het met eenparige 
stemmen is gewezen in zoverre het 

(1) en (2) Cass., 3 april 1987, A.R. nr. 1093 
(A.C., 1986-87, nr. 463). 
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rechtsvordering van verweerder gegrond 
verklaart op grond dat het verkeerde 
maneuver van eiseres de oorzaak was 
van het litigieuze ongeval en, zonder 
vast te stellen dat de beslissing met een
parige stemmen is gewezen, eiseres ver
oordeelt om aan verweerder een vergoe
ding van 180.206 frank, verhoogd met de 
compensatoire en de gerechtelijke inte
resten alsook met de kosten te betalen, 

terwijl artikel 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat, in geval 
van vrijsprekend vonnis, het appelge
recht geen veroordeling kan uitspreken 
dan met eenparige stemmen van zijn !e
den; de correctionele rechtbank, wanneer 
ze op het enkele ontvankelijk hoger be
roep van de burgerlijke partij tegen het 
vrijsprekend vonnis van de politierecht
bank de vervolgde partij tot schadeloos
stelling veroordeelt, op grond van die be
paling verplicht is vast te stellen dat ze 
met eenparige stemmen uitspraak doet, 
aangezien de uitgesproken veroordeling 
impliceert dat de vervolgde partij schul
dig is aan het misdrijf dat aan de bur
gerlijke rechtsvordering ten grondslag 
ligt; het bestreden vonnis bijgevolg, nu 
het zonder vast te stellen dat de recht
bank met eenparige stemmen van haar 
!eden uitspraak deed, eiseres op burger
lijk gebied veroordeelt wegens het uit
voeren van het verkeerd maneuver dat 
aanleiding had gegeven tot de telastleg
ging van overtreding van artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement, artikel 21lbis 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt: 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op het enige ontvanke
lijk hoger beroep van verweerder te
gen het vonnis van de politierecht
bank waarin de schuld van eiseres 
niet bewezen is verklaard, eiseres 
niet dan met eenparige stemmen 
van haar leden kon veroordelen tot 
betaling van schadeloosstelling aan 
verweerder, aangezien uit die beslis
sing impliciet volgt dat eiseres 
schuldig was aan het haar ten laste 
gelegde misdrijf; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet vaststelt dat de correc
tionele rechtbank met eenparige 
stemmen van haar leden uitspraak 
heeft gedaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt dat « verweerder 
kennelijk is verrast door het ver
keerde maneuver (van eiseres), zo
dat aileen laatstgenoemde aanspra
kelijk is voor het ongeval ( ... ); dat 
aan (verweerder) niet kan · worden 
verweten dat hij gepoogd heeft naar 
links uit te wijken toen een voertuig 
hem de pas afsneed en dat hij het 
voertuig heeft aangereden, zelfs 
toen het stilstond op de middenrij
strook »; 

Dat uit die vermeldingen blijkt 
dat het bestreden vonnis tussen, 
enerzijds, de schuldigverklaring van 
eiseres die ten grondslag ligt aan de 
beslissing op de tegen haar ingestel
de burgerlijke rechtsvordering en, 
anderzijds, de beslissing op de door 
eiseres tegen verweerder ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering een zo
danig verband legt dat de tweede 
beslissing noodzakelijkerwijze af
hangt van de eerste; 

Dat de vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering derhalve 
moet worden uitgebreid tot de be
slissing op de door eiseres ingestel
de burgerlijke rechtsvordering, te
gen welke beslissing eiseres zich 
regelmatig in cassatie heeft voor
zien; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke be
langen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Namen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

6 januari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. A. De Bruyn. 
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Nr. 274 

2' KAMER - 6 januari 1988 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING - TERINZAGELEGGING VAN 
HET DOSSIER AAN DE RAADSMAN VAN DE 
VERDACHTE - MISKENNING. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, 
ART. 5 - BESTAAN VAN AANWIJZINGEN VAN 
SCHULD - BEGRIP. 

1o Het algemeen beginsel dat de rechter 
gebiedt het recht van verdediging te 
eerbiedigen, verbiedt de wetgever niet 
de uitoefening van het recht van ver
dediging in een bepaalde materie zoals 
de voorlopige hechtenis aan bijzondere 
regels te onderwerpen (1). 

2o Geen miskenning van het recht van 
verdediging valt af te leiden uit de en
kele omstandigheid dat de raadsman 
van de verdachte in de materiele on
mogelijkheid is geweest inzage te ne
men van geheel het dossier en van de 
inhoud van de overtuigingsstukken we
gens de duur van de wettelijke termijn 
gedurende welke het dossier, v66r de 
dag vastgesteld voor de verschijning 
van de verdachte voor het onderzoeks
gerecht, ter beschikking moet worden 
gesteld van die raadsman (2). 

3° Hoewel de onderzoeksgerechten, als 
zij de voorlopige hechtenis handhaven, 
hun beslissing met redenen moeten 
omkleden, zoals voorgeschreven bij 
art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn 
zij, bij gebreke van conclusie desaan
gaande, niet verplicht bovendien uit
drukkelijk vast te stellen dat er vol
doende aanwijzingen van schuld aan
wezig zijn; wanneer in een conclusie 
het bestaan van zodanige aanwijzigen 

(1) Cass., 21 jan. 1987, A.R. nr. 5591 
(A.C., 1986-87, nr. 298). 

(2) Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5520 
(A.C., 1986-87, nr. 267); 4 feb. 1987, A.R. 
nr. 5606 (ibid., 1986-87, nr. 328), en 13 aug. 
1987, A.R. nr. 6124 (ibid., 1986-87, nr. 664). 

wordt betwist, antwoorden die gerech
ten daarop regelmatig door vast te 
stellen dat zodanige aanwijzingen aan
wezig zijn (3). 

(EVANS) 

ARREST ( FertaJing) 

(A.R. nr. 6375) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

0Fer het eerste middel: schending van 
artikel 5, derde lid, van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest uit de gedane feite
lijke vaststellingen afleidt « dat gelet op 
de omstandigheden van de zaak niet kan 
worden beslist dat door de aangevoerde 
niet-overlegging van bepaalde overtui
gingsstukken de verdediging dermate in 
haar recht kan zijn geschaad dat de nie
tigheid van rechtspleging eruit voort
vloeit »; 

terwijl het arrest in de vaststellingen 
waaruit het die beslissing afleidt het niet 
onbewezen acht dat, zoals eiser in zijn 
voor het hof van beroep regelmatig neer
gelegde conclusie had betoogd, de enige 
videocassettes die zowel v66r de terecht
zitting van de raadkamer als v66r die 
van het hof van beroep ter beschikking 
van zijn raadsman waren gesteld een to
tale projectieduur hebben van drieeneen
half uur, ofschoon blijkens de door de 
procureur des Koning en de onderzoeks
rechter op de terechtzitting van de eer
ste rechter verstrekte en niet tegenge
sproken inlichtingen de projectieduur 
van aile, onder de overtuigingsstukken 
neergelegde cassettes ongeveer zestig 
uur bedraagt , en « het dossier en de 
enige te bekijken cassettes » ter beschik
king van de raadsman zijn gesteld « op 
de openingsuren van de griffie op 2, 5 en 
6 oktober v66r de terechtzitting van de 
eerste rechter en op 16 en 17 oktober 
v66r die van het hof (van beroep), dat 
betekent gedurende veertig uur, wat een 
te korte tijd is om alle, als overtuigings-

(3) Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 681); 
25 sept. 1984, A.R. nr. 9112 (ibid., 1984-35, 
nr. 66), en 9 jan. 1985, A.R. nr. 4017 
(ibid., 1984-85, nr. 281). 
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stukken neergelegde videocassettes te 
kunnen bekijken »en terwijl die omstan
digheid, welke door het arrest niet wordt 
tegengesproken, op zich en in de fase 
van de eerste maandelijkse bevestiging 
van het aanhoudingsmandaat neerkomt 
op een miskenning van het recht van 
verdediging : 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter het recht van verdediging 
moet eerbiedigen de wetgever niet 
het recht ontneemt om de uitoefe
ning van het recht van verdediging 
in een welbepaalde aangelegenheid, 
zoals inzake voorlopige hechtenis, 
aan een bijzondere regeling te on
derwerpen; 

Dat de wetgever, ten einde de ver
dachte in de gelegenheid te geven 
zijn recht van verdediging uit te oe
fenen voor de onderzoeksgerechten 
die geroepen zijn om uitspraak te 
doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, bepaald heeft 
dat, v66r de dag vastgesteld voor de 
verschijning van de verdachte in de 
raadkamer en in de kamer van in
beschuldigingstelling, het dossier ge
durende twee dagen op de griffie ter 
beschikking wordt gesteld van de 
raadsman van de verdachte; 

Overwegende dat geen misken
ning van het recht van verdediging 
kan worden afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat de raadsman van 
de verdachte wegens de duur van 
die termijn in de materiele onmoge
lijkheid verkeerde inzage te nemen 
van het gehele dossier en van de in
houd van de overtuigingsstukken; 

Overwegende dat het arrest bo
vendien vaststelt « dat te zijner tijd 
maatregelen zijn getroffen opdat ai
le overtuigingsstukken binnen de 
vereiste termijnen ter beschikking 
zouden worden gesteld van de 
raadslieden van de verdachten » en 
dat << zo bepaalde stukken niet on
middellijk beschikbaar konden wor
den gesteld, zulks te wijten kon zijn 
aan toeval of aan een tijdelijk mis
verstand; dat die toestand gemakke
lijk had kunnen verholpen worden », 
dat geen enkele poging daartoe is 

ondernomen en dat geen enkel ver
zoek om uitstel is ingediend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede en het derde middel 
san1en, 

het tweede : schending van artikel 5, 
eerste lid, van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van eiser bevee!t 
op grand « dat er heden ten dage tegen 
verdachte (thans eiser) nog altijd aanwij
zingen bestaan dat hij de dader is van of 
deelgenomen heeft aan de in het aan
houdingsbevel aangeduide feiten, meer 
bepaald dat hij zich naar aanleiding van 
een voetbalmatch in het Heizelstadion 
op 29 mei 1985 samen met talrijke Britse 
landgenoten mede schuldig gemaakt 
heeft aan uiterst gewelddadig gedrag je
gens Italiaanse toeschouwers; dat die ge
weldpleging de rechtstreekse oorzaak 
was van de dood van 39 personen en van 
verwondingen van verschillende honder
den anderen », « dat dit gedrag aan de 
zijde van de verdachte wijst op de aan
wezigheid van een neiging tot blind ge
weld jegens personen waardoor hij een 
gevaar betekent voor de openbare veilig
heid >> en « dat verdachte bovendien geen 
enkele rei:He band heeft met Belgie, zo
dat het te vrezen valt dat hij, zo hij in 
voorlopige vrijheid werd gesteld, zich 
aan de vervolgingen zal onttrekken », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in de 
voor het hof van beroep regelmatig neer
gelegde conclusie alle door de vervolgen
de partij tegen hem verzamelde schuld
aanwijzingen had onderzocht en weer
legd, zodat het arrest die conclusie niet 
beantwoordt en de beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis dus 
niet naar recht verantwoordt; 

tweede onderdeel, eiser in de voor het 
hof van beroep regelmatig neergelegde 
conclusie had betoogd dat « hij als bank
bediende te Liverpool waar hij met zijn 
vrouw leefde » zich aan de vervolgingen 
niet zou kunnen onttrekken, zelfs als hij 
dat zou wensen, vermits het Uitleve
ringsverdrag tussen het Verenigd Ko
ninkrijk en Belgie - waarvan ten deze 
reeds toepassing is gemaakt - Belgie 
het recht geeft hem opnieuw te doen uit
leveren, hetzij op grand van een nieuw 
bevel tot aanhouding, uitgevaardigd met 
toepassing van artikel 8 van de wet op 
de voorlopige hechtenis, hetzij ter uitvoe
ring van een eventueel veroordelend von-
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nis », zodat het arrest die conclusie niet 
beantwoordt en dus de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
niet naar recht verantwoordt; 

l1et derde : schending van de artikelen 
5, eerste lid, en 10 van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest zonder nadere re
dengeving beslist « dat er geen gronden 
zijn om verdachte tegen borgtocht in 
voorlopige vrijheid te stellen >>, 

terwijl uit de samenlezing van de in 
het middel vermelde · wetsbepalingen 
blijkt dat die beslissing met redenen 
moet worden omkleed : 

W at het eerste onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat er zelf heden ten dage 
nog aanwijzingen van schuld be
staan tegen (eiser) »; dat het niet 
verder hoefde te antwoorden op de 
conclusie waarin eiser het bestaan 
van zodanige aanwijzingen betwist
te; 

W at het tweede onderdeel van het 
tweede middel en het derde middel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest, nu 
het de in het tweede middel weerge
geven consideransen stelt tegenover 
het verweermiddel aangevoerd in de 
conclusie die dat onderdeel van het 
middel aangeeft en dat andere of 
daarmee strijdige gegevens aanvoer
de, die conclusie beantwoordt en de 
beslissing om eiser niet tegen borg
tocht in voorlopige vrijheid te stel
len regelmatig met redenen om
kleedt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

6 januari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Messinne, Brussel. 

Nr. 275 

1 • KAMER - 7 januad 1988 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 

BEGRIPPEN- HUUROVEREENKOMST WAARIN 
SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE PACHTWET 
TOEPASSELIJK WORDEN VERKLAARD 
DRAAGWIJDTE. 

Wanneer, in een huurovereenkomst 
waarop de Pachtwet krachtens art. 2 
van die wet niet van toepassing is, par
tijen zijn overeengekomen dat sommi
ge bepalingen van die wet wei van toe
passing zijn, dan zijn de partijen om 
die reden nag niet gebonden door de 
andere bepalingen van dezelfde wet. 

(RAEDT T. VANDEWALLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5381) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 januari 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1 2, 1", 
56 van boek III, afdeling III, hoofdstuk 
II, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 4 november 
1969, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat 
er geen landpachtovereenkomst bestaat 
met betrekking tot de percelen gelegen 
te Meulebeke, sectie A, nr. 379 b en 
nr. 380 e, en eiser veroordeelt deze perce
len te verlaten binnen de maand van het 
vonnis, verweerster machtigt de henne
hokken en alle constructies af te breken 
en eiser veroordeelt tot een schadevGl'-
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goeding van 350 frank per dag vanaf 1 
januari 1984, op deze gronden : op 23 au
gustus 1965 sloten partijen een huurover
eenkomst betreffende de eigendom gele
gen te Meulebeke, Elbestraat, met de 
uitsluitende bestemming van hennehan
gaars en hennevoeders; de huur werd 
aangegaan voor achttien jaar, ingaande 
op 1 november 1965 en eindigend op 1 
november 1983; de bestemming werd in 
artikel 8 weergegeven als « kiekenkwe
kerij »; dat deze bestemming wel dege
lijk met de wil van de partijen en de 
werkelijkheid overeenstemt, blijkt uit de 
akte; eiser bewijst niet dat hij deze be
stemming met instemming van verweer
ster in de loop der jaren heeft gewijzigd. 
Evenmin wordt deze gewijzigd door het 
gebruik van bepaalde termen die eventu
eel in verband kunnen gebracht worden 
met woorden voorkomend in de Land
pachtwet, zelfs niet zo dergelijke be
woordingen voorkomen in een notariele 
alde. Aldus staat het vast dat de huur
overeenkomst een kiekenkwekerij be
treft, welke behoort tot de bedrijven door 
artikel 2 van de Landpachtwet uitgeslo
ten van de de toepassing van deze wet, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
akte van hoger beroep uitdrukkelijk 
staande hield dat uit talrijke elementen 
van de notariele akte van 12 juni 1980 
bleek dat de partijen zich beschouwden 
als gebonden door een pachtovereen
komst, namelijk werd eiser omschreven 
als pachter en landbouwer, het onroeren
de goed als een hofstede met aanhorig
heden, eiser deed afstand van de pleeg
vormen inzake recht van voorkoop en de 
kopers konden slechts het vrij gebruik 
krijgen van het goed na het oogsten van 
de vruchten (zie akte van hoger beroep, 
blz. 4, sub nr. 2); het vonnis, door des
aangaande !outer te stellen dat het ge
bruik van termen uit de Landpachtwet 
in een notariele akte, niet wijst op het 
bestaan van een landpacht, onvoldoende 
op dit omstandig verweer antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, nu de uitsluiting 
van de toepassing van de Pachtwet op 
industriele vetmesterij, ten deze een kip
penkwekerij, niet van openbare orde is 
(schending van de artikelen 1, 2, 1°, 56, 
van de wet van 4 november 1969), de 
partijen geldig op conventionele basis de 
kwestieuze verhuring onder toepassing 
van de Pachtwet konden brengen, zoals 
zij gedaan hebben bij de overeenkomst, 
weergegeven in de notariele akte van 12 
juni 1980; het bestreden vonnis de bin-

dende kracht dezer overeenkomst mis
kent (schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 1°, 
en 56 van de wet van 4 november 1969) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet wordt gekritiseerd in zo
verre het eensdeels uitdrukkelijk 
beslist dat de huurovereenkomst 
« een kiekenkwekerij betreft, welke 
behoort tot de bedrijven door artikel 
2 van de Landpachtwet uitgesloten 
van toepassing van deze wet » en 
anderdeels impliciet doch zeker oor
deelt dat de partijen hadden bedon
gen dat de huurovereenkomst zou 
eindigen op 1 november 1983; 

Overwegende dat eiser stelt dat 
de partijen waren overeengekomen 
dat de regelen van de Landpachtwet 
zouden toepasselijk zijn op hun 
huurovereenkomst; 

Dat echter ook in die stelling de 
regelen van de Landpachtwet door 
de partijen vrij werden bedongen, 
zodat die partijen, zonder de Pacht
wet te schenden, bepaalde regelen 
van die wet konden uitsluiten en/of 
andere regelen konden bedingen; 

Dat het eerste onderdeel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is 
en het tweede onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

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

7 januari 1988 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 276 

1' KAMER - 7 januari 1988 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
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GEBOUWEN - INSTORTING TE WIJTEN AAN 
EEN GEBREK IN DE BOUW EN AAN DE FOU'T 

VAN EEN DERDE. 

Wanneer schade tegelijk te wijten is aan 
de fout van de bestuurder van een 
voertuig en aan een gebrek in de bouw 
waardoor een gebouw is ingestort, is 
niet naar recht verantwoord de beslis
sing waarbij de aansteller van de be
stuurder wordt veroordeeld om de 
schade aan het gebouw volledig te her
stellen en diens vordering tot herstel 
van de schade aan het voertuig wordt 
afgewezen (1). (Artt. 1382, 1383 en 1386 
B.W.) 

{GROEP JOSI N.V., DOCKX COLLI EXPRESS 
P.V.B.A. T. MRS. BAILLON EN GHYSBRECHT - CU
RATORS IN HET FAILLISSEMENT MARCEL VER-

MEIRE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5567) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1382, 1383, 1384, 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het hof van beroep weliswaar 
een fout van de chauffeur van de vracht
wagen vaststelt, en daartoe overweegt 
dat « uit het verslag van de door de voor
zitter van de rechtbank van koophandel 
aangestelde deskundige blijkt dat er 
geen discussie was over het feit dat de 
instorting veroorzaakt werd door een al 
dan niet hevige aanraking van de vracht
wagen » (arrest blz. 2, in fine), dat « on
geacht of (de bestuurder) zich al dan niet 
rechtmatig op het terrein van de N.V. 
Marcel Vermeire bevond, uit de deskun
digenverslagen, zowel dat van het exper
tisebureau Goffin & Co als dat van de ge
rechtsdeskundige volgt dat werd vastge-

(1) Zie A. TUNC, « Jurisprudence fran9aise 
en matiere de droit civil. Obligations et con
trats speciaux "• in Revue trimestrielle de droit 
civil, Parijs, Sirey, 1962, nr. 53, blz. 338 en 339; 
nota van A. PLANCQUEEL, in Rec. Sirey, 1964, 
blz. 153 en 154; DE PAGE, Traite, t. II, 19643, 
nrs. 961, 9948 en 999; MAZEAUD, Traite theoTi
que et pratique de Ja responsab1lite, Parijs, 
1970, bd n6, nr 1656, biz 42 en 43 

steld dat (de bestuurder) tegen de stalen 
ligger van de dakconstructie is gereden >> 

(arrest blz. 3-4), of nog dat « de fout (van 
de bestuurder) wordt aangenomen, ( ... ) 
dat het contact tussen de vrachtwagen 
en de dwarsligger uitsluitend is te wijten 
aan het gebrek aan voorzorg en de nala
tigheid in hoofde van (de bestuurder) 
( ... ) » (arrest blz. 4, tweede alinea), doch 
ook een gebrek in het bouwwerk vast
stelt, en met name overweegt « dat de 
conceptie van het ingestort constructie
deel totaal fout was , (arrest blz. 3, in 
media), dat « de contructie geen horiz
ontale kracht kon opnemen, dat het door 
een horizontale stoot werd getroffen (en) 
dat de conceptie van het ingestort con
structiedeel totaal fout was » (arrest 
blz. 4, voorlaatste alinea; zie ook arrest 
blz. 5, tweede alinea en voorlaatste ali
nea), en tevens vaststelt dat « ten deze 
door de foutieve conceptie de schade gra
ter is dan bij een behoorlijke conceptie 
van het gebouw zou zijn geweest » (ar
rest blz. 5, in media), en ook dat « het ge
bouw meer receptief voor schade was 
door zijn voorbeschiktheid (arrest 
blz. 5, laatste alinea), en niettemin oor
deelt « dat echter niet ten gevolge van de 
conceptiefout de instorting plaatsgreep 
maar alleen ten gevolge van de aanrij
ding , (arrest blz. 5, tweede alinea), als
ook « dat het ongeacht de labiele con
structie van het gebouw, de schade die 
eraan werd toegebracht uitsluitend aan 
de fout van (de bestuurder) is te wijten 
(en) dat in die omstandigheden geen ver
deling van de schadeloosstelling moet 
worden gemaakt om reden van de onvol
doende verankering van de stalen kolom
men , (arrest blz. 6, tweede linea), aldus 
elke aansprakelijkheidsverdeling, voor 
wat de schade aan het gebouw betreft, 
verwerpend, en tevens beslissend dat 
« geen fou.t in noodzakelijk oorzakelijk 
verband met de schade aan de vrachtwa
gen in hoofde van de N.V. Marcel Ver
meire is bewezen ( ... ) , (arrest blz. 6, 
laatste overweging van de motivering), 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is, ten minste dubbelzinnig, ener
zijds een constructiefout of gebrek in de 
bouw vast te stellen, en toe te geven dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, bei'nvloed werd door deze fout of 
dit gebrek, en anderzijds te oordelen dat 
de schade het uitsluitend gevolg is van 
een foutieve gedraging van de bestuur
der van de vrachtwagen; het aanvaarden 
dat de schade werd bei:nvloed door een 
constructiefout of een gebrek in de 
bouw, de noodzakelijke erkenning in 
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houdt van een oorzakelijk verband tus- I 
sen deze fout of dit gebrek, en de scha
de, welk oorzakelijk verband tussen deze 
fout of dit gebrek, en de schade, welk 
oorzakelijk verband tevens ontkend 
wordt door de overweging dat het onge
val, en de schade, het enkele gevolg zijn 
van de besturingsfout, zodat het hof van 
beroep zijn motiveringsplicht niet na
komt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, een oorzakelijk ver
band in de zin van de artikelen 1382 en 
volge'nde van het Burgerlijk Wetboek, 
bestaat tussen een fout en een schade 
zodra vastgesteld wordt dat de schade, 
zoals zij zich in concreto voordeed, bij 
ontstentenis van de fout, niet op dezelfde 
wijze of in dezelfde mate tot stand geko
men zodat het hof van beroep, dat vast
stelde dat de schade was bei:nvloed door 
de constructiefout of het gebrek in de 
bouw, niet wettig kon oordelen dat er 
geen reden was tot aansprakelijkheids
verdeling over te gaan, wat de schade 
aan het gebouw betreft, of dat er geen 
fout in noodzakelijk oorzakelijk vebrand 
met de schade aan de vrachtwagen, in 
hoofde van de N.V. Marcel Vermeire, 
was bewezen (schending van de in het 
micldel aangehaalde wetsbepalingen, ar
tikel 97 van de Grondwet uitgezonderd) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest con
stateert : 1 o dat Stefaan Mae be, ver
zekerde van eerste eiseres, terwijl 
hij een vrachtwagen van tweede ei
seres bestuurder, door een foutief 
maneuver een dwarsligger van de 
dakconstructie van het magazijn, ei
gendom van de N.V. Marcel Vermei
re, heeft geramd, waardoor dit ge
bouw op de vrachtwagen is inge
stort; 2° dat de conceptie van het 
gebouw « totaal fout was », dat « de 
constructie geen horizontale kracht 
kon opnemen », dat « het door een 
horizontale stoot werd getroffen », 
dat « ten deze door een foutieve con
ceptie de schade groter is dan bij 
een behoorlijke conceptie van het 
gebouw zijn geweest », en « dat het 
gebouw meer receptief voor schade 
was door zijn voorbeschiktheid »; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen blijkt: dat de instorting van 
het gebouw is veroorzaakt door de 

samenloop van de fout van een der
de en het gebrek in de bouw, en dat 
bet gebouw niet zou zijn ingestort 
indien Stefaan Maebe dit niet fou
tief had aangereden, maar dat de in
starting evenmin zou hebben plaats
gehad indien de eigenaar, de N.V. 
Marcel Vermeire, het gebouw naar 
behoren had opgericht; 

Overwegende dat, nu volgens het 
oordeel van de appelrechters zowel 
de fout van Stefaan Maebe als het 
gebrek in de bouw tot de instorting 
en de eruit voortvloeiende schade 
hebben bijgedragen, het arrest niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat 
de eisers gehouden zijn tot vergoe
ding van de gehele schade aan het 
gebouw en dat zij in genen dele 
aanspraak kunnen maken op ver
goeding van de schade die door de 
instorting van het gebouw aan de 
vrachtwagen is veroorzaakt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwee:ende dat het eerste on
derdeel ~iet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
de verweerders q.q. tegen de eisers 
en over de vordering van de eisers 
tegen de verweerders q.q.; 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; verklaart dit arrest bindend 
voor Stefaan Maebe; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

7 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaa_l - Advocaten: 
mrs. Biitzler en Houteluer 
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Nr. 277 

1 • KAMER - 8 januari 1988 

1° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
ImN - VORDERING TOT SCHADEVERGOE
DING - GEDWONGEN TUSSENKOMST - ONT
VANKELIJKHEID. 

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 - TOEPAS
SING. 

1o Een vordering tot schadevergoeding 
op grand van de artt. 1382 en 1383 
B. W. kan worden ingesteld bij wijze 
van vordering tot gedwongen tussen
komst. (Artt. 15 en 16 Ger.W.) 

2° De appelrechter is, ingevolge artt. 774, 
tweede lid, en 1042 Ger. W., verplicht 
de heropening van de debatten te be
velen, alvorens een vordering geheel of 
ten dele af te wijzen op grand van een 
exceptie van onbevoegdheid, nietig
heid, verjaring, verval of niet-ontvan
kelijkheid of van enige andere excep
tie die partijen voor hem niet hadden 
aangevoerd; die bepalingen worden ge
schonden 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 het gezag 
van gewijsde (1) (2). 

(NILIS T. CLAIRE P.V.B.A., PUTZEYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5268) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 september 1985 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1987, A.R. nr. 7835 
(A.C., 1987-88, nr 84). 

(2) De exceptie van het gewijsde werd trou
wens om de in het tweede onderdeel van het 
middel vermelde redenen ten onrechte opge
worpen. 

door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1165, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 
1927, 1929, 1932, 1937, 1944 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 774, 
812, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
3, 4 van de wet van 17 april 1878, hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 6, § 1, van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, en van de alge
mene rechtsbeginselen van het gezag 
van gewijsde in strafzaken en van de 
eerbied voor de rechten van de verdedi
ging en van het algemeen beschikkings
beginsel van de partijen, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerster provisioneel 
1.000.000 frank te betalen en de vorde
ring tot tussenkomst en vrijwaring van 
eiser tegen verweerder onontvankelijk 
verklaart op grond : dat, welke ook de fi
nanciele afspraken tussen partijen op 
hoofdeis waren, eiser alleszins instond 
voor de bewaring van de aan hem toe
vertrouwde juwelen vanaf het ogenblik 
van de ontvangst tot hetzij de verkoop 
aan derden hetzij de teruggave ervan 
aan verweerster; dat deze overeenkomst 
van bewaargeving als accessorium van 
de hoofdovereenkomst tussen partijen op 
hoofdeis gold; dat, aangaande de hoofd
eis van verweerster, eiser de omvang 
van het gevorderd bedrag ten belope van 
1.000.000 frank niet betwist; dat eiser 
evenwel de diefstal van de juwelen als 
overmacht inroept om van de betaling 
van de tegenwaarde ervan te zijn be
vrijd; dat het vonnis van 7 februari 1983, 
uitgesproken door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt aangaande de be
drieglijke wegname van een partij juwe
len en de heling ervan ter waarde van 
2.500.000 frank ten nadele van partijen 
op hoofdeis, op burgerlijk gebied tussen 
de partijen in vrijwaring gezag van ge
wijsde heeft; dat eiser als bewaarnemer 
van de juwelen opzichtens verweerster, 
de tegenwaarde ervan moet vergoeden; 
dat verweerder evenwel buiten elke con
tractuele relatie opzichtens de andere 
partijen staat en eiser derhalve niet voor 
diens contractuele tekortkoming r>:wet 
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vrijwaren; dat, in zoverre de eis in tus
senkomst en vrijwaring client begrepen 
als een rechtstreekse eis op basis van de 
artikelen 1382 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, om reden dat verweer
der heler van de gestolen goederen is, 
client vastgesteld te worden dat zulks 
reeds tussen de gedingvoerende partijen 
beslist werd in voornoemd correctioneel 
vonnis, terwijl ook niet bewezen is dat 
verweerder dader of mededader dan wei 
medeplichtige van de diefstal was, 

tweede onderdeel, het feit dat in het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
van Hasselt van 7 februari 1983 beslist 
werd dat verweerder heler van de gesto
len goederen is, geen grand van niet-ont
vankelijkheid uitmaakt voor de verde
ring tot tussenkomst en vrijwaring van 
eiser tegen verweerder; het slachtoffer 
van een misdrijf, die zijn rechtsvorde
ring tot herstel van de schade voor de 
strafrechter vervolgd heeft en aan wie 
een provisionele schadevergoeding werd 
toegekend, immers gerechtigd is later 
voor de burgerlijke rechter herstel te 
vorderen van de resterende schade ver
oorzaakt door het misdrijf; eiser enkel _ 
een provisionele schadevergoeding van 1 
frank was toegekend door het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank van 
Hasselt van 7 februari 1983, zodat hij ge
rechtigd was om vergoeding van de res
terende schade te vorderen voor de bur
gerlijke rechter, zij het door middel van 
een vordering tot tussenkomst en vrijwa
ring (schending van de artikelen 3, 4 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 812 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, het arrest de verde
ring tot tussenkomst en vrijwaring van 
eiser tegen verweerder niet ontvankelijk 
verklaart omdat verweerder buiten elke 
contractuele relatie stand tegenover eiser 
en verweerster en omdat over de heling 
reeds beslist was in het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt van 
7 februari 1983 en ten slotte omdat niet 
bewezen was dat verweerder dader me
dedader of medeplichtige was; gee~ der 
partijen die gronden van niet-ontvanke
lijkheid had aangevoerd; dientengevolge 
het arrest door de niet-ontvankelijkheid 
uit te spreken op grand van die ambts
halve ingeroepen gronden, zonder des
aangaande eiser de gelegenheid te geven 
zich daartegen te verdedigen, het recht 

van verdediging van eiser miskent; eiser 
zich immers op deze grand niet heeft 
kunnen verdedigen (schending van arti
kel 6.1 van de Europese Conventie, 774 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging); het arrest, door 
de eenzijdige inroeping van de gronden 
van niet-ontvankelijkheid, eveneens het 
beschikkingsbeginsel miskent; immers 
geen der partijen in hun appelconclusies 
die gronden van niet-ontvankelijkheid 
had ingeroepen (schending van het alge
meen beschikkingsbeginsel) : 

Overwegende dat de onderdelen 
van het middel slechts gericht zijn 
tegen dat deel van de motivering 
waarin het arrest de vordering van 
eiser tegen verweerder behandelt, 
en tegen dat deel van het beschik
kende gedeelte waarin het arrest 
« de eis van (eiser) in tussenkomst 
en vrijwaring onontvankelijk » ver
klaart; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest on
derzoekt of verweerder vrijwaring 
verschuldigd is aan eiser en in hoe
verre een vordering op basis van ar
tikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek heeft tegen ver
weerder; dat het daardoor onder
scheid maakt tussen een « vordering 
tot vrijwaring » en « een recht
streekse eis » op basis van artikelen 
1382 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Overwegende dat zodanig onder
scheid te dezen geen belang ver
toont; dat de omstandigheid dat de 
heler van gestolen in bewaring ge
geven goederen, omdat hij buiten de 
contractuele relatie tussen de be
waargever en de bewaarnemer 
staat, niet verplicht is de bewaarne
mer voor diens contractuele tekort
koming te vrijwaren in de eigenlijke 
zin, er niet aan in de weg staat dat 
de bewaarnemer, op basis van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, een vordering tot 
schadevergoeding kan instellen te
gen de heler, op grand dat deze door 
zijn schuld de bewaarnemer belet 
heeft zijn contractuele verplichtin-
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gen tegenover de bewaargever na te 
komen; dat zodanige vordering kan 
worden ingesteld bij wijze van vor
dering tot tussenkomst, aangezien 
artikel 15 van het Gerechtelijk Wet
hoek uitdrukkelijk bepaalt dat tus
senkomst ook kan strekken om een 
veroordeling te doen uitspreken; 

Dat het onderdeel, nu het arrest 
ook de << rechtstreekse eis » van ei
ser onderzoekt, bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, wat 

de verplichting van verweerder om 
eiser te vrijwaren betreft, ondanks 
het feit dat het de << vordering tot 
vrijwaring » niet ontvankelijk ver
klaart, geen middel van niet-ontvan
kelijkheid opwerpt, maar de verbin
tenisrechtelijke verhoudingen tus
sen de drie betrokkenen onderzoekt 
en oordeelt dat er voor verweerder 
geen verbintenis bestaat op grond 
waarvan hij eiser zou moeten vrij
waren tegen de aanspraken van ver
weerster; 

Dat het arrest, dat aldus de ge
grondheid van eisers vordering on
derzoekt aan de hand van de ele
menten van de zaak, de in het 
onderdeel aangewezen wetsbepalin
gen, verdragsbepalingen of rechtsbe
ginselen niet schendt; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de << rechtstreekse eis » betreft, oor
deelt dat << niet bewezen is dat {ver
weerder) dader of mededader dan 
wel medeplichtige van de diefstal 
was>>; 

Dat de appelrechters aldus nog
maals geen middel van niet-ontvan
kelijkheid opwerpen, maar de zaak 
zelf onderzoeken zoals zij door de 
partijen is voorgebracht; 

Dat het arrest derhalve de in het 
onderdeel aangewezen bepalingen of 
beginselen niet schendt; 

Overwegende dat het arrest ech
ter, ten aanzien van de << recht
streekse eis op basis van de artike
len 1382 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek om reden dat {ver
weerder) heler van de gestolen goe-

deren is », oordeelt << dat zulks reeds 
tussen gedingvoerende partijen be
slist werd in voornoemd correctio
neel vonnis »; 

Dat het arrest, dat aldus, om eiser 
zijn vordering gebaseerd op artikel 
1382 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek te ontzeggen, het gezag 
van gewijsde van het vonnis van de 
correctionele rechtbank opwerpt, 
hoewel verweerder zich daarop niet 
had beroepen, artikel 77 4 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre on
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
zijn vordering gebaseerd op artikel 
1382 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek wegens heling tegen ver
weerder ontzegt en uitspraak doet 
over de kosten van die vordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt eiser in de kos
ten van de betekening van zijn voor
ziening aan verweerster; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

8 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 278 

1' KAMER - 8 januari 1988 

1 a VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - BESLISSINGEN V ATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP BEDRIJFSREVISOR 
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- COMMISSIE VAN BEROEP VAN RET INSTI
TUUT DER BEDRIJFSREVISOREN - VERWER
PING VAN AANVANG VAN LIDMAATSCRAP. 

2° BEDRIJFSREVISOR - AANVRAAG OM 
ALS LID TOT RET !NSTITUUT DER BEDR!JFS
REVISOREN TE WORDEN TOEGELATEN - VER
WERPING DOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP 
- VOORZIENING IN CASSATIE. 

1" en 2' Cassatieberoep staat niet open 
tegen de beslissing van de commissie 
van beroep van het Instituut der Be
drijfsrevisoren die uitspraak doet op 
een aanvraag om als lid tot het Insti
tuut te worden toegelaten, overeen
komstig artt. 4 en 28 van de wet van 
22 juli 1953 houdende oprichting van 
een Instituut der Bedrijfsrevisoren, als 
Jaatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 
februari 1985 tot hervorming van het 
bedrijfsrevisoraat (1) (2). 

(MARTENS T. !NST!TUUT DER BEDRIJFSREVISO
REN\ 

ARRF:··r 

(AR nr. 5579) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 juni 1986 door 
de commissie van beroep, neder
landstalige kamer, van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
het openbaar ministerie ambtshalve 
opgeworpen en overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek ter kennis gebracht : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing uitspraak doet op de aan-

(1) Betreffende art. 614 van het Ger.W. zie 
C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Larcier, 1974, 
t. II, biz. 737; A. FEITWEIS, Precis de droit judi
ciaire, Larcier, 1971, t. II, biz. 296. 

(2) Betreffende de bevoegdheid van de Raad 
van State om kennis te nemen van het beroep 
tot nietigverklaring van de bes!issing van de 
commissie van beroep van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren die uitspraak doet op de 
aanvraag om als lid van het Instituut te wor
den toegelaten, zie de arresten nrs. 7559 en 
7560 van de Raad van State van 22 jan. 1960, 
in zake Josse en Descamps t. Instituut der Be
drijfsrevisoren, Verz. Arr. R. v. St., 1960, 
biz. 63, en de commentaar van E. Debra, in 
R.J.D.A., 1960, 59. 

vraag van eiser om, overeenkomstig 
de artikelen 4 en 28 van de wet van 
22 juli 1953 houdende oprichting van 
een Instituut der Bedrijfsrevisoren, 
als laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 21 februari 1985 tot hervorming 
van he~ bedrijfsrevisoraat, als lid 
van het Instituut te worden toegela
ten; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling voorziet in de moge
Iijkheid om tegen zodanige beslis
sing cassatieberoep in te stellen; dat 
artikel 23 van de genoemde wet ai
leen beslissingen inzake tuchtzaken 
betreft, terwijl de artikelen 5 en 31 
van dezelfde wet, door verwijzing 
naar artikel 21, enkel in achtereen
volgens een beroep en een hoger be
roep voorzien; dat uit artikel 612 
noch uit artikel 614, 5", van het Ge
rechtelijk Wetboek volgt dat cassa
tieberoep openstaat tegen alle be
slissingen van de commissie van 
beroep van het Instituut der Be
drijfsrevisoren; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

8 januari 1988 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Simont en Van Om
meslaghe. 

Nr. 279 

1 e KAMER - 8 januari 1988 

1° LASTGEVING - VERBINTEl'IIS - ON
VERSCRULDIGDE BETALING - LASTREBBER. 

2° VERBINTENIS - ONVERSCRULDIGDE 
BETALING - LASTGEVING - LASTHEBBER. 
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1" en 2" Een Jasthebber kan als dusdanig 
binnen de perken van zijn mandaat 
een aan de Jastgever onverschuldigd 
gedane betaling ontvangen en moet 
daarvan, ingevolge art. 1993 B. W., aan 
de lastgever verantwoording doen. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET 

AAN DE NIJVERHEID N.V. T. BAISIER, CALLE
WAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5636) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste en het tweede middel 
sa.men: 

het tweede middel: schending van arti
kel 1235, 131.5, 1376 en 1377 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na verwerping van 
het verweer van eiseres, naar hetwelk 
het betrokken bedrag volgens de bewe
ringen van Geens heeft gediend voor de 
aankoop van 40.000 Nederlandse gulden, 
en na de considerans dat << het feit dat 
mevrouw L. Stevens niets gevraagd 
heeft geen argument is, daar deze dame 
kan gedacht hebben dat haar geld veilig 
belegd was en zij reeds geruime tijd zie
kelijk was », besluit tot het onverschul
digd karakter van de door deze gedane 
betaling op grand van de overweging dat 
<< de betaling gedaan werd aan de man
dataris, handelend binnen de perken van 
zijn mandaat; dat uit niets blijkt dat er 
ooit een tegenprestatie werd geleverd, 
zodat de betaling als onverschuldigd 
moet worden aangezien; dat de mandant 
dan ook verplicht is tot teruggave van 
het betaald bedrag », 

terwijl de terugvordering van hetgeen 
onverschuldigd werd betaald op grand 
van de artikelen 1235, 1376 en 1377 van 
het Burgerlijk Wetboek afhankelijk is 
gesteld van de vervulling van twee voor
waarden, namelijk het voorhanden zijn 
van een betaling en het onverschuldigd 
karakter van deze betaling; conform de 
wettelijke regeling inzake de bewijslast, 
neergelegd onder meer in artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, de eiser -
ten deze de verweerders - het bewijs 
dat deze beide voorwaarden voorhanden 

zijn, client bij te brengen; onder betaling 
client te worden verstaan de overhandi
ging, in de ruimste zin, van het voorwerp 
van de verbintenis met het oog op de uit
doving van een schuld; de betaling een 
onverschuldigd karakter heeft, indien er 
geen schuld is (hypothese voorzien bij 
artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek), 
indien er een schuld bestaat, maar de 
solvens aan een ander dan aan de 
schuldeiser heeft betaald (geval voorzien 
bij artikel 1376 van het Burgerlijk Wet
hoek), indien er een schuld bestaat, 
maar een ander dan de solvens de wer
kelijke schuldenaar is (geval voorzien bij 
artikel 1377 van het Burgerlijk Wetboek); 
aangenomen wordt dat, zo er twijfel be
staat nopens het onverschuldigd karak
ter van de gedane betaling - hetgeen 
ten deze het geval is - de eiser in een 
vordering, gestoeld op de onverschuldig
de betaling, tevens het bewijs client te le
veren van de vergissing in hoofde van de 
solvens; ten deze het arrest niet vaststelt 
dat beide voornoemde voorwaarden van 
betaling en onverschuldigd karakter der 
gedane betaling, zoals hierboven om
schreven, vervuld zijn of dat het bewijs 
dezer door de verweerders werd bijge
bracht, doch zich beperkt tot de vaststel
ling van het materieel feit van de over
schrijving door mevrouw Stevens van 
het bedrag van 597.000 frank, wat niet 
beantwoordt aan het begrip betaling bij 
gebreke van vaststelling van de animus 
solvendi, om, na verwerping van het ver
weer van eiseres, volgens hetwelk de ge
dane betaling heeft gediend voor de aan
koop van 40.000 Nederlandse gulden en 
na de overweging << dat het feit dat me
vrouw Stevens niets gevraagd heeft geen 
argument is, daar deze dame kan ge
dacht hebben dat haar geld veilig belegd 
was en zij reeds geruime tijd ziekelijk 
was », te besluiten tot het onverschul
digd karakter dezer << betaling >> op grand 
van de hierboven aangehaalde overwe
gingen, zonder vast te stellen dat men 
zich ten deze bevond in een der drie ge
vallen voorzien bij de artikelen 1235, 
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek 
en de vergissing in hoofde van de sol
vens te weerhouden, 

derde onderdeel, door de overweging 
dat de door mevrouw Stevens uitgevoer
de << betaling gedaan werd aan de man 
dataris, handelende binnen de perken 
van zijn mandaat ,,, het arrest impliciet 
aanneemt dat de betaling heeft plaatsge
vonden in het raam van een der verrich
tingen, waarvoor eisere~> aan Geens een 
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lastgeving heeft verstrekt, en derhalve 
ontegensprekelijk een oorzaak heeft, 
derwijze dat het zonder miskenning van 
de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek niet wettig heeft 
kunnen besluiten tot het onverschuldigd 
karakter van deze betaling op grond van 
de overweging dat « uit niets blijkt dat 
er ooit een tegenprestatie werd geleverd, 
zodat de betaling als onverschuldigd 
moet worden aangezien » : 

W at het derde onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat de overweging 
dat << betaling gedaan werd aan de 
mandataris, handelend binnen de 
perken van zijn mandaat », niet 
hoeft uit te sluiten dat Geens, als 
lasthebber van eiseres, een onver
schuldigde betaling heeft kunnen 
ontvangen, nu de lasthebber aan de 
lastgever ingevolge artikel 1993 van 
het Burgerlijk Wetboek verantwoor
ding moet doen va11 al hetgeen hij 
krachtens zija volm<:tcht ontvangen 
heeft, als was het door hem ont
vangene aan de lastgever niet ver
schuldigd; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

8 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Geinger. 

Nr. 280 

2' KAMER - 8 januari 1988 

JEUGDBESCHERMING - OVERTREDING 
VAN DE ARTr 418, 419 EN 420 SW - BEKLAAG-

DE MEER DAN ZESTIEN EN MINDER DAN VOL
LE ACHTIIEN" JAAR OUD TEN TIJDE VAN DE 
FElTEN - BEVOEGDHEID. 

Van de vorderingen van het openbaar 
ministerie ter zake van overtreding 
van de artt. 418, 419 en 420 Sw. ten 
laste van minderjarigen die ten tijde 
van de feiten meer dan 16 maar min
der dan valle 18 jaar oud waren, wordt 
door de gemeenrechtelijke rechtscolle
ges geen kennis genomen dan indien 
dat misdrijf samenhangt met een over
treding van de wetten en verordenin
gen betreffende het wegverkeer, wat 
veronderstelt dat oak evengenoemde 
overtreding in de vervolging begrepen 
is (1). (Art. 36bis Jeugdbeschermings
wet.) 

(P ... , POESMANS, ZIGLIANI, LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. GORDENNE 

E.A.} 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6156) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van C ... P ... , 
burgerlijke partij : 

II. Op de voorzieningen van Annie 
Poesmans en Dani Zigliani, burger
lijke partijen : 

B. Op het overige van de voorzie
ningen: 

a) In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers tegen de verweerders C .. . 
P ... , beklaagde, G ... P ... en V ... F ... , 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen, en tegen de naamloze vennoot
schap O.H.R.A., vrijwillig tussenge
komen partij : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 36, eerste lid, 4°, 36bis, eer-

(1) Cass., 27 april 1982, A.R. nr. 7297 
(A.C., 1981-82, nr 501). 
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ste lid, 1" en 2", 38 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 
gewijzigd door de wet van 9 mei 1972, 

doordat het arrest, met gedeeltelijke 
wijziging, het hof van beroep onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
strafvordering tegen C ... P ... en de voor 
hem burgerrechtelijk aansprakelijke per
sonen G ... P ... en V ... F ... , alsook van de 
tegen hen en tegen de vrijwillig tussen
gekomen partij, de naamloze vennoot
schap O.H.R.A., ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen op grond dat luidens 
artikel 36bis van de wet van 8 april 1965 
de gerechten, bevoegd op grond van het 
gemene recht, kennis nemen van de vor
deringen van het openbaar ministerie j e
gens minderjarigen die meer dan zestien 
jaar en minder dan voile achttien jaar 
oud zijn op het ogenblik van de feiten, 
wanneer zij vervolgd worden wegens 
overtreding van de artikelen 418, 419 en 
420 van het Strafwetboek, voor zover er 
samenhang is met een overtreding van 
de wetten en verordeningen betreffende 
het wegverkeer; dat er ten deze geen en
kele vervolging tegen P ... is ingesteld we
gens overtreding van de bepalingen van 
de wetten en verordeningen betreffende 
het wegverkeer, zodat de rechtbank niet 
bevoegd was en het hof van beroep niet 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
vervolgingen ingesteld tegen C ... P ... , die 
geboren is op 29 maart 1966 en dus meer 
dan zestien jaar maar minder dan acht
tien jaar was op het ogenblik van het op 
22 juni 1983 gepleegde f~it; dat het hof 
van beroep evenmin bevoegd was om 
kennis te nemen van de op die vervolgin
gen gegronde burgerlijke rechtsvorderin
gen, 

terwijl de verweerder C ... P ... werd ver
volgd wegens het feit dat hij naar aanlei
ding van een verkeersongeval onopzette
lijk slagen en verwondingen had toege
bracht aan de eiser Dany Zigliani; of
schoon verweerder niet wordt vervolgd 
wegens een verkeersovertreding, het on
geval dat de slagen en verwondingen 
heeft veroorzaakt uitdrukkelijk vermeld 
wordt in de feiten en deel uitmaakt van 
de kwalificatie; de rechtbank en het hof 
van beroep bijgevolg bevoegd waren om 
kennis te nemen van de strafvordering 
en van de burgerlijke rechtsvorderingen; 
het arrest aldus de in het middel aange
geven bepalingen schendt; 

Overwegende dat de verweerder 
C... P... op rechtstreekse dagvaar
ding van de procureur des Konings 
voor de correctionele rechtbank 

werd vervolgd wegens het enkele 
feit dat hij naar aanleiding van een 
verkeersongeval op 22 juni 1983 te 
Fexhe-le-Haut-Clocher onopzettelijk 
slagen of verwondingen heeft toege
bracht aan Dany Zigliani; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat ver
weerder geboren is op 29 maart 1966 
en dat hij derhalve meer dan zes
tien jaar maar minder dan achttien 
jaar was op het ogenblik van de fei
ten; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 36, 4", van de wet van 8 april 
1965 de jeugdrechtbank kennis 
neemt van de vorderingen van het 
openbaar ministerie jegens minder
jarigen van minder dan achttien 
jaar die vervolgd worden wegens 
een als misdrijf omschreven feit; 

Overwegende dat artikel 36bis, 
eerste lid, van voornoemde wet be
paalt dat, in afwijking van artikel 
36, 4°, en behoudens samenhang met 
vervolgingen wegens andere misdrij
ven dan die hieronder bepaald, de 
gerechten, bevoegd op grond van 
het gemene recht, kennis nemen 
van de vorderingen van het open
baar ministerie jegens minderjari
gen, die meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar oud 
zijn op het ogenblik van de feiten, 
vervolgd wegens een overtreding : 
1 o van de bepalingen van de wetten 
en verordeningen betreffende het 
wegverkeer; 2° van de artikelen 418, 
419 en 420 van het Strafwetboek, 
voor zover er samenhang is met een 
overtreding van de onder 1 o bedoelde 
wetten en verordeningen; 3° van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat er ten deze geen 
enkele vervolging tegen de verweer
der C ... P ... was ingesteld wegens 
overtreding van de bepalingen van 
de wetten en verordeningen betref
fende het wegverkeer; dat bijgevolg 
noch de correctionele rechtbank 
noch het hof van beroep kennis kon
den nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen die gegrond wa-



584 HOF VAN CASSATIE Nr. 281 

ren op het hem verweten misdrijf 
en die zowel tegen hemzelf als te
gen de voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijke personen en de voor 
hem vrijwillig tussengekomen partij 
waren ingesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige door de eiser C... P... aange
voerde middelen en van het tweede 
onderdeel van het tweede door de 
eisers Annie Poesmans en Dany Zi
gliani aangevoerde middel, die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
C... P ... , Annie Poesmans, Dany Zi
gliani en van de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten tegen de 
verweerders Paul Gordenne, de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Transports Gor
denne et fils » en tegen de naamloze 
vennootschap de Belgische Bijstand; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers C ... 
P ... , Annie Poesmans, Dany Zigliani 
en de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, ieder, in de helft van 
de kosten van hun voorziening; ver
oordeelt de verweerders Paul Gor
denne en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Transports Gordenne et fils in een 
vierde van de kosten van die voor
zieningen en verwijst de naamloze 
vennootschap de Belgische Bijstand 
in het overige vierde; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier en E. Charpentier en M. Charpen
tier, Hoei. 

Nr. 281 

2' KAMER - 8 januari 1988 

CASSATIEMIDDELEN- GEMIS AAN FEI
TELIJKE GRONDSLAG - ALGEMENE BEGRIP
PEN - MIDDEL AFGELEID UIT EEN VER
SCHR!JVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. 

Een verschrijving in het beschikkende 
gedeelte van een rechterlijke beslis
sing kan als zodanig geen aanleiding 
geven tot cassatie (1). (Art. 794 Ger.W.) 

(ORBAN T. DEVAUX, MARTIN; DEVAUX, MARTIN 
T. GERARD, ORBAN E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 6175) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

II. Op de voorziening van Patrick 
Devaux, beklaagde; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de overige verweerders tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen : 

Over het mid del: schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser samen met 
zijn ouders, die voor hem burgerrechte
lijk aansprakelijk zijn, in solidum ver
oordeelt om aan de verweerders Rene 8 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit

ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- 1----------------
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo-

(1) Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5816 
(A.C., 1987-88, nr. 33). 
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Gerard, Frant;oise Gerard, Anne Gerard, 
Regine Gerard, Franck Gerard en Lau
rent Gerard een bedrag van 99.650 frank 
verhoogd met de interesten te betalen, 

terwijl het arrest in de redengeving 
vermeldt « dat de door de eerste rechter 
toegekende bedragen niet worden be
twist door beklaagde en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke perso
nen, dat zij moeten worden bevestigd 
(en) dat de eis van een bijkomend be
drag van 40.000 frank wegens "het ver
lies van een studiejaar van hun dochter" 
ongegrond is »; de eerste rechter aan de 
litisconsoorten Gerard een bedrag van 
59.650 frank verhoogd met de interesten 
had toegekend, en de bevestiging van die 
beslissing dus impliceerde dat het hof 
van beroep aan de litisconsoorten slechts 
een bedrag van 59.650 frank toekende; er 
derhalve een tegenstrijdigheid bestaat 
tussen de redengeving en het beschik
kende gedeelte van het arrest, aangezien 
het enerzijds in de redengeving beslist 
het beroepen vonnis te bevestigen, met 
de toevoeging trouwens dat de eis van 
een bijkomend bedrag van 40.000 frank 
ongegrond is, en anderzijds in het be
schikkende gedeelte aan die verweerders 
toch een bedrag van 99.650 frank toe
kent: 

Overwegende dat de eerste rech
ter aan de verweerder Rene Gerard, 
die zowel in eigen naam als in zijn 
hoedanigheid van wettelijk beheer
der van de goederen van zijn min
derjarige kinderen Franck Gerard 
en Laurent Gerard optrad, alsook 
aan de verweersters Fran«;oise Ge
rard, Anne Gerard en Regine Ge
rard een bedrag van 59.650 frank 
verhoogd met de compensatoire en 
gerechtelijke interesten alsook met 
de kosten had toegekend; dat de 
verweerders Franck en Laurent Ge
rard, die meerderj arig geworden 
zijn, op de terechtzitting van het hof 
van beroep het oorspronkelijk ge
ding van hun vader in eigen naam 
hebben hervat; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat de door de eerste rech
ter toegekende bedragen niet wor
den betwist, ( ... ) dat zij moeten 
bevestigd worden (en) dat de eis van 
een bijkomend bedrag van 40.000 
frank ( ... ) ongegrond is »; 

Overwegende dat elke beslissing 
van de rechter over een geschil een 
beschikkend gedeelte is, ongeacht 
de plaats van die beslissing in de 
tekst van het vonnis of arrest; 

Dat bijgevolg het beschikkende 
gedeelte van het arrest waarin staat 
dat eiser samen met zijn ouders 
wordt veroordeeld om de hoofdsom 
van 99.650 frank te betalen aan de 
verweerders Rene Gerard, Fran«;oise 
Gerard, Anne Gerard, Regine Ge
rard, Franck Gerard en Laurent Ge
rard, gelet op de bovenstaande ver
meldingen, berust op een schrijffout 
die als zodanig geen aanleiding kan 
geven tot cassatie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; verwijst de eisers, ie
der van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

8 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. P. Charpentier, 
Hoei. 

Nr. 282 

2' KAMER - 8 januari 1988 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKINGEN EN BESLAGLEGG!NGEN -
AANWEZIGHEID VAN DE GEHECHTE VER
DACHTE - NIET VOORGESCHREVEN OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

2.) ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HU!SZOEKING - AANWEZ!GHE!D VAN EEN 
MEDEVERDACHTE - WETTIGHE!D. 
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3° RECHT VAN VERDEDIGING - HUIS- waardige getuigen die de regelmatigheid 
ZOEKING - AANWEZIGHEID VAN EEN MEDE- ervan bevestigden, 
VERDACHTE - WE'ITIGHEID. 

1o De aanwezigheid van de gehechte ver
dachte bij een huiszoeking is door art. 
39 Sv. niet voorgeschreven op straffe 
van nietigheid (1). 

2o en 3° Uit het enkele feit dat een mede
verdachte aanwezig is bij een huiszoe
king valt geen miskenning van het on
derzoeksgeheim noch van het recht 
van verdediging af te leiden (2). 

(MEERSMAN, DEPYPERE T. VANHERP E.A.) 

ARREST (vert a ling) 

(A.R. nr. 6366) 

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

A . In zoverre de voorziening van 
ieder van de eisers gericht is tegen 
de beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering : 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 36 tot 39 van het Wetboek 
van Strafvordering, 97 van de Grondwet 
en miskenning van het algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest verklaart: 1. dat al
le huiszoekingen gedekt zijn ofwel door 
een bevel van de onderzoeksrechter of
wei door de toestemming van de bewo
ner; 2. dat de beklaagden vergeefs aan
voeren dat de huiszoekingen nietig zijn 
omdat ze in het bijzijn van een medever
dachte zijn uitgevoerd; 3. dat de overige 
huiszoekingen werden verricht buiten de 
tegenwoordigheid van de beklaagden, die 
immers in voorlopige hechtenis waren 
en die weigerden de gevangenis te veda
ten en bij de ondervragingen te antwoor
den; dat zij hebben plaatsgehad in het 
bijzijn van onbevooroordeelde en geloof-

(1) Cass., 26 sept. 1966 (Bull. en Pas., 1967, I, 
89). 

(2) Cass., 27 - maart 1985, A.R. nr. 4081 
(A.C., 1984-85, nr. · 456), en cone!. adv.-gen. 
Janssens de Bisthoven in BulL en Pas., 1985, I, 
nr. 456. ·· 

terwijl, eerste onderdeel, de onder
zoeksrechter een algemeen recht van 
huiszoeking heeft; hij een huiszoeking 
kan verrichten of gelasten niet alleen in 
de waning van de verdachte, maar ook 
in alle andere plaatsen waar hij ver
moedt dat er voorwerpen verborgen wor
den gehouden die zouden kunnen dienen 
om de waarheid aan de dag te brengen; 
de onderzoeksrechter, bij een eenvoudig 
bevel opdracht tot huiszoeking kan ge
ven aan een officier van gerechtelijke 
politie of aan een hulpofficier van de 
procureur des Konings; die opdracht de 
naam en de hoedanigheid van de op
drachtgever moet vermelden, gedagte
kend en ondertekend moet zijn door de 
overheid van wie zij uitgaat, opgave 
moet doen van de naam en het adres 
van de persoon bij wie de huiszoeking 
moet plaatshebben en melding moet rna
ken van het misdrijf dat tot de huiszoe
king aanleiding geeft; de onderzoeks
rechter ten deze bij beschikking van 15 
januari 1986 een huiszoeking heeft bevo
len bij de eisers Meersman en Depypere, 
rue Belle-Vue nr. 4, flat nr. 10; uit het 
proces-verbaal van 15 januari 1986 moet 
worden afgeleid dat ingevolge de boven
genoemde beschikking een huiszoeking 
is geschied in Belle-Vue nr. 4, flat nr. 10, 
Mont a Leux nrs. 30-32; de eisers daaruit 
afleiden dat de in Belle-Vue nr. 4, flat 10, 
gedane huiszoeking uitgezonderd, alle 
overige huiszoekingen zijn verricht zon
der bevel en zonder hun instemming en 
derhalve van nul en generlei waarde 
zijn; 

tweede onderdeel, de huiszoekingen 
hebben plaatsgevonden buiten de tegen
woordigheid van de eisers; artikel 39 van 
het Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat de huiszoeking in de waning van de 
beklaagde geschiedt in zijn aanwezig
heid; zulks ten deze niet het geval is ge
weest, ofschoon de eisers ter beschik
king van de verbalisanten waren, name
lijk in de gevangenis; het hof van beroep 
heeft vermeld dat de beklaagden in voor
lopige hechtenis waren en dat zij weiger
den de gevangenis te verlaten en bij de 
ondervraging te antwoorden; uit de om
standigheid dat de eisers aanvankelijk 
weigerden te antwoorden bij de onder
vraging niet kan worden afgeleid dat zij 
weigerden de gevangenis te verlaten om 
tegenwoordig te zijn bij de huiszoekin
gen in hun waning : zij daartoe geen en
kele uitnodiging hebben ontvangen; 
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derde onderdeel, de huiszoekingen zijn 
geschied in aanwezigheid van een mede
beklaagde, Antonio Tommasi; het begin
sel volgens hetwelk het voorbereidend 
onderzoek geheim is de onderzoeksrech
ter, die een onderzoek verricht naar vals
heid in geschriften gepleegd met het oog
merk de inkomstenbelasting en de belas
ting over de toegevoegde waarde te 
ontduiken en naar overtredingen van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
en het Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde, niet verhindert 
een verdachte te ondervragen en een 
huiszoeking te verrichten in aanwezig
heid van ambtenaren van het Ministerie 
van FinancHln; het in die gevallen gaat 
om complexe en ingewikkelde misdrij
ven waarin de tegenwoordigheid van een 
deskundige terzake kan vereist zijn; 
zulks ten deze niet het geval is; de aan
wezigheid van een medebeklaagde niet 
kan gelijkgesteld worden met die van 
een deskundige in fiscale of economische 
zaken; de aanwezigheid van een medebe
klaagde bij een huiszoeking der halve in 
strijd is met het geheim karakter van 
het voorbereidend onderzoek; het hof 
van beroep derhalve, door te beslissen 
dat alle huiszoekingen gedekt zijn door 
een bevel van de onderzoeksrechter of 
door de toestemming van de bewoner, en 
dat het recht van verdediging geenszins 
is miskend door de aanwezigheid van 
een medebeklaagde bij de huiszoekin
gen, de in dat middel vermelde wetsbe
palingen heeft geschonden : 

Overwegende dat het middel niet 
duidelijk aangeeft waarom artikel 
97 van de Grondwet is geschonden; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

W at het eerste onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel de reden niet aangeeft waar
om de eisers uit het proces-verbaal 
van 15 januari 1986 afleiden dat met 
uitzondering van de huiszoeking << in 
de Belle-Vue nr. 4, flat 10 >>, de huis
zoekingen gebeurd zijn zonder bevel 
en zonder hun toestemming; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest duidelijk de data aangeeft 
van de beschikkingen van de onder
zoeksrechter waarin die huiszoekin
gen worden gelast en de stukken 
van het dossier vermeldt waarmee 

die beschikkingen overeenstemmen; 
dat de miskenning van de bewijs
kracht van die stukken niet is aan
gevoerd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de rechtsvorm 
waarvan het verzuim door de eisers 
wordt aangeklaagd niet is voorge
schreven op straffe van nietigheid 
en dat uit de niet-vervulling ervan 
geen enkele onwettigheid voort
vloeit; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de enkele 

omstandigheid dat een huiszoeking 
is verricht in het bijzijn van een me
deverdachte geen miskenning van 
het geheim karakter van het voorbe
reidend onderzoek of van het recht 
van verdediging van de eisers kan 
worden afgeleid; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

8 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. J. Scheers, 
Brussel. 

Nr. 283 

3' KAMER - 11 januari 1988 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN DE 
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DEBATTEN - VERPLICHTING - VOORWAAR

DE. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - GEVOLGEN - DEVOLUTIEVE KRACHT 

- BEGRIP. 

1' De rechter behoeft de heropening van 
de debatten niet te bevelen, wanneer 
hij de gehele of gedeeltelijke afwijzing 
van de vordering laat steunen op feite
lijke omstandigheden die aan zijn oar
dee] z1jn onderworpen (1). (Art. 774 
Ger.W.) 

2' Door het hager beroep gaat het ge
schil op de appelrechters over met alle 
feitelijke en juridische vragen die 
daarmee samenhangen (2). (Art. 1068 
Ger.W.) 

(VAILLANT T. " GARDNER DENVER WESTERN 
HEMISPHERE COMPA!'i"Y" VENNOOTSCHAP NAAR 
HET RECHT VAN DE STAAT DELAWARE [U.S.A.]) 

ARREST 

(A.R. nr. 5854) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1986 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 774, inzonderheid tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek, misker:ning 
van het beschikkingsbeginsel volgens 
hetwelk de partijen de perken van het 
geschil bepalen, en inzonderheid de per
ken van het hager beroep aangeven, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en, voor zoveel no
dig, schending van de artikelen 780, 807, 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat « (verweerster) bij aan
vullende conclusie, neergelegd ter griffie 
op 20 juni 1986, ( ... ) voor de eerste maal 
vordert dat de vordering van (eiser) ver
jaard wordt verklaard voor zover zij be
trekking heeft op lonen verschuldigd 

(1) Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 7248 
(A.C., 1984-85, nr. 490), 31 jan. 1986, A.R. 
nrs. 4729 en 4892 (A.C., 1985-86, nr. 343) met 
cone!. proc.-gen. Krings. 

(2) Cass., 20 dec. 1984, A.R. nr. 7186 
(A.C., 1984-85, nr. 257). 

over periodes v66r maart 1979 (p. 3, 4' en 
5' lid); dat zij zich hierbij uitdrukkelijk 
beroept op artikel 15 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten "• en na deze wetsbepaling te 
hebben aangehaald, stelt dat « het princi
paal hoger beroep op dit punt gegrond 
wordt verklaard door het (arbeids)hof ,, 
dat de beslissing van de eerste rechter: 
volgens welke de vordering niet verjaard 
was gelet op de omstandigheid dat het 
niet betalen van voldoende loon een 
voortdurend of voortgezet misdrijf uit
maakt, niet kan worden bijgetreden, en 
d_at, ." nu het hier gaat om losstaande, pe
nodleke want maandelijkse betalingen 
en de werkgever precies vanaf 1 mei 
1979 een weddeverhoging van 9.426 
frank toekende en een jaar later van 
6.502 frank, afgezien van nog latere ver
hogingen, hier geen sprake (kan) zijn 
van voortdurend of voortgezet misdrijf 
daar de werkgever door die handelingen 
zijn delictueel gedrag, al was het maar 
voor een tijd, werkelijk heeft opgeheven 
en zich met de Belgische wet in regel 
heeft gesteld >>; het arbeidshof aldus ei
sers aanspraken op achterstallig loon en 
op vakantiegeld voor de periode v66r 
maart 1979 afwijst, en ook zijn vraag tot 
verhoging van het basisloon voor de be
rekening van de aanvullende opzeggings
vergoeding afwijst, 

terwijl de eerste rechter in zijn vonnis 
van 21 februari 1985 weliswaar stelde dat 
« de vordering niet verjaard (is) gelet op 
het strafrechtelijk karakter van niet-uit
betalen van (voldoende) loon en wel van 
voortd~rend of voor(t)gezet misdrijf >>, 
doch mt geen enkel stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat verweer
ster tegen de afwijzing van de exceptie 
van verjaring, op die gronden, is opgeko
men; verweerster weliswaar, zoals door 
het arbeidshof vastgesteld, in haar aan
vullende conclusie in hager beroep ver
wees naar artikel 15 van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978, doch dit 
enkel deed om reden dat de C.A.O.'s van 
12 februari 1971 en 24 januari 1974 be
treffende de indexatie van lonen, geslo
ten in het paritair comite voor de me
taal-, machine- en electrische bouw, niet 
bij koninklijk besluit algemeen verbin
dend werden verklaard, zodat de eventu
ele inbreuk op de bepalingen van deze 
C.A.O.'s niet strafrechtelijk beteugeld 
werd en de beginselen van artikel 15 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet toepasse
lijk werden; het arbeidshof evenwel ex
pliciet deze hypothese (toepassing van 
bedoelde C.A.O.'s afgesloten in het be-
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paalde paritair comite) verwerpt op 
grand dat verweersters activiteit ressor
teerde onder de bevoegdheid van het 
Aanvullend Nationaal Paritair Comite 
voor Bedienden; de afwijzing van een 
deel van eisers vordering op grand van 
de omstandigheid dat geen voortgezet of 
voortdurend misdrijf voorhanden was 
(zodat geen beroep kon gedaan worden 
op de beginselen van artikelen 26 en vol
gende van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering), bijgevolg 
een exceptie van verjaring uitmaakte die 
niet door partijen voor het arbeidshof 
was ingeroepen; artikel 774, tvveede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek de rechter, 
die een vordering geheel of gedeeltelijk 
wenst af te wijzen op grond van een ex
ceptie die de partijen voor hem niet had
den ingeroepen, oplegt vooraf de debat
ten te heropenen; evenmin de devolutie
ve kracht van het hoger beroep de 
appelrechters toelaat, bij gebrek aan kri
tiek vanwege de appellante tegen de be
slissing van de eerste rechter volgens 
welke een voortdurend of voortgezet mis
drijf voorhanden was, deze beslissing te 
hervormen; het arbeidshof derhalve, door 
eisers vordering tot het verkrijgen van 
loonachterstallen, vakantiegeld en een 
hogere aanvullende opzeggingsvergoe
ding af te wijzen wegens verjaring, wat 
de periode v66r maart 1979 betreft, en 
dit op de hager genoemde gronden, zon
der de debatten te heropenen en door al
dus de partijen de kans niet te geven 
over dit rechtspunt te debatteren, niet ai
leen het voorschrift van artikel 774, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
miskent, doch tevens een geschil be
slecht dat niet was opgeworpen tussen 
partijen (miskenning van het beschik
kingsbeginsel, van het algemeen rechts
beginsel van de rechten van de verdedi
ging, en, voor zoveel nodig, schending 
van de artikelen 780, 807 en 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek), althans voor zo
ver het arbeidshof zou gesteld hebben 
dat bedoelde exceptie van verjaring 
reeds door verweerster was aangevoerd, 
de bewijskracht van verweersters conclu
sies en verzoekschrift tot hoger beroep 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat de eerste rech
ter de door verweerster opgeworpen 
exceptie, dat eisers vordering voor 
een deel verjaard was, verwierp op 
grond dat die vordering uit een 

« voortdurend of voortgezet mis
drijf >> volgde; 

Overwegende dat verweerster 
voor het arbeidshof die exceptie op
nieuw bij conclusie aanvoerde; dat 
zij ter staving daarvan betoogde dat 
de collectieve arbeidsovereenkom
sten die, naar zij beweerde, ter zake 
van toepassing waren, niet alge
meen verbindend waren verklaard, 
zodat het niet nakomen ervan geen 
misdrijf opleverde; 

Overwegende dat dat het arrest 
die stelling niet aanneemt doch niet
temin << het principaal hoger be
roep >> van verweerster << op dit 
punt >> toewijst, op grond dat ver
weerster, door het toekennen van 
bepaalde loonsverhogingen, haar 
<< delictueel gedrag, al was het maar 
voor een tijd, werkelijk heeft opge
heven >>, zodat << hier geen sprake 
kan zijn van voortdurend of voortge
zet misdrijf >>; 

Overwegende dat de appelrechter 
aldus de gedeeltelijke afwijzing van 
de vordering niet gronden op een 
exceptie die voor hen niet was aan
gevoerd, maar op feitelijke omstan
digheden die aan hun oordeel waren 
onderworpen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het middel niet opkomt tegen 
het arrest in zoverre dit beslist dat 
hoger beroep tegen de beslissing, 
waarbij voormelde exceptie verwor
pen werd, bij het arbeidshof aan
hangig was; 

Dat door het hoger beroep het ge
schil op de appelrechters overgaat 
met al de feitelijke en juridische 
vragen die daarmee samenhangen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en Simont. 

Nr. 284 

3' KAMER - 11 januari 1988 

WERKLOOSHEID - GERECHT!GDEN OP 

WERKLOOSHEIDSU!TKERING - REFERENTIE
PERIODE - VERLENGING - WERKNEMER DIE 
EEN ZELFSTANDIG BEROEP U!TOEFENT. 

De verlenging van de referentieperiode 
gedurende welke de werlmemer het 
vereiste aantal arbeidsdagen in aan
merking moet lwnnen doen nemen om 
op werkloosheidsuitkering gerechtigd 
te zijn, vindt geen toepassing op de 
werknemer die een zeHstandig beroep 
begint uit te oefenen op het ogenblik 
dat h~j werkloos is (1). (Art. 118, vijfde 
lid, Werkloosheidsbesluit, gew. K.B. 12 
april 1983.) (2). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZ!ENING 
T. B!JTEBIER) 

ARREST 

(A.R. nr. 5857) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 september 1986 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 118, vijfde lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
de arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
12 april 1983 v66r de vervanging ervan 
bij koninklijk besluit van 13 juli 1984, en 
97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 10 feb. 1986, A.R. nr. 4979 
(A.C., 1985-86, nr. 370). 

(2) Thans art. 118, derde lid, 3", Werkloos
heidsbesluit, gewijzigd K.B. 13 juli 1984. 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerster « op 1 februari 
1978 aan haar werkloosheid een einde 
stelde om een beroep als zelfstandige uit 
te oefenen; dat zij vanaf 20 januari 1984 
opnieuw op werkloosheidsuitkeringen 
aanspraak maakt hetgeen haar door (ei
seres) geweigerd werd bij voornoemde 
beslissing van 12 februari 1984 », beslist 
dat verweerster « toelaatbaar (tot het 
recht op werkloosheidsuitkeringen) dient 
verklaard op grond van artikel 118 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 vanaf 20 januari 1984 >>, 

terwijl artikel 118, vijfde lid, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
als gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 12 april 1983 en zeals geciteerd en 
toegepast door het arrest, als volgt luidt : 
« De in het eerste lid bedoelde refertepe
riode (aantal arbeidsdagen nodig om ge
rechtigd te zijn op werkloosheidsuitke
ringen) wordt verlengd met het aantal 
dagen dat begrepen is in de periode van 
de onderbreking van de arbeid in loon
dienst om een zelfstandig beroep uit te 
oefenen. De periode mag niet minder be
dragen dan zes maanden en de verlen
ging van de referteperiode niet meer dan 
zes jaar te rekenen vanaf de verandering 
van activiteit >>; aldus, luidens deze bepa
ling, de verlenging van de bedoelde refe
rentieperiode enkel toepasselijk is bij on
derbreking van arbeid in loondienst om 
een zelfstandig beroep uit te oefenen; het 
arrest derhalve, door ofschoon het zelf 
vaststelt dat verweerster geen arbeid in 
loondienst doch haar werkloosheid on
derbrak om een zelfstandig beroep uit te 
oefenen, niettemin verweerster, op grand 
van artikel 118, vijfde lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
toelaatbaar te verklaren tot werkloos
heidsuitkering vanaf 20 januari 1984, de 
in dit middel vermelde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, luidens het 
toenmalige en door het arrest toege
paste vijfde lid van artikel 118 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, de in het eerste lid bedoel
de referentieperiode mag worden 
verlengd met het aantal dagen tij
dens welke de werknemer zijn ar
beid in loondienst heeft onderbro
ken om een zelfstandig beroep uit te 
oefenen, en deze periode niet min
der mag bedragen dan zes maanden 
en niet meer dan zes jaar te reke-
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nen vanaf de verandering van activi
teit; 

Dat deze bepaling, nu zij ervan 
uitgaat dat de arbeid in loondienst 
wordt onderbroken en zij de veran
dering van activiteit in aanmerking 
neemt, alleen toepassing vindt op 
werknemers die niet werkloos zijn 
wanneer zij met de uitoefening van 
het zelfstandig beroep beginnen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster werkloos was 
toen zij op 1 februari 1978 een zelf
standige bedrijvigheid begon, doch 
niettemin beslist dat artikel 118, 
vijfde lid, op verweerster toepassing 
vindt; 

Dat het arrest zodoende die bepa
ling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat verweerster gerechtigd is op 
werkloosheidsuitkering op grond 
van artikel 118 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

11 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 285 

3' KAMER - 11 januari 1988 

ARBEIDSOVEREENKOMST VER 
HANDELSVERTEGE~~OOR PLICHTE\TGEN 

DIGER - INDIRECT COM!\IIISSIELOON -
VOORWAARDEN VOORLEGGEN VAN EEN 
BESTELBON. 

Het recht van de handelsvertegenwoor
diger op indirect commissieloon mag 
contractueel njet afhankelijk worden 
gemaakt van de voorwaarde dat de 
handelsvertegenwoordiger voor de zon
der zijn tussenkomst gesloten verko
pen een bestelbon kan voorleggen (1). 
(Art. 93 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(VAN GRIJSPERRE T. STEENBAKKERIJ DESIM
PEL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5867) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1987 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegen 
de voorziening opgeroepen en hier
uit afgeleid dat het arrest een be
slissing alvorens recht te doen is 
waartegen, in strijd met artikel 1077 
van het Gerechtelijk Wetboek, cas
satieberoep wordt ingesteld v66r de 
eindbeslissing : 

Overwegende dat het arrest, an
ders dan de eerste rechter, in zijn 
redengeving en dispositief beslist, 
voor de berekening van het commis
sieloon waarop eiser aanspraak 
maakt, « de zakencijfers te weren 
betreffende » ( .•. ) « de verkopen 
waarvoor de handelsvertegenwoor
diger (eiser) geen bestelbon kan 
voorleggen »; dat het op dat punt de 
stelling van verweerster bijvalt; 

Dat het arrest in zijn redengeving 
voorts zegt dat de door de eerste 
rechter genomen aanvullende onder
zoeksmaatregel « gedeeltelijk » be
vestigd wordt « mits een aanvulling 
van de opdracht van de deskundi
ge », en in zijn beschikkende gedeel
te beslist dat het beroepen vonnis 
<< in die mate » bevestigd wordt dat 
de aanvullende opdracht van de des-

(1) Zie Cass., 2 dec 1966 (A.C., 1967, 435), 6 
april 1987, A.R nr 7712 (A.C., 1986-87, nr 465). 
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kundige wordt gewijzigd in de zin 
van zijn hierboven vermelde beslis
sing; 

Dat het arrest derhalve een eind
beslissing bevat; 

Overwegende dat de voorziening, 
nu ze tegen die beslissing wordt in
gesteld, onb.rankelijk is; 

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

Over het middel zelf: schending van 
de artikelen 6 en 93 van de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten en 97 van de Grondwet, 

doordat de appelrechter tot precisering 
van de aanvullende opdracht van de des
kundige Behets, aangesteld door de eer
ste rechter, stelt « dat uit het gereali
seerd zakencijfer moeten worden ge
weerd de zakencijfers betreffende het 
klienteel dat buiten de arbeidsovereen
komst werd gelaten, zijnde ( ... ) de verko
pen waarvoor de handelsvertegenwoordi
ger geen bestelbon kan voorleggen >>, nu 
de opdracht van eiser erin bestond « de 
verkoop van de produkten en artikelen 
Desimpel te verwezenlijken bij de uitein
delij ke verbruiker en dit door het opstel
len van een bestelbon >>, na te hebben ge
oordeeld dat deze zienswijze overeen
stemt met de door de partijen afgesloten 
arbeidsovereenkomsten op 17 februari 
1975 en 1 september 1979 (bedoeld wordt 
de overeenkomst van 30 juli 1977) en ook 
grotendeels met de bevindingen van de 
eerste rechter, doch het arrest in afwij
king van het bestreden vonnis stelt dat 
de opmerkingen van eiser gemaakt in 
zijn conclusie, neergelegd ter griffie op 9 
september 1986, niet kunnen worden 
aangehouden, daar zij in strijd zijn met 
de genoemde afgesloten arbeidsovereen
komsten, om ten slotte het bestreden 
vonnis te bevestigen onder de enkele 
wijziging van de opdracht, aan de des
kundige toevertrouwd, 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 93 van de Arbeidsovereenkomsten
wet de handelsvertegenwoordiger die 
een bij overeenkomst bepaalde clienteel 
of sector alleen moet bezoeken, tijdens 
de uitvoering van zijn overeenkomst 
recht heeft op commissieloon voor de za
ken die de werkgever zonder de tussen
komst van de handelsvertegenwoordiger 
met die clienteel of in die sector sluit, 
deze wetsbepaling de uitdrukking is van 
een onweerlegbaar vermoeden dat de al-

dus door de werkgever gerealiseerde za
ken het resultaat zijn van de activiteit 
van de handelsvertegenwoordiger bij die 
clienteel of in die sector; van dit artikel 
niet kan worden afgeweken, nu deze be
paling van imperatieve aard is en over
eenkomstig artikel 6 van de Arbeidsover
eenkomstenwet alle met de bepalingen 
van deze wet en van haar uitvoeringsbe
palingen strijdige bedingen nietig zijn, 
voor zover zij ertoe strekken de rechten 
van de werknemer in te korten of zijn 
verplichtingen te verzwaren; de uitoefe
ning van dit recht op een onrechtstreeks 
commissieloon wellicht aan bepaalde mo
daliteiten kan worden onderworpen, 
doch deze niet van aard mogen zijn elk 
gevolg aan dit recht te ontzeggen; eiser 
bij conclusie aanvoerde dat hem bij arti
kel 1 van de arbeidsovereenkomst van 17 
februari 1975 de vertegenwoordiging 
werd toevertrouwd van alle produkten 
en artikelen, hem ter beschikking ge
steld door verweerster, waarvan hij de 
verkoop zou verwezenlijken bij de uitein
delijke verbruiker, en dit door het opstel
len van een bestelbon, en hem bij artikel 
2 de sector, omvattende alle gemeenten 
en steden in de arrondissementen Roese
lare, leper, Kortrijk en Oudenaarde, 
evenals het gebied Moeskroen werd toe
gewezen; bij overeenkomst van 30 juli 
1977 deze opdracht werd uitgebreid tot 
de produkten van Eurogres, ter beschik
king gesteld door verweerster, en de 
sector tot het arrondissement Doornik; 
eiser zich aldus kon beroepen op de bij 
artikel 93 van de Arbeidsovereenkom
stenwet bepaalde exclusiviteit; het verei
sen van een bestelbon, zoals weerhouden 
door de appelrechter, aan te brengen 
door de handelsvertegenwoordiger om 
aanspraak te kunnen maken op enig 
commissieloon, strijdig is met het bij 
voornoemd artikel bepaalde recht op on
rechtstreeks commissieloon en dit artikel 
buiten werking stelt, nu uit de aard zelf 
der zaken, afgesloten zonder tussen
komst van de handelsvertegenwoordiger, 
volgt dat het laatstgenoemde onmogelijk 
is desbetreffend een bestelbon voor te 
leggen; deze voorwaarden dan ook als 
onbestaande moet worden aangezien nu 
het recht op onrechtstreeks commissie
loon bestaat, afgezien van de wijze waar
op de bestellingen en leveringen zijn ge
schied; de aangevochten overweging een 
definitief karakter heeft, nu reeds ge
deeltelijk uitspraak wordt gedaan over 
de samenstelling van het achterstallig 
commissieloon, waarop eiser vermag 
aanspraak te maken; zodat het arbeids
hof niet wettig heeft kunnen beslissen 
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dat de door eiser bij conclusie ontwikkel
de opmerkingen met betrekking tot het 
imperatief karakter van artikel 93 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, houdende 
het recht op onrechtstreeks commissie
loon, niet konden worden weerhouden, 
nu zij strijdig waren met de arbeidsover
eenkomsten, waarin de voorlegging van 
een bestelbon werd vereist (schending 
van de artikelen 6 en 93 van de wet van 
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkom
sten), minstens zijn beslissing desbetref
fend niet regelmatig motiveert (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, met 
de considerans « Ook dient opge
merkt dat de opmerkingen van de 
(eiser), gemaakt in conclusies neer-
gelegd ter griffie op 9 september 
1986, niet kunnen aangehouden wor
den, daar zij in strijd zijn met de 
hoger genoemde afgesloten arbeids
overeenkomsten », mede beslist dat 
eiser geen aanspraak kan maken op 
het indirecte commissieloon bedoeld 
in artikel 93 van de Arbeidsovereen
komstenwet, omdat de gesloten ar
beidsovereenkomsten hem enkel 
commissieloon toekennen voor ver
kopen waarvoor hij een bestelbon 
kan voorleggen; 

verweerster, buiten zijn tussen
komst rechtstreeks sluit met de 
clienteel in de sector die eiser alleen 
moest bezoeken, niet naar recht ver
antwoordt door de enkele redenge
ving dat de tussen partijen gesloten 
arbeidsovereenkomsten inhouden 
dat eiser enkel recht heeft op com
missieloon voor de verkopen waar
voor hij een bestelbon kan voorleg
gen; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de kosten en be
slist dat het beroepen vonnis op 
« het punt twee van het beschik
kend gedeelte (voorlaatste bladzijde) 
na de laatste zin, dient aangevuld » 
met de woorden << en ten slotte de 
verkopen waarvoor eiser Van Grijs
perre Willy geen bestelbon kan 
voorleggen », in zoverre die beslis
sing betrekking heeft op het com
missieloon bedoeld in artikel 93 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet; 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 
Antwerpen. 

11 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
A.ndersluidende conclusie (2) van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Butzler en De Gryse. 

Overwegende dat artikel 93 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet aan 
de handelsvertegenwoordiger die 
een bepaalde clienteel of sector ai
leen moet bezoeken, recht geeft op 
commissieloon voor zaken die zijn 
werkgever zonder zijn tussenkomst 
met die clienteel of in die sector 
sluit; dat, zo het recht op het bedoel
de indirecte commissieloon contrac
tueel aan enige voorwaarde kan 
worden onderworpen, zodanige voor
waarde geen vereiste mag inhouden 
dat de dwingendrechtelijke bepaling 
van artikel 93 haar uitwerking ont
neemt, zoals het vereiste dat de ver
tegenwoordiger een bestelbon moet 
overleggen ook voor zaken waarin 1------------------
hij niet is tussengekomen; 

Overwegende dat het arrest der
halve de beslissing dat eiser geen 
aanspraak heeft op commissieloon 
voor de zaken die zijn werkgever, 

(2) Het openbaar ministerie was van mening 
dat het bestreden arrest, dat de opdracht van 
de door de arbeidsrechtbank aangestelde des
kundige aanvulde, geen uitspraak over eisers 
recht op onrechtstreeks commissieloon deed 
en dus geen eindbeslissing bevatte, zodat de 
voorz1ening niet ontvankelijk was. 
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Nr. 286 

1' KAMER - 11 januari 1988 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN -
FAILLISSEMENT - VONNIS TER ZAKE VAN 
FAILLISSEMENT. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING 

VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSElVIENT 
HOGER BEROEP - TERMIJN. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -
ART. 465, EERSTE LID, KH. - VONNIS TER ZA
KE VAN FAILLISSEMENT- BEGRIP. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 

PERSONEN EN GOEDEREN - ART. 448 KH. -
VORDERING GEGROND OP DAT ARTIKEL -
VONNIS DAT UITSPRAAK DOET OVER DE VOR
DERING VONNIS GEWEZEN TER ZAKE VAN 
F AILLISSEMENT. 

5° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 

PERSONEN EN GOEDEREN - HANDELINGEN 
OF BETALINGEN MET BEDRIEGLIJKE BENA
DELING VAN DE SCHULDEISERS VERRICHT -
NIETIGHEID - ART: 448 KH. - DRAAGWIJDTE. 

6° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -

CURATOR - BEVOEGDHEDEN - ART. 448 KH. 
- RECHTSVORDERING GEGROND OP DAT AR
TIKEL - AARD VAN DE RECHTSVORDERING 
- UITOEFENING ERV AN 

7° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 
PERSONEN EN GOEDEREN - HANDELINGEN 
OF BETALINGEN MET BEDRIEGLIJKE BENA
DELING VAN DE SCHULDEISERS VERRICHT
NIETIGHEID - ART 448 KH - RECHTSVORDE 
RING GEGROND OP DAT ARTIKEL - GEVOL
GEN 

1 o en 2o De termijn om hager beroep in 
te stellen tegen een vonnis gewezen 
ter zake van faillissement bedraagt 
vijftien dagen, te rekenen van de bete
kening ervan (1). (Art. 465 Kh. [wet 18 
april 1851].) 

3° Onder " ieder vonnis ter zake van fail
lissement », in de zin van art. 465, eer
ste lid, Kh., moet met name worden 
verstaan ieder vonnis dat uitspraak 
doet over rechtsvorderingen en betwis
tingen die rechtstreeks uit een faillis
sement voortvloeien en waarvan de ge
gevens voor de oplossing in het bijzon
der recht inzake het stelsel van het 
faillissement te vinden zijn. 

4° Een vonnis dat uitspraak doet over 
een op art. 448 Kh. gegronde rechts
vordering is een vonnis ter zake van 
faillissement, in de zin van art. 465 
van dat wetboek. 

5° Art. 448 Kh. vormt een toepassing van 
art. 1167 B. W:, inzake de pauliaanse 
rechtsvordering, op de faillissementen, 
met dit gevolg dat het, ten grande, 
geen andere draagwijdte dan dit art. 
1167 heeft en dat het slechts tot nietig
heid van een handeling kan leiden, als 
die handeling naar burgerlijk recht 
nietig is; het stelsel van dat art. 448 is 
evenwel aan eigen regels onderworpen 
die betrekking hebben op het faillisse
ment (2). 

6° De bij art. 448 Kh. ingevoerde rechts
vordering is altijd een collectieve 
rechtsvordering, die enkel door de cu
rator in het belang van de gezamen
lijke schuldeisers kan worden uitgeoe
fend (3). 

7o De rechtsvordering ingevoerd bij art. 
448 Kh. komt ten goede aan aile schuld
eisers van de gefailleerde, oak aan de
genen waarvan de rechten na de be
drieglijke handeling zouden zijn ont
staan, in tegenstelling tot de gemeen
rechtelijke pauliaanse rechtsvordering 
die, in de regel, enkel de schuldeiser 
die ze instelt ten goede komt (4). (Art. 
1167 B.W.) 

(1) Cass., 19 maart 1987, A.R. nr. 7580 
(A.C., 1986-87, nr 430); zie cone!. adv.-gen. Ve
lu bij Cass., 25 mei 1978 in Bull. en Pas., 1978, 
I, 1090. 

(2) (3) en (4) Zie Cass., 1 jum 1876 en de 
concl van proc -gen Faider (Bull. en 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. 
T. MR. PAUQUAY Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7756) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 448, 465 van boek III van het 
Wetboek van Koophandel, als vervangen 
bij de wet van 18 april 1851 inzake fail
lissement, bankbreuk en uitstel van be
taling, en, voor zover nodig, 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek, 574, 2", en 1051 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat het beroepen vonnis van 13 
oktober 1981 van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik op 9 maart 1982 aan 
eiseres was betekend, en dat zij op 31 
maart 1982 tegen dat vonnis hoger be
roep had ingesteld, en dat eiseres kritiek 
oefende op het beroepen vonnis in zover
re het de vordering van de curator over 
het faillissement van de N.V. « Carrieres 
du Hoyoux >> heeft ingewilligd op grond 
van artikel 448 van de Faillissementswet, 
zegt dat het hoger beroep van eiseres op 
grand van artikel 465 van dezelfde wet te 
laat is ingesteld, op grond : dat die wets
bepaling moet worden uitgelegd in het 
licht van artikel 574, 2", van het Gerech
telijk Wetboek dat de bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel omschrijft, 
dat de pauliaanse rechtsvordering van 
artikel 448 van de Faillissementswet tot 
de bevoegdheid van die rechtbank be
hoort, « dat hoewel dit artikel 448 inder
daad het algemeen beginsel van artikel 
1167 van het Burgerlijk Wetboek toepast 
op de faillissementen, toch dient te wor
den vastgesteld dat het lot van de pau
liaanse rechtsvordering in geval van fail
lissement inzonderheid door die bepaling 
van het Wetboek van Koophandel wordt 
geregeld en dat beide stelsels op ten 
minste drie essentiele punten verschil
len: 1" krachtens artikel 448 kan de pau
liaanse rechtsvordering uitsluitend door 
de curator worden ingesteld; 2" in geval 
van faillissement heeft die rechtsvorde-

(Vervolg nota van vorige biz.) 

Pas., 1876, I, 291); 9 jan. 1890 (ibid., 1890, I, 59), 
redenen; 9 juli 1953 (A.C., 1953, I, 908) en 15 
maart 1985, A.R. nr. 4440 (A.C., 1984-85, 
nr 429). 

ring een ruimere uitwerking: ze komt 
ten goede aan aile schuldeisers aange
zien de boedel niet mag worden verdeeld 
( ... ); 3" in het geval van artikel 448 moet, 
voor de handelingen onder bezwarende 
titel, worden aangetoond dat de derde te 
kwader trouw was - medeplichtige -, 
en volstaat het niet aan te tonen dat hij 
zonder meer op de hoogte was van de za
ken van de gefailleerde; ( ... ) dat niet is 
vereist dat het faillissementsrecht de 
oplossing geeft voor aile punten van het 
geschil opdat de rechtbank van koophan
del krachtens artikel 574, 2", van het Ge
rechtelijk Wetboek bevoegd zou zijn ( ... ); 
dat de rechtsvordering die krachtens ar
tikel 448 van het Wetboek van Koophan
del aileen door de curator kan worden 
ingesteld een rechtsvordering is die 
" rechtstreeks volgt uit het faillissement " 
en waarvan verschillende belangrijke 
elementen voor de oplossing te vinden 
zijn in het bijzonder recht inzake het 
stelsel van het faillissement >>; dat der
halve het beroepen vonnis, dat uitspraak 
heeft gedaan op grond van die wetsbepa
ling, een beslissing was « ter zake van 
faillissement ,, in de zin van artikel 465 
van de Faillissementswet, zodat het ha
ger beroep binnen de speciale termijn 
van vijftien dagen en niet binnen de ge
wone termijn van een maand had moe
ten worden ingesteld, 

terwijl, enerzijds, de vonnissen ter za
ke van faillissement bedoeld bij artikel 
465 van de Faillissementswet uitsluitend 
vonnissen zijn die uitspraak doen over 
geschillen die uit het faillissement voor.t
vloeien met uitsluiting van degene d1e 
geschilien beslechten die, hoewel zij tij
dens het faillissement zijn ontstaan en 
de gezamenlijke schuldeisers betreffen, 
een oorzaak hebben die niets te maken 
heeft met de faillissementswetgeving of 
met de staat van faillissement en buiten 
het faillissement kunnen ontstaan; an
derzijds, artikel 448 van de Faillisse
mentswet !outer een toepassing is van 
artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek, 
zodat de rechtsvordering tot niet-tegen
werpelijkverklaring die de curator op 
grond van vermeld artikel 448 in naam 
van de gezamenlijke schuldeisers heeft 
ingesteld, niet is gegrond op een specifie
ke bepaling uit de faillissementswetge
ving en een geschil doet ontstaan dat 
zelfs bij ontstentenis van een faillisse
ment kan rijzen; daaruit volgt dat het ar
rest, door te beslissen dat het beroepen 
vonnis ter zake van faillissement was ge
wezen in de zin van artikel 465 van de 
Faillis~ementswet, op grond dat het is 
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gewezen op basis van artikel 448 van de
zelfde wet, dat geen loutere toepassing 
van artikel 1167 van het Burgerlijk Wet
hoek zou zijn, 1o de aard van de rechts
vordering tot niet-tegenwerpelijkverkla
ring, bepaald bij artikel 448 van de 
Faillissementswet, miskent (schending 
van genoemd artikel 448 en van artikel 
1167 van het Burgerlijk Wetboek); 2° der
halve op onwettige wijze toepassing 
maakt van artikel 465 van de Faillisse
mentswet (schending van de in het mid
del aangewezen bepalingen en inzonder
heid van artikel 465 van de Faillisse
mentswet): 

Overwegende dat artikel 465, eer
ste lid, van het Wetboek van Koop
handel, hoek III, bepaalt dat de ge
wone termijn om hoger beroep in te 
stellen tegen ieder vonnis dat ter za
ke van faillissement wordt gewezen 
vijftien dagen bedraagt, te rekenen 
van de betekening; dat onder « ieder 
vonnis ter zake van faillissement » 
in de zin van die WPtsbepaling, met 
name moet worden verstaan ieder 
vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorder ingen en betwistingen 
die rechtstreeks uit een faillisse
ment voortvloeien en waarvan de 
gegevens voor de oplossing in het 
bijzonder recht inzake het stelsel 
van het faillissement te vinden zijn; 

Overwegende dat artikel 448 van 
hetzelfde wetboek weliswaar een 
toepassing van artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek inzake de pau
liaanse rechtsvordering op de faillis
sementen inhoudt, met dit gevolg 
dat het, ten gronde, geen andere 
draagwijdte dan dit artikel 1167 
heeft en dat het slechts tot nietig
heid van een handeling kan leiden 
als die handeling in het burgerlijk 
recht nietig is; dat het stelsel van 
dat artikel 448 evenwel aan eigen 
regels is onderworpen, die betrek
king hebben op het faillissement, in 
zoverre, enerzijds, de bij die bepa
ling ingevoerde rechtsvordering al
tijd een collectieve rechtsvordering 
is die enkel door de curator, in het 
belang van de gezamenlijke schuld
eisers, kan worden uitgeoefend, en, 
anderzijds, zij aan alle schuldeisers 
van de gefailleerde ten goede komt, 

ook aan degenen waarvan de rech
ten na de bedrieglijke handeling 
zouden zijn ontstaan, terwijl de ge
meenrechtelijke pauliaanse rechts
vordering in de regel enkel de 
schuldeiser die ze instelt ten goede 
komt; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep, door de beroepen beslissing, 
die de op artikel 448 van het Wet
boek van Koophandel gegronde 
rechtsvordering van verweerder had 
aangenomen, te beschouwen als 
« een ter zake van faillissement ge
wezen vonnis '' in de zin van artikel 
465 van dat wetboek, zijn beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

11 januari 1988 - 1c kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 287 

1 c KAMER - 11 januari 1988 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 

VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
EINDVONNIS - ONDERSCHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN 
- EINDVONNIS - GEZAG VAN GEWIJSDE -
ONDERSCHEID 

1o en 2o Een rechter steunt niet op het 
gezag van gewijsde van een vroegere 
rechterlijke beslissing, wanneer hij 
oordeelt dat over het hem voorgelegde 
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geschil 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.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. ENTREPRISES GENERALES DE TRAVAUX 
PUBLICS ET PRIVES MORLEGHEM ET CIE 

P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7816) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 23, 27 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, bij de uit
spraak over verweersters rechtsvorde
ring strekkende tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van de door eiser be
volen stopzetting van het werk, tot ver
dere behandeling van de zaak na een 
eerste arrest van 5 november 1985, dat 
" het beroepen vonnis had bevestigd in 
zoverre het de oorspronkelijke rechtsvor
dering ontvankelijk en in beginsel ge
grond heeft verklaard betreffende de 
hoofdsom van 4.335.026 frank; de uit
spraak over het overige heeft aangehou
den, en dienaangaande de heropening 
van de debatten heeft bevolen om (ver
weerster) de gelegenheid te schenken 
haar berekening van de met toepassing 
van artikel 15 van het ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964 gevorderde ren
te te preciseren ''• in het bestreden ar
rest eiser veroordeelt om aan verweer
ster « een bedrag te betalen van 
9.012.899 frank, vastgesteld op 5 novem
ber 1985, te vermeerderen met de rente 
tegen 13 % per jaar op 8.815.103 frank, 
tot de dag van de volledige betaling, en 
dit alles met aftrek van het bedrag van 
4.335.026 frank waarvoor het hof reeds 
eerder een titel heeft gegeven "• waarbij 
aldus de rente wordt toegekend die is be
paald bij artikel 15, D, van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 aan
gaande de administratieve en technische 

(1) Cass., 18 jum 1987, A.R. nr. 7614 
(A.C., 1986-87, nr 638), en 23 nov 1987, A.R. 
nr 7688, supra, nr 176 

contractuele bepalingen die het alge
meen lastenkohier van de overeenkom
sten van de Staat uitmaken, en het mid
del verwerpt uit eisers conclusie ten 
betoge dat « artikel 15, D, (van genoemd 
ministerieel besluit) enkel de bij over
eenkomst vastgelegde vergoeding beoogt 
van schade ten gevolge van (achterstalli

. ge) betaling van de prijs, met uitsluiting 
van de schade ten gevolge van de abner
male onderbreking van het werk; ( ... ) het 
hof (van beroep) dus het juiste bedrag 
van de vergoeding moet bepalen zonder 
rekening te houden met artikel 15, D, 
dat ten deze niet van toepassing is », op 
grond : dat « het arrest van 5 november 
1985, nu daarin het probleem van de ren
te wordt behandeld na de hoofdvorde
ring, niet hoefde te antwoorden op enig 
bijzonder argument dat (eiser) aanvoert 
tegen het verschuldigd zijn van de rente; 
dat genoemd arrest, in een dergelijke 
context, enkel nagaat of de juridische 
voorwaarden voor de kapitalisatie van de 
rente zijn vervuld (blz. 4) en vaststelt of 
de op 2 februari 1983 ter griffie van dit 
hof neergelegde conclusie die uitwerking 
kan hebben; dat in genoemd arrest, met 
betrekking tot de rente, definitief is ge
oordeeld dat zij met toepassing van ge
noemd artikel 15 verschuldigd is, nu 
(verweerster) enkel wordt verzocht, zo
wel in de motieven als in het beschik
kende gedeelte, haar berekening te pre
ciseren; dat in de redenen immers de 
volgende bewoordingen voorkomen : zij 
dient haar huidige aanspraken te preci
seren rekening houdend met hetgeen ar
tikel 15 voorschrijft, de berekening in de 
conclusie is niet precies genoeg, en in 
het beschikkende gedeelte : beveelt de 
heropening van de debatten, zodat (ver
weerster) haar berekening van de rente 
die zij met toepassing van artikel 15 van 
het ministerieel besluit van 14 oktober 
1964 vordert, kan preciseren; dat oorde
len dat artikel 15 niet van toepassing is 
op de berekening van de rente ( ... ) strij
dig zou zijn met het gezag van gewijs-
de "• 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
helemaal geen exceptie van het gezag 
van gewijsde heeft opgeworpen, maar in 
haar derde aanvullende conclusie heeft 
betoogd dat, na het arrest van 5 novem
ber 1985, « het enige resterende pro
bleem het bepalen (was) van de rente
voet en van de berekeningswijze van de 
verschuldigde rente (blz. 3); de exceptie 
van het gewijsde niet van openbare orde 
is; daaruit volgt dat het hof van beroep 
niet ambtshalve het gezag van gewijsde 
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van het arrest van 5 november 1985 kon 
aanvoeren om te beslissen dat de rente 
verschuldigd was tegen de rentevoet be
paald bij artikel 15, D, van het ministe
rieel besluit van 15 oktober 1964 (scherr
ding van artikel 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

tweede onderdeel, het gezag van ge
wij sde enkel geldt voor hetgeen zeker en 
noodzakelijk is geoordeeld; ten deze het 
arrest van 5 november 1985 het in de 
aanhef van het middel weergegeven be
schikkende gedeelte, met betrekking tot 
de heropening van de debatten, op de 
volgende redenen deed steunen : « de 
aanspraken (van verweerster) met be
trekking tot de rente op dat bedrag en 
tot de toepassing van artikel 1154 van 
het Burgerlijk Wetboek dienen nog te 
worden onderzocht; ingevolge de artike
len 32 en 746 van het Gerechtelijk Wet
hoek geldt de neerlegging van de conclu
sie ter griffie als betekening, dat wil 
zeggen de afgifte van een afschrift van 
de akte bij deurwaardersexploot; die ak
te kan gelijkstaan met de gerechtelijke 
aanmaning, als vereist bij artikel 1154 
van het Burgerlijk Wf'tboek, als in die 
conclusie de schuldenaar speciaal wordt 
geattendeerd op de kapitalisatie van de 
rente; de op 2 februari 1983 ter griffie 
van dit hof neergelegde conclusie kan 
dus die uitwerking hebben; (verweerster) 
vorderde in haar gedinginleidende dag
vaarding rente die overeenkomstig arti
kel 15 van het algemeen bestek diende 
berekend te worden; zij client haar huidi
ge aanspraken te preciseren, rekening 
houdend met hetgeen artikel 15 voor
schrijft; de berekening in de conclusie 
van 2 februari 1983 is niet precies ge
noeg »; het beroepen vonnis " (eiser) had 
veroordeeld om aan (verweerster) het be
drag van 4.334.026 frank te betalen, ver
meerderd met de rente tegen de rente
voet bepaald bij artikel 15 van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
en onder de daarin bepaalde voorwaar
den »; het arrest van 5 november 1985, 
door het beroepen vonnis enkel te beves
tigen in zoverre het uitspraak had ge
daan over de hoofdzaak en door zijn be
slissing over het overige aan te houden, 
waarbij het vaststelt dat verweerster 
rente " vorderde » die moest worden be
rekend overeenkomstig artikel 15, D, van 
het ministerieel besluit van 14 oktober 
1964, en door haar te verzoeken haar 
« aanspraken >> en haar " berekening van 
de gevorderde rente >> te preciseren, re
kening houdend met die betaling, niet 
zeker heeft beslist dat die « vordering >> 

van rente tegen de rentevoet bepaald 
bij artikel 15, D, van genoemd besluit 
gegrond was; uit de bewoordingen van 
dat arrest niet noodzakelijk en zeker 
kan worden afgeleid dat de rente was 
verschuldigd tegen de rentevoet bepaald 
bij artikel 15, D, van het ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964; daaruit volgt 
dat het arrest de bewijskracht van het 
arrest van 5 november 1985 miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en/ 
of onwettige uitbreiding van het gezag 
van gewijsde van het arrest van · 5 no
vember 1985 tot een punt waarover dat 
arrest niet zeker en noodzakelijk heeft 
geoordeeld (schending van artikel 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest van 5 
november 1985 met name zegt « dat 
(verweerster) in haar gedinginlei
dende dagvaarding " rente vorderde 
die overeenkomstig artikel 15 van 
het algemeen bestek diende te wor
den berekend "; dat zij haar huidige 
aanspra ken moet preciseren, reke
ning houdend met hetgeen genoemd 
artikel 15 voorschrijft; dat de bere
kening uit de conclusie van 2 fe
bruari 1983 niet precies genoeg is; 
dat dienaangaande een heropening 
van de debatten moet worden bevo
len >>; dat het vervolgens, in zijn be
schikkende gedeelte, die heropening 
van de debatten beveelt « zodat (ver
weerster) haar berekening van de 
met toepassing van artikel 15 van 
het ministerieel besluit .van 14 okto
ber 1964 gevorderde rente kan preci
seren >>; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, door op grond van die ver
meldingen te zeggen dat << met be
trekking tot de rente, definitief is 
geoordeeld in (het arrest van 5 no
vember 1985) dat zij met toepassing 
van genoemd artikel 15 verschuldigd 
is, nu (verweerster) zowel in de mo
tieven als in het beschikkende ge
deelte, enkel wordt verzocht haar 
berekening te preciseren >>, het ar
rest van 5 november 1985 niet uit
legt op een wijze die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is; 

Dat het middel derhalve, in zover
re het in zijn tweede onderdeel de 
miskenning van de bewijskracht 
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van laatstgenoemd arrest aanvoert, 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het hof van beroep, nu het had 
beslist dat « definitief was geoor
deeld » dat de rente « is verschul
digd met toepassing van genoemd 
artikel 15 », zijn bevoegdheid over
schrijdt als het dat litigieuze pro
bleem, waarover het in zijn arrest 
van 5 november 1985 zijn rechts
macht geheel had uitgeoefend, op
nieuw zou onderzoeken; 

Dat die laatste overweging vol
staat om de bestreden beslissing 
naar recht te verantwoorden; dat de 
door eiser aangevoerde grieven 
daarop geen invloed hebben en dus 
niet tot cassatie kunnen leiden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

11 januari 1988 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 288 

2• KAMER - 12 januari 1988 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - RIJKS
WACHTERS - MISDRIJVEN BETREFFENDE DE 
RECHTERLIJKE DIENST VAN DE RECHTBAN
KEN EN DE ADMINISTRATIEVE POLITTE - BE
GRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOOR
DELINGSBEVOEGDHEID - BESTAAN EN OM
VANG VAN DE SCHADE. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOOR
DELINGSBEVOEGDHEID OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN EEN ONRECHTMATIGE 
DAAD EN DE SCHADE - TOEZICHT VAN HET 
HOF. 

4° CASSATIE - OPDRACHT EN BESTAANS
REDEN VAN HET HOF - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - OORZAKE
LIJK VERBAND TUSSEN EEN ONRECHTMATI
GE DAAD EN DE SCHADE - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID - TOEZICHT VAN HET HOF. 

1o Om een door een rijkswachter ge
pleegd misdrijf betreffende de rechter
Jijke dienst van de rechtbanken of de 
administratieve politie onder de be
voegdheid te brengen van de gewone 
rechtbanken is het niet voldoende dat 
het misdrijf gepleegd is in de loop of 
ter gelegenheid van de uitoefening van 
de rechterlijke dienst van de rechtban
ken of de administratieve politie, maar 
is bovendien vereist dat het misdrijf 
rechtstreeks verband houdt met de uit
oefening van het ambt (1). (Art. 25 wet 
15 juni 1899 houdende titel I van het 
Wetboek van Militaire Strafrechtsple
ging.) 

2o De rechter beoordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze het be
staan en de omvang van de door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte scha
de alsmede het bedrag van de vergoe
ding tot volledig herstel ervan (2). 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

3° en 4o De rechter stelt op onaantastba
re wijze, in feite, het bestaan van een 
oorzakelijk verband tussen een on
rechtmatige daad en de schade vast; 
het Hof dient nochtans na te gaan of 
de rechter uit zijn vaststellingen het al 
dan niet bestaan van zodanig oorzake
lijk verband vermocht af te leiden (3). 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

(1) Cass., 13 juni 1910 (Bull. en Pas., 1910, I, 
341) en 4 nov. 1959 (ibid., 1960, I, 266); GILlS
SEN, « Chronique annuelle de jurisprudence 
militaire 1960 "• in Rev. Dr. pen. et de Crimin., 
1960-1961, blz. 279 tot 308, inzonderheid nr. 18, 
b, 3; VAN GERVEN, Militair Strafrecht en JI!Jili
taire Strafvordering, druk 1982, blz. 45 tot 50, 
inzonderheid blz. 48. 

(2) en (3) Cass., 21 feb. 1984, A.R. nr. 8443 
(A.C., 1983-84, nr. 347). 
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(DE BUSSCHERE T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ 
DER OPENBARE BESTUREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1359) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1987 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

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

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 21 en 25 van de Wet van 15 
juni 1899 houdende titel I van het Wet
hoek van Militaire Strafrechtspleging, 

doordat het arrest van 19 februari 1987 
motiveert " dat er derhalve geen recht
streeks verband bestaat tussen hager 
vermelde misdrijven die hij kon plegen 
door zijn affectatie aan de luchthaven en 
het uitoefenen van het ambt van officier 
van gerechtelijke politie; dat derhalve de 
militaire rechter bevoegd is als gewone 
rechter van de leden van een van de 
krijgsmachten, met name de rijkswacht 
(artikel 2 Rijkswachtwet) », 

terwijl artikel 25 van de Wet van 15 ju
ni 1899 bepaalt dat de rijkswachters voor 
de gewone strafrechter dienen te worden 
berecht voor inbreuken in verband « met 
de gerechtelijke dienst bij de rechtban
ken » of de « administratieve politie », 
w&.arbij het niet volstaat dat de inbreuk 
gepleegd wordt tijdens de uitvoering van 
de taken bedoeld bij artikel 25, doch ook 
ve:reist wordt dat de inbreuk tevens een 
nauw verband vertoont met de uitgeoe
fende taak, om de bevoegdheid van de 
gewone strafrechter te bewerkstelligen; 
in voorliggend geval wel tot het bestaan 
van een rechtstreeks verband diende te 
worden beslist, nu enerzijds tot de be
standdelen van het misdrijf « verduiste
ring >> ook behoort dat het voorwerp uit 
kracht of uit hoofde van de bediening in 
het bezit van de betrokkene diende te 
zijn; het Militair Gerechtshof bij de moti
vering van zijn uitspraak, om de stelling 
van eiser te weerleggen, verwijst naar de 
verklaringen van opperwachtmeester 
Schoonjans en als zijnde de voorganger 
van de beklaagde client tevens aangeno
men te worden dat eiser als opvolger 
van de genaarnde Schoonjans eveneens 
dezelfde bevoegdheid en opdracht had 
tot behandelen van het dossier en der
halve er wel een rechtstreeks verband 

bestaat tussen het misdrijf en het uitoe
fenen van zijn ambt van officier van ge
rechtelijke politie : 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 21 en 25 van de wet van 15 
juni 1899, en behoudens de uitzonde
ringen bepaald bij de artikelen 23 
en 26 van dezelfde wet, de militaire 
gerechten bevoegd zijn voor het be
rechten van rijkswachters, uitgezon
derd wanneer deze terechtstaan we
gens misdrijven betreffende de rech
terlijke dienst van de rechtbanken 
en de administratieve politie; dat 
voor de toepasselijkheid van die uit
zonderingen niet volstaat dat de 
misdrijven waarvoor zij worden ver
volg werden gepleegd in de loop van 
of ter gelegenheid van de uitoefe
ning van de door die wetsbepaling 
bedoelde ambtsverrichtingen doch 
dat vereist is dat zij daarmede 
rechtstreeks verband houden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser als rijkswachtofficier 
de hoedanigheid heeft van officier 
van gerechtelijke politie, deel uit
maakte van het veiligheidsdetache
ment van de luchthaven te Zaven
tem, niet door enige gerechtelijk 
overheid belast was met de ophelde
ring van de diefstal van het voertuig 
Audi en evenmin als officier van ge
rechtelijke politie van ambtswege 
optrad met het oog op deze ophelde
ring, zodat er geen rechtstreeks ver
band bestaat tussen de misdrijven 
waarvoor eiser wordt vervolgd en de 
uitoefening van zijn ambtsbedie
ning; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat eiser vervolgd wordt we
gens verduistering (telastlegging B) 
waarvan een bestanddeel hierin be
staat dat het verduisterde voorwerp 
onder eisers bewaking was, niet im
pliceert dat de verduistering recht
streeks verband houdt met zijn 
ambtsverrichtingen; dat de verwij
zing in het arrest naar verklaringen 
van een andere rijkswachter, die 
wel zou gehandeld hebben in zijn 
hoedanigheid van officier van ge
rechtelijke politie, niet impliceert 
dat eiser de hem ten laste gelegde 
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misdrijven pleegde tijdens en in 
rechtstreeks verband met ambtsver
richtingen in dezelfde hoedanigheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 22, 43 en 44 van de wet 
van 14 januari 1975 houdende het tucht
reglement van de krijgsmacht, 

doordat het arrest stelt « Overwegende 
dat de Tuchtwet wel de regel non bis in 
idem in haar artikel 43 vastlegt, maar 
dan juist omgekeerd als voorgehouden, 
namelijk dat geen tuchtstraf mag opge
legd worden voor feiten die reeds door 
een strafrechter werden berecht "• 

terwijl het arrest verkeerdelijk stelt 
dat de regel « non bis in idem » slechts 
in een bepaalde richting zou werken en 
er niet aan getwijfeld hoeft te worden 
dat voormeld beginsel zowel in de ene 
als in de andere richting behoort te wer
ken, waarmee eiser meent te mogen stel
len dat, nu hij het voorwerp uitgemaakt 
heeft van een disciplinaire maatregel 
van mutatie, welke in casu toegepast 
werd als een tuchtstraf, hij terecht de 
onbevoegdheid van de militaire rechts
col!eges mocht pleiten : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat aan eiser geen tuchtstraf 
in de zin van de wet van 14 januari 
1975 werd opgelegd; dat het opleg
gen van een tuchtstraf ook niet 
blijkt uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan; dat het onder
zoek van het middel het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

Over het derde middel: schending van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 22 van de wet van 11 juni 
1874 en het beginsel dat elkeen die scha-

devergoeding vordert zijn schade client 
te bewijzen, 

doordat het arrest motiveert: « Dat (ei
ser) wel aansprakelijk is vanaf het ogen
blik dat hij tussen 1 oktober 1984 en 1 
juni 1985 het dossier verduisterde », 

terw1jl het arrest niet genoegzaam 
noch naar recht motiveert dat er ef
fectief schade in een oorzakelijk verband 
aan eiser te wijten is en terwijl het ar
rest de hoegrootheid van de schade ver
keerdelijk beoordeelt, nu uit de objectie
ve elementen van de bundel vaststaat 
dat de beklaagde mits vele werkuren van 
een bevoegd specialist van een wrak op
nieuw een verkeersveilig voertuig liet 
vervaardigen : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe artikel 22 van de Wet 
van 11 juni 1874 zou geschonden 
zijn; 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze, in feite, het be
staan en de omvang van een door 
een onrechtmatige daad veroorzaak
te schade, alsmede het bedrag van 
de vergoeding om de schade volledig 
te herstellen, beoordeelt; dat hij op 
onaantastbare wijze de feiten vast
stelt waaruit hij een oorzakelijk ver
band tussen een onrechtmatige 
daad en de schade afleidt; dat het 
Hof nochtans dient na te gaan of de 
rechter uit zijn vaststellingen het 
bestaan van zodanig oorzakelijk ver
band wettig heeft kunnen afleiden; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het voertuig Audi 100, 
waarvan de aanwezigheid op de 
Brussels Airport Parking werd vast
gesteld op 23 maart 1984 en dat aan 
verweerster werd overhandigd op 27 
juni 1986, ongetwijfeld een waarde
vermindering heeft ondergaan, eiser 
niet aansprakelijk is voor deze 
waardevermindering v66r de datum 
waarop hij dienst nam op het veilig
heidsdetachement in oktober 1984, 
doch wel vanaf het ogenblik dat hij 
het dossier verduisterde, dat een 
deskundigenonderzoek ter bepaling 
van de waardevermindering niet 
dienend is, en het bedrag ervan in 
billijkheid raamt op 100.000 frank; 

Overwegende dat eiser voor het 
Militair Gerechtshof bij conclusie 
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aanvoerde dat de zaak « op het ni
veau van de korpstucht » moest be
handeld worden, en dat (verweer
ster) hierdoor geen recht verliest 
vermits de zaak civielrechtelijk kan 
afgehandeld worden en dat hij de 
gegrondheid van de aanspraken van 
(verweerster) betwist omdat de mo
tivering van haar conclusie voor de 
eerste rechter geenszins met de 
werkelijkheid en zelfs niet met het 
strafdossier strookt; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat eiser met 
het aanwenden van vele werkuren 
door een bevoegd specialist van een 
wrak opnieuw een verkeersveilig 
voertuig liet vervaardigen, berust op 
feitelijke gegevens die noch door 
het arrest noch door enig stuk waar
op het Hof vermag acht te slaan, 
worden vastgesteld; dat in zoverre 
het onderzoek van het middel het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is; 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof uit zijn voormelde feite
lijke vaststellingen wettig heeft kun
nen afleiden dat er een oorzakelijk 
verband bestond tussen de onrecht
matige daad van eiser en de schade; 

Overwegende dat het Militair Ge
rechtshof zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nieuwdorp, Brussel. 

Nr. 289 

2' KAMER - 12 januari 1988 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT - ALGEMEEN - VOLGEN VAN DE GE
LIJKGRONDSE BERM DOOR DE BESTUUR
DERS. 

Het Wegverkeersreglement geeft op limi
tatieve wijze de gevallen aan waarin 
de bestuurders de gelijkgrondse berm 
mogen volgen. 

(DE KEYZER T. CROMPHOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 1473) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 maart 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde; 

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

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij die niet in kosten van 
die vordering is verwezen, geen hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: 

doordat de correctionele rechtbank de 
beklaagde Cromphout vrijspreekt en zich 
derhalve onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de eis van de burgerlijke 
partij De Keyzer, oordelende : « Het ge
bruik van de gelijkgrondse berm in het 
verkeer is limitatief opgesomd in het al
gemeen verkeersreglement (zie de arti
kelen 15.3 en 16.5). Ter zake bevond De 
Keyzer Florent zich niet in een van de 
situaties dat hij noodzakelijkerwijs van 
de gelijkgrondse berm moest gebruik 
maken om zijn weg te kunnen vervol-
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gen. De fout ligt klaarblijkelijk aan de 
kant van De Keyzer die op onverant
woorde en niet reglementaire wijze 
rechts inhaalde alover de gelijkgrondse 
berm», 

terwijl het gebruik van gelijkgrondse 
berm niet limitatief doch slechts exem
platief is opgesomd in het Wegverkeers
reglement, zodat de correctionele recht
bank bij het tot stand komen van en de 
motivering van het vonnis de wet niet 
heeft nageleefd, minstens een interpreta
tie gegeven onverenigbaar met de bedoe
ling van de wetgever : 

Overwegende dat het Wegver
keersreglement op limitatieve wijze 
de gevallen aangeeft waarin de be
stuurders de gelijkgrondse berm 
mogen volgen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

12 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Vervloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Van De Velde, Oudenaarde. 

Nr. 290 

2' KAMER - 12 januari 1988 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT, ARTT. 2.6 EN 12.3.1, TWEEDE LID, B -
AARDEWEG - BEGRIP. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
waarbij de rechter uit de vaststelling 
dat een 3,50 m. brede weg, die bedekt 
is met aarde en verhard met steenslag 
en keien behalve aan de aansluiting 
met een openbare weg met rijbaan, 
waar h~f breder is en gedeeltelijk met 

tarmac bedekt, gelegen is midden een 
Jandelijke omgeving tussen de zijge
vels van twee woningen, terwijl hij en
kef toegang verschaft tot de aanhorig
heden van die woningen en verder 
loopt in open veld waar een voetbal
veld zou zijn aangelegd, afleidt dat die 
weg niet voor het voertuigenverkeer in 
het algemeen is ingericht en derhalve 
een aardeweg is (1). (Artt. 2.6 en 12.3.1, 
tweede lid, b, Wegverkeersreglement.) 

(DE WINTER T. BLANCKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1784) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

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

Overwegende dat eiser, beklaag
de, geen hoedanigheid heeft om te
gen die beslissing cassatieberoep in 
te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eiser en op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2.6, 2.11, 12.3.1, 12.3.1, b, van het 
Wegverkeersreglement, 97 van de Grand
wet en 1319 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
tot een geldboete van 50 frank x 60 en 
tot de gedingskosten, en tot het betalen 
van een schadevergoeding aan de ver
weerder Blancke van 70.762 frank, ver
meerderd met de aankleven en de kos
ten, op grand dat eiser een aardeweg 
bereed en, gekomen aan het kruispunt 
met de Brandstraat, de ingevolge daar
van op hem berustende voorrangsplicht 
heeft miskend, beslissing gesteund op 

(1) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8440 
(A.C., 19fl3-84, nr. 433) en de noot. 
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volgende motieven: « Volgens de be
schreven plaatstoestand is de zijweg ver
hard met steenslag en keien uitgezon
derd de uitmonding die bestaat uit 
zwarte bestrating in tarmac over een 
lengte van 5 meter. De weg is eigendom 
van de aangelanden, doch de verharding 
wordt uitgevoerd door de gemeentedien
sten. Geen verkeersborden » en « De zij
weg is enkel bij de aansluiting 7,10 me
ter breed over een lengte van 9,50 meter, 
waarvan het laatste dee! uit zwarte tar
mac bestaat over een lengte van 5 meter 
breed, voetpad inbegrepen. Verder is de 
zijweg 3,50 meter breed volgens de situa
tieschets >> en « Volgens de verbalisanten 
is kwestieuze zijweg ten opzichte van de 
Brandstraat die met straatstenen is be
legd enkel verhard met steenslag en kei
en uitgezonderd het laatste gedeelte dat 
uit tarmac bestaat. Volgens de neergeleg
de foto's betreft het een aardeweg en 
staan er langs deze zijweg geen wonin
gen doch loopt die weg enkel tussen de 
zijgevels van twee woningen die met de 
voorgevels langs de Brandstraat staan. 
Desbetreffende zijweg verschaft enkel 
toegang tot de aanhorigheclen van desbe
treffende woningen en loopt verder in 
open veld waar een voetbalveld zou zijn 
aangelegd (zie plan). Die weg met een 
breedte van 3,50 meter bedekt met 
aarde, (zie foto's) midden een landelijke 
omgeving, kan niet worden beschouwd 
als ingericht voor het voertuigenverkeer 
in het algemeen ook al is deze weg ver
hard en verstevigd met steenslag en kei
en en slechts bij zijn aansluiting met de 
Brandstraat in tarmac verhard over een 
lengte van 5 meter voetpad inbegrepen », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is, eensdeels, vast te stellen dat 
een weg van 3,50 meter breed, verhard 
met steenslag en keien, met een aanslui
ting in zwarte tarmac van 7,10 meter 
breed, dewelke door de gemeentedien
sten wordt onderhouden en dewelke toe
gang verschaft niet alleen aan de aanho
righeden van twee woningen, maar ook 
aan een aldaar gelegen voetbalveld en, 
anderdeels, niettemin te oordelen dat die 
weg toch niet voor het voertuigenverkeer 
in het algemeen is ingericht, zonder vast 
te stellen dat slechts enkelen gerechtigd 
zijn per voertuig van die weg gebruik te 
maken om de aldaar gelegen erven en 
het voetbalveld te bereiken, welke tegen
strijdigheid van motieven gelijk staat 
met afwezigheid ervan (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de beslissing dat zo
danige weg niettemin een aardeweg is in 

de zin van artikel 2.6 van het Wegver
keersreglement, het begrip « aardeweg "• 
dat een rechtsbegrip is, miskent (scherr
ding van de artikelen 2.6 en 12.3.1, b, van 
het Wegverkeersreglement); 

derde onderdeel, de beschouwing van 
de rechters clat de bedoelde zijweg gele
gen is « midden een landelijke omge
ving » opkomt tegen de vaststellingen 
van de verbalisanten dat de weg gelegen 
is in de « bebouwde kom ''• en aldus de 
bewijskracht miskent van het proces-ver
baal nr. 285 van 10 december 1985 van 
de veldwachters Lucien Vervaeck en Wil
liam Van Belleghem (schending van de 
artikelen 1319 van het Burgerlijk Wet
hoek en 2.11 van het Wegverkeersregle
ment), zodat het vonnis eiser op onwetti
ge wijze veroordeeld heeft wegens in
breuk op artikel 12.3.1, b, van het 
Wegverkeersreglement en tot het betalen 
van een schadevergoeding aan verweer
der: 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 2.6 van het Wegverkeersre
glen1ent, « een " aardeweg " een 
openbare weg is die breder is dan 
een pad en die niet voor het voertui
genverkeer in het algemeen is inge
richt; een aardeweg zijn hoedanig
heid niet verliest zo hij enkel bij 
zijn aansluiting met een andere 
openbare weg het uitzicht van een 
rijbaan heeft »; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt : dat de rijweg waaruit eiser 
kwam gereden een 3,50 meter brede 
weg is, die met aarde is bedekt en 
met steenslag en keien is verhard 
behalve aan de aansluiting met de 
Brandstraat, waar de weg breder is 
en over een lengte van 5 meter, 
voetpad inbegrepen, met tarmac is 
bedekt; dat langs de weg geen wo
ningen staan; dat hij tussen de zij
gevels van twee woningen loopt, die 
met de voorgevels langs de Brand
straat staan; dat de weg enkel toe
gang verschaft tot de aanhorigheden 
van die woningen en verder loopt in 
open veld waar een voetbalveld zou 
zijn aangebracht; dat de met aarde 
bedekte weg gelegen is midden in 
een landelijke omgeving; 
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Dat de appelrechters, op grond 
van die onaantastbare vaststellingen 
in feite, zonder tegenstrijdigheid en 
zonder miskenning van het rechts
begrip aardeweg, wettig beslissen 
dat de kwestieuze weg niet is inge
richt voor het voertuigenverkeer in 
het algemeen en een aardeweg is in 
de zin van voormeld artikel van het 
Wegverkeersreglement; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis niet 

verwijst naar het in het onderdeel 
bedoelde proces-verbaal en derhalve 
de bewijskracht ervan niet miskent; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de strafvordering tegen 
eiser betreft, de substantii:\le of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

12 januari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Lust, Brugge. 

Nr. 291 

2" KAMER - 12 januari 1988 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE lVIAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING - VERANTWOORDING. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de commissie tot bescher
ming van de maatschappij het verzoek 
van de gei'nterneerde tot invrijheidstel
ling verwerpt op grand, enerzijds, dat 
de geestestoestand van de gei'nterneer
de niet voldoende is verbeterd zodat 
hij vooralsnog niet in vrijheid kan 
worden gesteld, en, anderzijds, dat 
vooralsnog niet kan worden uitge
maakt of de geestestoestand van de ge
i'nterneerde voldoende is verbeterd zo
dat een deskundigenonderzoek is ver
eist om desaangaande advies aan de 
commissie te verstrekken. (Artt. 16 en 
18 Wet Bescherming Maatschappij.) 

(DAESELEER) 

ARREST 

(A.R. nr. 2016) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 november 1987 
op verwijzing gewezen door de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te Antwerpen; 

Gezien het arrest van het Hof van 
15 september 1987 (1); 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 16 en 18 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing eisers verzoek tot invrij
heidstelling afwijst en de beslissing 
laat steunen op de consideransen : 
'' ( ... ) dat in verband met zijn huidig 
verzoek tot invrijheidstelling de 
voorhanden zijnde gegevens, versla
gen en adviezen vooralsnog niet de 
mogelijkheid bieden om betrokkene, 
zonder bestendig gevaar voor de 
maatschappij, uit de door hem on
dergane internering te ontslaan, 
vooral gelet op de indrukwekkende 
reeks misdrijven die hij in 1985 

(1) Niet gepubliceerd. 
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pleegde, misbruik makend van een 
hem toegestaan verlof waaruit hij 
niet terugkeerde; ( ... ) de commissie 
nochtans aile aandacht over heeft 
voor de motieven die het hof van be
roep gewijd heeft aan de geestestoe
stand van de betrokkene om tot 
diens toerekeningsvatbaarheid te 
besluiten; ( ... ) het dan ook past de 
ge"interneerde opnieuw te doen on
derzoeken door een college van ge
rechtsdeskundigen ten einde zijn 
huidige geestestoestand ten over
staan van de wet op het sociaal ver
weer te bepalen >>; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat de commissie oor
deelt, enerzijds, dat eisers geestes
toestand niet voldoende verbeterd 
is, zodat hij alsnog niet in vrijheid 
kan worden gesteld, anderzijds, dat 
vooralsnog niet kan worden uitge
maakt of eisers toestand voldoende 
is verbeterd, zodat een deskundigen
onderzoek is vereist om dienaan
gaande advies aan de commissie te 
verstrekken; 

Overwegende dat de beslissing 
derhalve niet naar recht is verant
woord; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen die niet 
tot cassatie zonder verwiJzing kun
nen leiden, vernietigt de bestreden 
beslissing; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 

·kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de anders sa
mengestelde commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Antwerpen. 

12 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h . Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Coen, Antwerpen. 

Nr. 292 

2' KAMER - 13 januari 1988 

1° JACHT- JACHT EN VOGELVANGST- VO
GELS - BESCHERMING - BESLUIT VAN 28 JU
Ll 1982 VAN DE WAALSE GEWESTEXECUTIEVE, 
ART. 8, § 1 - VANGST - KOOI - BEGRIP. 

2° DIEREN - VOGELS - BESCHERMING -
BESLUIT VAN 28 JULI 1982 VAN DE WAALSE 
GEWESTEXECUTIEVE, ART. 8, § 1 - VANGST -
KOOI - BEGRIP. 

1" en 2" Art. 8, § 1, van het besluit van de 
Waalse Gewestexecutieve van 28 juli 
1982 waarbij, voor het Waalse Gewest, 
het houden en het ruilen van vogels 
wordt geregeld en een tijdelijke be
voorrading in vogels wordt toegestaan 
met toepassing van het K.B. van 20 ju
Ji 1972 betreffende de bescherming van 
vogels, bepaalt dat de voor de vogel
vangst gebruikte kooien « de vorm van 
een recht parallellepipedum moeten 
vertonen », d. w.z. de vorm van een 
ruimte die aan alle kanten begrensd 
wordt door zes vlakken die paarsge
wijs gelijke rechthoeken vormen; de 
kooien zonder bodem voldoen niet aan 
dat wettelijk voorschrift. 

(DESOUROUX, HENRARD T. BELGISCHE LIGA 
VOOR DE VOGELBESCHERMING V.Z.W.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6208) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau; 

A. In zoverre de voorziening van 
iedere eiser gericht is tegen de be
slissing op de strafvordering, inge
steld: 

1. tegen eiser, medebeklaagde: 
Overwegende dat geen van de ei

sers hoedanigheid heeft om zich te
gen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 
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2. tegen hem : 

Over het middel: schending van arti
kel 8, § 1, van het besluit van 28 juli 1982 
van de W aalse Gewestexecutieve waarbij 
het houden en het ruilen van vogels 
wordt geregeld en waarbij een tijdelijke 
bevoorrading in vogels wordt toegestaan 
in toepassing van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1972 betreffende de bescher
ming van vogels, in het W aalse Gewest, 

doordat het bestreden vonnis de aan 
de eisers ten laste gelegde overtreding 
van artikel 8, § 1, van dat besluit van 28 
juli 1982 bewezen verklaart en tegen 
hen strafrechtelijke veroordelingen uit
spreekt op grond << dat de wanden van de 
(door de eisers) gebruikte kooien geen 
ongeveer platte vlakken vormen, elk be
grensd door vier ribben; dat de recht
bank immers tijdens de terechtzitting 
van 18 juni 1987 heeft kunnen vaststel
len dat die kooien geen bodem hadden; 
<< dat uit geen enkele wettekst blijkt dat 
de grond de rol van onderste wand kan 
vervullen », 

terwijl artikel 8, § 1, vierde lid, van het 
besluit van 28 juli 1982 van de Waalse 
Gewestexecutieve bepaalt dat << de wan
den der kooien kunnen gemaakt zijn uit 
metaalgaas, traliewerk, weefsels met na
tuurlijke of synthetische vezels, enz ... , 
maar dat die wanden ongeveer platte 
vlakken moeten vormen, elk begrensd 
door vier ribben >>; die verordenende be
paling dus geen enkele verplichting 
oplegt wat de samenstelling van de wan
den van de kooien betreft, doch enkel 
een niet beperkende opsomming geeft 
van sommige mogelijke samenstellin
gen: << kunnen gemaakt zijn ... enz. >>; de 
rechter niet vaststelt dat het gedeelte 
van de grond begrepen tussen de vier 
ribben van de vier rechtopstaande wan
den van het recht parallellepipedum dat 
de kooi vormt uit zijn aard geen onge
veer plat vlak kan zijn, doch beslist dat 
de grond niet de rol van << wand >> ka,n 
vervullen op de enkele grond dat geen 
enkele wettekst in die mogelijkheid voor
ziet, hetgeen, gelet op de tekst van voor
meld artikel 8, § 1, geen afdoende reden 
is om die mogelijkheid uit te sluiten; bo
vendien, bij ontstentenis van een wette
lijke definitie van de term << wand >>, die 
term in de gewone betekenis die de wet 
eraan heeft moeten geven, moet worden 
opgevat, namelijk als muur, scheidings
wand, zijkant, en niet als << bodem >>; 
laatstvermelde term gewoonlijk betekent 
<< de onderste kant van een holle zaak >>, 
doch niet impliceert dat de bodem ge
maakt is uit een ander materiaal dan het 

oppervlak waarop de zaak rust; de wet 
nergens de samenstelling van de << bo
dem >> van de kooien heeft geregeld; de 
rechter bijgevolg op onwettige wijze het 
bestaan van een overtreding van artikel 
8, § 1, van het besluit van 28 juli 1982 
van de W aalse Gewestexecutieve heeft 
vastgesteld aangezien dat artikel geen 
enkele verplichting oplegde in verband 
met de samenstelling van de wanden 
van de kooien en evenmin de samenstel
ling van de bodem ervan regelde (scherr
ding van die bepaling) : 

Overwegende dat de eisers die 
werden vervolgd ter zake dat ze aan 
een tijdelijke bevoorrading in vogels 
hebben deelgenomen en met name 
voor de vangst gebruik hebben ge
maakt van kooien die niet voldeden 
aan de verordenende bepalingen 
van artikel 8, § 1, van het in het 
middel aangehaalde besluit van 28 
juli 1982 van de W aalse Gewestexe
cutieve (telastlegging lA), ieder, zijn 
veroordeeld tot een geldboete van 25 
frank; 

Overwegende dat het middel te
gen die veroordeling is gericht; 

Overwegende dat in de gewone 
betekenis van het woord een kooi 
een gesloten, over het algemeen 
door latjes afgesloten ruimte is die 
client om levende dieren opgesloten 
te houden, meer bepaald, een met 
traliewerk afgesloten klein hok 
waarin vogels worden gevangen ge
houden; 

Dat het in het middel aangehaal
de artikel 8, § 1, bepaalt dat de kooi
en de vorm van een recht parallelle
pipedum moeten vertonen, dat wil 
zeggen de vorm van een ruimte die 
aan aile kanten begrensd wordt 
door zes vlakken die paarsgewijs ge
lijke rechthoeken vormen; 

Dat de rechtbank door vast te 
stellen << dat die kooien geen bodem 
hadden » de beslissing in verband 
met de telastlegging lA naar recht 
verantwoordt; 

Dat in dat opzicht het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de considerans 
<< dat uit geen enkele wettekst blljkt 
dat de grond de rol van ondErste 
wand kan vervullen >> ten overvloede 
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gegeven is en dat derhalve het mid
del, in zoverre het die grand bekriti
seert, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

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

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering: 

Overwegende dat het vonnis de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster niet onvankelijk verklaart; 

Dat de voorzieningen, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt ieder van 
de eisers in de kosten van zijn voor
ziening. 

13 januari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Lebrun (Luik). 

Nr. 293 

1' KAMER - 15 januari 1988 

1° GRONDWET - ART 11 - ONTEIGENING 

TEN ALGEMENEN NUTTE - BEPALING VAN 
DE BILLIJKE VERGOEDING - WAARDE VAN 
HET ONTEIGEKD GOED - IN AANlVIERKING 
NEMEN VAN DE TOEKOMSTWAARDE. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - BEPALJNG VAN DE BILLIJKE 

VERGOEDI'IJG - WAARDE VAN HET ONTEI 
GE"';D GOED I'll AA"iMERKING 1\El\IIEN VAN 
DE TOEKOMSTVOORWAARDE 

1 o en 2° De billijke vergoeding, die krach
tens art. 11 Gw. aan de eigenaar van 
een ten algemenen nutte onteigend on
roerend goed verschuldigd is, moet 
overeenstemmen met de waarde van 
dit goed op de dag van het vonnis dat 
de door de onteigenaar verschuldigde 
voorlopige vergoeding vaststelt, hierin 
begrepen de toekomstwaarde van het 
onteigend goed op dat ogenblik (1). 

(SAGAERT E.A. T. INTERCOMlV!UNALE MAAT
SCHAPPIJ VAN RUIMTELIJKE ORDENING IN LIM

BURG C.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5496) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 11 van de Grondwet, 

doordat het arrest overweegt dat de 
waarde van de gronden moet geschat 
worden op de dag van het onteigenings
vonnis zonder rekening te houden met 
mogelijke toekomstwaarde, 

terwijl in de waarde van de gronden 
op de dag van de onteigening ook moet 
rekening gehouden worden met de als
dan verworven toekomstverwachtingen, 
zodat een weigering rekening te houden 
met mogelijke toekomstwaarden, zonder 
te onderzoeken of de verwachting daar
van op de dag van de onteigening als 
verworven moet worden beschouwd, tot 
gevolg heeft dat de toegekende schade
loosstelling niet billijk is : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van het middel, opgeworpen door 
verweerster en hieruit afgeleid : dat de 
bekritiseerde considerans zonder invloed 
is op het beschikkende gedeelte van het 
arrest dat wettelijk verantwoord blijft; 
het hof van beroep, opnieuw rechtdoen
de, de vordering tot herziening onge-

(1) Cass., 17 mei 1976 (A.C., 1976, 1029); 16 
mei 1986, A.R. nr 4954 (A.C., 1985-86, nr. 569). 
Raadpl. Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 43) en de cone!. van proc.-gen. Dumon, in 
Bull. en Pas., 1980, I, 70; 21 okt. 1983, A.R. 
nr 3831 (A.C., 1983-84, nr. 102). 

Zie J P COPPEE, << Chronique de jurispru
dence - L'expropnatwn ,, J T., 1979, 97, 
nr 113, G SUETENS-BOURGEOIS, « Onteigenm 
gen ,, R. W, 1987-88, 65 e v 
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grand verkiaart en derhaive de schatting 
van de deskundige, door de vrederechter 
aangesteld, bevestigt op grand van de 
overweging " dat de schatting van de 
deskundige, door de vrederechter aange
steid, op grond van een juiste kwalifica
tie van de gronden, moet aangenomen 
worden daar hij op een verantwoorde 
wijze de aangepaste vergelijkingspunten 
heeft onderzocht en tot een gemotiveerd 
en gefundeerd besiuit is gekomen ,, (pa
gina 5 van het arrest); in die schatting 
wei degelijk rekening werd gehouden 
met de mogelijke toekomstverwachtin
gen, vermits de heer Wetseis in zijn des
kundigenversiag van 28 augustus 1977 
onder de rubriek " voorafgaande be
schouwingen , vermeidt : " 2. Gronden 
die op het ogenbiik van de onteigening 
zeif niet onmiddellijk als bouwgrond 
kunnen worden aangewend, maar die ge
Iegen zijn in een zich bestendig uitbrei
dende wijk en waarvan met zekerheid 
kan worden aangenomen dat zij binnen 
afzienbare tijd wei voor bebouwing in 
aanmerking komen, bezitten een toe
komstwaarde die dient vergoed te wor
den hoven de huidige venaie waarde , 
(pagina 2 van het deskundigenversiag), 
en vermits hij tevens vergelijkingspun
ten koos waarbij met mogelijke toe
komstverwachtingen werd rekening ge
houden, zoais a fortiori blijkt uit de 
bespreking van de vergelijkingspunten 
waaromtrent de deskundige van oordeei 
is dat de vergelijkingspunten 17, 18 en 19 
overdreven prijzen bevatten « waar
schijnlijk wegens een overschatting op 
dat ogenblik van de toekomstwaarde "• 
nu de schatting van de deskundige, door 
de vrederechter aangesteid, wei rekening 
hieid met de mogeiijke toekomstver
wachtingen en nu die schatting door het 
arrest werd aangenomen, het middel ge
richt is tegen een overweging die geen 
invioed heeft gehad op de beslissing, en 
derhalve niet ontvankeiijk is bij gebrek 
aan belang: 

Overwegende dat het verslag van 
de deskundige W etsels niet aan het 
Hof is overgelegd; dat het arrest 
geen vaststellingen bevat waaruit 
blijkt dat die deskundige bij de ra
ming van de waarde van de ontei
gende goederen met hun mogelijke 
toekomstwaarde rekening heeft ge
houden; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 
Overwegende dat de billijke ver

goeding, die krachtens artikel 11 
van de Grondwet aan de eigenaar 
van een ten algemenen nutte ontei
gend onroerend goed verschuldigd 
is, moet overeenstemmen met de 
waarde van dit goed op de dag van 
het vonnis dat de door de onteige
naar verschuldigde voorlopige (2) 
vergoeding vaststelt; dat hierin moet 
begrepen zijn de toekomstwaarde 
van het onteigend goed op dat ogen
blik; 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het de onteigende goederen als 
« potentii:\le bouwgronden , kwalifi
ceert, oordeelt « dat de waarde van 
de gronden ne varietur, zonder reke
ning te houden met de mogelijke 
toekomstwaarde, op 28 juni 1977 
moet geschat worden »; 

Overwegende dat het arrest door 
die redengeving artikel 11 van de 
Grondwet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede mid

del niet tot ruimere cassatie kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve voor zover 
het de hogere beroepen ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

15 januari 1988 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. van Heeke en De Bruyn. 

(2) Lees « provisionele >>, nu de waarde van 
het goed die voor de berekening van de ver
goeding m aanmerking komt, ingevolge de wet 
van 28 juh 1962, die 1s van de dag van het von 
ms dat de provJswnele vergoeding bepaalt. 
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Nr. 294 

1' KAMER 15 januari 1988 

BETEKENING EN KENNISGEVING -
GERECHTELIJKE STUKKEN IN BURGERLIJKE 
OF HANDELSZAKEN - MEDEDELING BE
STEMD VOOR EEN ZICH IN HET BUITENLAND 
BEVINDENDE PERSOON - ZWITSERLAND -
WIJZE VAN MEDEDELING. 

Betekening van een gerechtelijk stuk in 
burgerlijke of handelszaken aan ie
mand die in Zwitserland zijn woon
plaats heeft, gebeurt wettelijk bij een 
ter post aangetekende brief of met de 
Juchtpost, tegen ontvangstbewijs. (Art. 
40 Ger.W.; 6, 1", en 11 Internationaal 
Verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering, gesloten te 's-Graven
hage op 1 maart 1954.) (1) 

(« BETEX" VENN. NAAR ZWITSERS RECHT 
T. CROWE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5497) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1985 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door verweer
ster opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
de voorziening, ingevolge het bepaalde in 
de artikelen 57 en 1073 van het Gerech
telijk Wetboek, tardief is, nu de bestre
den beslissing op 19 maart 1986 geldig 
was betekend : 

Overwegende dat de processtuk
ken aantonen dat : de voorziening 
ingesteld is op 5 augustus 1986; twee 
afschriften van het bestreden arrest 
en de akte van betekening ervan, 
overeenkomstig artikel 40, eerste 
lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
respectievelijk bij een ter post aan
getekende brief en met de luchtpost, 

(1) Raadpl. : Cass. 15 sept. 1976 (A. C., 1977, 
53); 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr 76); 30 sept. 
1985, A.R. nr. 4778 (A.C., 1985-86, nr. 56). 

Zie P DE RIDDER, De betekenmg m het bui
tenland (Bruylant, 1986) 1 1.2 (biz. 6) en 1.1.5 
(biz. 9). 

tegen ontvangstbewijs, op 19 maart 
1986 door de gerechtsdeurwaarder is 
gestuurd aan de maatschappelijke 
zetel van eiseres in Zwitserland; 
twee afschriften van het bestreden 
arrest en van de akte van beteke
ning, eveneens op 19 maart 1986, 
door de gerechtsdeurwaarder aan de 
procureur des Koning te Antwerpen 
werden overhandigd, met verzoek : 
« deze stukken te zenden aan de be
voegde autoriteit van de aangezoch
te Staat en deze te vragen de afgifte 
van een exemplaar ervan aan de be
tekende te doen verrichten, overeen
komstig de bepalingen van artikel 3, 
lid 2, van het Internationaal Verdrag 
van 's-Gravenhage van 1 maart 
1954, met name met inachtneming 
van de in de wetgeving van de aan
gezochte Staat voor het verrichten 
van dergelijke mededelingen voorge
schreven vorm »; de akten op 28 
april 1986 door de << huissier du pro
cureur general » te Geneve, ten 
maatschappelijke zetel van eiseres. 
werden betekend door afgifte van 
het afschrift ervan aan << Edmond 
Golaz, administrateur de la societe »; 

Overwegende dat artikel 40, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat, ten aanzien van 
hen die in Belgie geen gekende 
woonplaats, verblijfplaats of geko
zen woonplaats hebben, de gerechts
deurwaarder bij een ter post aange
tekende brief het afschrift van de 
akte stuurt aan hun woonplaats of 
aan hun verblijfplaats in het buiten
land, en met de luchtpost, indien de 
plaats van bestemming niet in een 
aangrenzend land ligt, onvermin
derd enige andere wijze van toezen
ding tussen Belgie en het land waar 
zij hun woon- of verblijfplaats heb
ben; 

Overwegende dat, luidens artikel 
6 van het Internationaal Verdrag be
treffende de burgerlijke rechtsvorde
ring, gesloten op 1 maart 1954 te 's
Gravenhage, en goedgekeurd bij de 
wet van 28 maart 1958, de bij artikel 
1 van dat verdrag opgelegde mede
deling van de stukken langs consu-



Nr. 295 HOF VAN CASSATIE 611 

laire weg, de bevoegdheid niet weg
neemt << om stukken rechtstreeks 
over de post toe te zenden aan de 
zich in het buitenland bevindende 
belanghebbenden, ( ... ) indien over
eenkomsten tussen de betrokken 
Staten gesloten dit veroorloven, of 
indien, bij gebreke van zodanige 
overeenkomsten, de Staat, op het 
grondgebied waarvan de mededeling 
moet geschieden, zich niet ertegen 
verzet »; 

Overwegende dat tussen Belgie en 
Zwitserland ter zake geen overeen
komst is gesloten en dat laatstbe
doelde Staat niet heeft verklaard 
zich tegen het rechtstreeks toezen
den van de stukken over de post te 
verzetten; 

Overwegende dat de nog steeds 
geldende verklaring van 29 novem
ber 1900 gewisseld tussen Belgie en 
Zwitserland, op grand van artikel 1, 
tweede lid, van het Internationaal 
Verdrag, op 14 november 1896 te 's
Gravenhaghe gesloten en goedge
keurd bij de wet van 20 mei 1898, 
luidt: << De Belgische en Zwitserse 
rechterlijke overheid (parketten en 
rechtbanken) zijn gemachtigd tot 
rechtstreekse briefwisseling met el
kander voor het overmaken van ge
rechtelijke en buitengerechtelijke 
akten en van volmachten bij aan
vraag in burgerlijke zaken of in za
ke koophandel, wanneer het volgen 
van den diplomatieken weg niet 
wordt vereischt door bijzondere om
standigheden >>; dat die verklaring, 
die niet de in artikel 6 van voormeld 
Internationaal Verdrag van 1 maart 
1954 bedoelde overeenkomst uit
maakt, de door hetzelfde artikel toe
gelaten rechtstreekse toezending 
over de post van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in bur
gerlijke en handelszaken niet in de 
weg staat; 

Overwegende dat, nu te dezen de 
betekening van het bestreden arrest 
aan eiseres wettelijk moet worden 
geacht te zijn verricht op 19 maart 
1986 door de op die dag verrichte af
giften aan de postdienst tegen ont
vangstbewijs, de termijn voor eise-

res om zich in cassatie te voorzien 
tegen het arrest op 20 maart 1986 is 
beginnen te lopen, om, behoudens 
overmacht en ongeacht een andere 
betekening, ingevolge de artikelen 
55, 2°, en 1073 van het Gerechtelijk 
Wetboek, op 20 juli 1986 te verstrij
ken; 

Dat de voorziening ingesteld op 5 
augustus 1986 derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

15 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. du 
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Dassesse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 295 

1' KAMER - 15 januari. 1988 

OVEREENKOMS'T' - ~ LLERLEI - STRAF
BEDING - BEPALING VAN DE VERGOEDING. 

Voor de toepassing van art. 1152 B. W. is 
niet vereist dat de rechter het bedrag 
van de werkelifk geleden schade vast
stelt (1). 

(1) Raadpl : Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970, 
754, met concl. proc.-gen. E. Krings, toen adv.
gen.); 1 feb. 1974 (A.C., 1974, 601); 16 sept. 
1983, A.R. nr. 3804 (A.C., 1983-84, nr. 31). 

Zie ; E. WYMEERSCH, « De betwistingen rond 
het strafbeding; een stand van zaken "• T.B.H., 
1982., 428. 

P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurispru
dence (1968 a 1973). Les obligations "• R.C.J B., 
1978, blz. 530, nrs. 59 e.v 
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(VAN DEN BRANDE, BAL T. TEXACO BELGIUM 
N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5588} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 juni 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 6, 1126, 1152 
van het Burgerlijk Wetboek, 38, § 1, 39 
van de wet van 30 maart 1976 betreffen
de de econmische herstelmaatregelen, 5, 
6, § 1, van de wet van 24 december 1976 
betreffende het behoud van de tewerk
stelling, de koopkracht en het concurren
tievermogen van de economie, 

doordat het bestreden vonnis de eisers 
veroordeelt om aan verweerster een be
zettingsvergoeding van 84.000 frank om 
de aan verW-eerster toebehorende lokalen 
onrechtmatig bezet te hebben van 1 april 
1977 tot 26 mei 1!177, te betalen op de 
volgende gronden: Jn artikel 13 van de 
overeenkomst van /.0 februari 1975, die 
tot wet strekt tussen partijen, wordt 
voorzien dat de eisers aan verweerster 
een forfaitaire vergoeding van 1.500 
frank zullen betalen per dag gehele of 
zelfs gedeeltelijke bezetting der woonst
of exploitatielokalen na het verstrijken 
van deze overeenkomst. Het kan niet 
worden ontkend dat het hier gaat om 
een vergoeding wegens onrechtmatige 
bezetting, zodat de door eisers ontwik
kelde theorie niet kan worden gevolgd. 
Door het niet kunnen beschikken over 
de lokalen heeft verweerster bovendien 
ontegensprekelijk schade geleden, ver
mits de exploitatie van het benzinesta
tion niet in normale omstandigheden is 
kunnen voortgezet worden, en het ge
vraagde bedrag staat niet buiten elke 
verhouding tot deze schade. De eerste 
rechter heeft de juiste vergoeding toege
kend, 

terwijl, ... 

derde onderdeel, bij gebrek aan enige 
aanduiding nopens het bedrag van de 
werkelijke door verweerster geleden 
schade, het niet mogelijk is uit te maken 
hoe de verhouding tussen de schade en 
het gestipuleerde schadebeding beoor
deeld werd, zodat de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing niet kan onder
zocht worden (schending van artikel 1152 
van het Burgerlijk Wetboek); 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat voor de toepas

sing van artikel 1152 van het Bur
gerlijk Wetboek niet vereist is dat 
de rechter het bedrag van de werke
lijk geleden schade vaststelt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

15 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Houtekier en Dela
haye. 

N:r. 298 

3' KAiVIER - 18 januari 1988 

1° DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING EN 

VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE 
GROND - TABEL ALS BIJLAGE BIJ K.B. 5 NOV. 
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID 
TOT GEVOLG - BESLISSING VAN DE HERKEU
RINGSRAAD DAT EEN DIENSTPLICHTIGE AAN 
ZODANIGE AANDOENING LIJDT - BESLIS
S!NG DAT DE DIENSTPLICHTIGE NIET DERMA
TE AAN DIE AANDOENING LIJDT DAT DEZE 
ONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG HEEFT. 

2° CASSATIE - OMVANG - DIENSTPLICHT

ZAKEN - TABEL ALS BIJLAGE BIJ K.B. 5 NOV. 
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID 
TOT GEVOLG - BESLISSING VAN DE HERKEU
RINGSRAAD DAT EEN DIENSTPLICHTIGE AAN 
ZODANIGE AANDOENING LIJDT - BESLIS
SJNG DAT DE DIENSTPLICHTIGE NIET DERMA
TE AAN DIE AANDOENING LIJDT DAT DEZE 
ONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG HEEFT -
VERNIETIGING VAN DEZE BESLISSING- OM
VANG. 

1o en 2o Wanneer een aandoe~ing, krach
tens de tabel bij KB. 5 nov. 1971, on
geschiktheid tot gevolg heeft en de 
herkeuringsraad beslist dat een dienst
plichtige aan die aandoening lijdt, is 
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niet wettig de beslissing van de her
keuringsraad dat de dienstplichtige 
niet dermate aan die aandoening Jijdt 
dat deze ongeschiktheid tot gevolg 
heeft (1); vernietiging van die laatste 
beschikking geldt niet voor de beslis
sing dat de dienstplichtige aan die 
aandoening lijdt. 

(B ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 441 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 juli 1987 door de 
Herkeuringsraad van de provincie 
Brabant gewezen; 

Over het middel: dat de herkeurings
raad eiser als geschikt heeft aangewezen 
voor de dienst, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser lijdt 
aan een aandoening die is opgenomen in 
de tabel van de ziekten en lichaamsge
breken die aanleiding geven tot onge
schiktheid voor de dienst (koninklijk be
sluit van 5 november 1971); 

tweede onderdeel, eiser sinds 13 de
cember 1986 vader is geworden voordat 
hij de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt 
en moet zorgen voor een tweede kind : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door de con

sulaire overheid aangewezen ge
neesheer in zijn verslag vermeldt 
dat eiser definitief ongeschikt is 
voor de dienst wegens bronchiaal 
astma, rubriek 811-943; 

Overwegende dat volgens rubriek 
811 van de tabel bij het koninklijk 
besluit van 5 november 1971 tot 
vaststelling van de keuringscriteria 
inzake de geschiktheid van de mili
ciens, vaststaand astma aanleiding 
geeft tot ongeschiktheid; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat uit het verslag 
van de door de consulaire agent 
aangewezen geneesheer volgt dat ei
ser lijdt aan een in voormelde tabel 
opgenomen aandoening, die tot on-

(1) Cass., 3 juni 1985, A.R. nr. 388 
(A.C., 1984-85, nr. 598). 

geschiktheid leidt, maar dat de ge
neesheren van de raad de mening 
zijn toegedaan dat uit het onderzoek 
van het medisch dossier volgt dat ei
ser niet zozeer aan die aandoening 
lijdt dat zij ongeschiktheid tot ge
volg heeft; 

Dat de herkeuringsraad heeft be
slist dat eiser is aangewezen als ge
schikt voor de dienst; 

Overwegende dat de herkeurings
raad, ingevolge de bepaling van de 
rubriek 811 van voormelde tabel, de 
ernst van de in die rubriek bedoelde 
aandoening niet beoordeelt; 

Dat, dientengevolge, de herkeu
ringsraad de bepalingen van rubriek 
811 van de tabel bij het koninklijk 
besluit van 5 november 1971 heeft 
geschonden doordat hij eiser als ge
schikt voor de dienst aanwijst, op 
grand dat hij aan de in de beslissing 
vastgestelde aandoening niet zozeer 
lijdt dat zij volledige ongeschiktheid 
voor de dienst tot gevolg heeft; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing, behoudens in zo
verre zij beslist dat eiser aan een 
aandoening lijdt die ongeschiktheid 
tot gevolg heeft; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Herkeurings
raad van de provincie Luik. 

18 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal. 

Nr. 297 

3' KAMER - 18 januari 1988 

1° DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 

- HERKEURINGSRMD - VQRM - UIT 
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SPRAAK BIJ MEERDERHEID VAN STEMMEN -
VASTSTELLING. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 
- HERKEURINGSRAAD - OPROEPING VAN 
EEN DIENSTPLICHTIGE VOOR DE HERKEU
RINGSRAAD - GEEN BERICHT DAT DE 
DIENSTPLICHTIGE EEN MEMORIE OF VER
WEERSCHRIFT MAG INDIENEN - GEVOLG. 

3° DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 
- HERKEURINGSRAAD - SAMENSTELLING -
SECRETARIS-VERSLAGGEVER - GEEN LID 
VAN DE RAAD. 

1' De beslissing van de herkeuringsraad 
behoeft niet te vermelden dat uit
spraak werd gedaan bij meerderheid 
van stemmen (1). (Art. 43, § 1, 1", 
Dientstplichtwet.) 

2" Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat aan de dienstplichtige 
moet worden bericht dat hij voor de 
herkeuringsraad een memorie of ver
weerschrift mag indic>nen. 

3' De door de provinciegouverneur aan
gewezen secretaris-verslaggever met 
raadgevende stem maakt geen dee] uit 
van de herkeuringsraad. (Impliciet.) 
(Art. 38, §§ 1 en 5, Dienstplichtwet.) 

(L ... ) 

(A.R. nr. M 447 F) 

18 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Bosly afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende ~onclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal. -----

Nr. 298 

2' KAMER - 19 januari 1983 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIF 
TE - GEBRUIK VAN HET VALSE STUK DOOR 
DE VERVALSER - EEN E1\KEL MISDRIJF 
VOORWAARDEN 

Nota arrest nr 297 

(1) Cass., 22 mel 1978 (A.C., 1978, 1112). 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN 
STRAFZAKEN- CORRECTIONALISERING VAN 
EEN MISDAAD VALSHEID IN GESCHRIFTE -
CORRECTIONALISER!NG OOK GELDEND VOOR 
DE IVIISDAAD GEBRU!K VAN VALSE STUKKEN 
- VOORWAARDEN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER TOT CORRECTIO
NALISERING VAN EEN MISDAAD VALSHEID IN 
GESCHRIFTE - CORRECTIONALISERING OOK 
GELDEND VOOR DE MISDAAD GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VOORWAARDEN. 

1' Als een enkel misdrijf moet worden 
aangemerkt de valsheid in geschrifte 
en het gebruik van het valse stuk door 
de vervalser waaraan hetzelfde be
drieglijk opzet of hetzelfde oogmerk 
om te schaden ten grondslag ligt (1). 

2' en 3' Wanneer de raadkamer een ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
verwezen heeft wegens valsheid in ge
schrifte, na aanneming van verzach
tende omstandigheden, en tevens we
gens een wanbedrijf en het hoi van 
beroep beslist dat het wanbedrijf het 
gebruik van het in de eerste telastleg
ging vermelde valse stuk impliceert en 
aan dat gebruik hetzelfde bedrieglijk 
opzet of oogmerk om te schaden ten 
grondslag Jigt als aan de valsheid in 
geschrifte, neemt het vonnisgerecht 
rechtsgeldig kennis van de gecoJTecti
onaliseerde misdaad gebruik van een 
vals stuk, die te zamen met de vals
heid een enkel misdrijf vormt van de
zelfde beklaagde (2). 

(VERBRUGGEN T. VANDEPUTTE STEVEDORING 
CY N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1480) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Nota's arrest nr. 298: 

(1) Zie Cass., 5 sept. 1957 (A.C., 19~7, 983) en 
cone!. proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen., in 
Rev. dr pr!m., 1957-1958, blz. 517. 

(2) Zie Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr 279) en de noot get R.-A.D 
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I. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing op de straf
vordering tegen eiser : 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt : schending van de artikelen 408, 
413 van het Wetboek van Strafvordering, 
496 van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest deze wetsbepalin
gen niet in acht heeft genomen of ver
keerdelijk heeft toegepast; dat het arrest, 
op verzoek van de procureur-generaal, 
de feiten van de tenlastelegging onder B 
van diefstal heeft geherkwalificeerd in 
oplichting; eiser illo tempore niet werd 
verwezen door de raadkamer uit hoofde 
van gebruik van valse stukken, zodat het 
hof van beroep hiervoor niet gevat was; 
het arrest nochtans stelt dat de valsheid 
in geschrifte zich uitstrekt tot het ge
bruik van valse stukken, alzo impliciet 
stellende dat het gebruik van valse stuk
ken niet als een afzonderlijk misdrijf te 
beschouwen valt, maar slechts als de af
werking of verderzetting van het mis
drijf van valsheid in geschrifte, 

terwijl eiser bij besluiten uitdrukkelijk 
stelde dat een vervolging wegens oplich
ting slechts mogelijk zou zijn voor zover 
hij tevens vervolgd werd voor het ge
bruik van valse stukken; het Hof van 
Cassatie, onder meer bij arrest van 13 
augustus 1980, Pas., 1980, 1384, duidelijk 
eist dat de betichte zowel voor de oplich
ting als voor het gebruik van valse stuk
ken wordt verwezen en in casu vaststaat 
dat eiser niet werd verwezen voor ge
bruik van valse stukken, wat nochtans 
onmisbaar zou zijn geweest om de be
tichting van oplichting te gronden; deze 
stelling trouwens wordt bevestigd door 
de rechtsleer en onder meer J. Vanhale
wijn & L. Dupont, « Valsheid in Ge
schriften >>, A.P.R., nrs. 490 en volgende; 
het arrest zodoende voormelde wetsarti
kelen verkeerdelijk heeft toegepast: 

Overwegende dat valsheid in ge
schrifte en het gebruik dat van de 
vervalste geschriften wordt gemaakt 
door de vervalser zelf met hetzelfde 
bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden een zelfde mis
drijf oplevert; dat het gebruik in dat 
geval de voortzetting is van de ver
valsing; 

Overwegende dat wanneer de 
raadkamer, zoals ten deze, een ver
dachte, met aanneming van verzach-

tende omstandigheden, naar de cor
rectionele rechtbank verwijst we
gens valsheid in geschrifte, die 
rechtbank tevens bevoegd is om 
kennis te nemen van het gebruik 
dat door de vervalser met hetzelfde 
bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden van de verval
ste geschriften werd gemaakt; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat « de aldus heromschreven 
feiten van de tenlastelegging B (op
lichting) het gebruik uitmaken van 
de stukken die het voorwerp zijn 
van de tenlastelegging A; ( ... ) de 
valsheid (tenlastelegging A) en het 
gebruik van deze stukken, door de
zelfde dader met hetzelfde opzet ge
pleegd, een enkel misdrijf uitmaken; 
( ... ) de valsheid zich ten deze uit
strekt tot het gebruik van valse 
stukken »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de beslissing dat « het hof (van be
roep) gevat is om kennis te nemen 
van de tenlasteleggingen A en B » 
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; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

19 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens - Verslaggever : de 
h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-gene;raal
Advocaten: mrs. Houtekier en D. Van 
der Staey, Antwerpen. 
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Nr. 299 

2• KAMER - 19 januari 1988 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
STRAFVORDERING - VERVAL VAN DE STRAF
VORDERING DOOR VERJARING - VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE IN KOSTEN VAN 
DE STRAFVORDERING - WETTIGHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VONNIS VERNIETIGD IN ZO
VERRE HET DE BEKLAAGDE ONWETTIG IN DE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING VERWIJST 
- CASSATIE ZONDER VERWIJ.ZING - VOOR
WAARDE. 

1° Wanneer de rechter geen veroordeling 
uitspreek omdat de strafvordering ver
jaard is, kunnen de kosten van die 
strafvordering niet ten Jaste worden 
gelegd van de beklaagde (1). (Artt. 162, 
176, 194 en 211 Sv.) 

2° Wanneer een beslissing aileen wordt 
vernietigd in zoverre ze de beklaagde 
onwettig veroordeelt in kosten van de 
strafvordering, terwijl die kosten ten 
Jaste van de Staat moesten worden ge
laten, wordt de vernietiging uitgespro
ken zonder verwijzing (2). 

(VAN DEN BERGE T. DE FREYNE, BONNAMIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1663) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 mei 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde; 

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

A. waarbij die vordering vervallen 
wordt verklaard door verjaring: 

{1) Cass ., 10 juni 1986, A.R. nr. 358 
(A.C., 1985-86, nr. 632), en 7 april 1987, A.R. 
nr. 578 (ibid., 1986-87, nr. 471). 

{2) Zie de noot R.D. onder arrest A.R. 
nr 1790, infra nr. 303. 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

B. waarbij eiseres in kosten van 
die vordering is veroordeeld : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 162 en 194 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, eendeels, de strafvordering 
tegen eiseres door verjaring verval
len verklaart en, anderdeels, eiseres 
in de kosten van de openbare vorde
ring in hoger beroep veroordeelt; 

Overwegende dat, wanneer de 
strafvordering door verjaring verval
len wordt verklaard, de kosten van 
de strafvordering niet ten laste van 
beklaagde mogen worden gelegd; 
dat zij ten dezen ten laste van de 
Staat moeten blijven; 

Dat de beslissing derhalve niet 
naar recht is verantwoord; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre dit eiseres 
veroordeelt in de kosten van de 
strafvordering; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiseres in negen tiende van de kos
ten en 'laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

19 januari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h . De Peuter -- Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 
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2' KAMER - 19 januari 1988 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - ARREST VAN 
BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TE
GEN DE BESLISSING VAN BUITENVERVOL
GINGSTELLING - CASSATIEBEROEP BETE
KEND AAN DE PROCUREUR-GENERAAL EN 
NIET BETEKEND AAN DE VERDACHTE - ONT
VANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - ARREST VAN BUI
TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ IN DE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING WORDT VEROOR
DEELD - BETEKENING AAN DE PROCUREUR
GENERAAL - ONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VOR~1 - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE 
BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIE
BEROEP VAN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ JEGENS DEVER
DACHTE TOT SCHADEVERGOEDING WORDT 
VEROORDEELD - GEEN BETEKENING AAN DE 
VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID. 

1" Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot buiten
vervolgingstelling van de verdachte is 
niet ontvankelijk, in zoverre het ge
richt is tegen de beslissing van buiten
vervolgingstelling zelf, wanneer het 
niet aan de verdachte is betekend; dat 
het cassatieberoep aan de procureur
generaal is betekend, brengt in dat op
zicht geen gevolg teweeg (1). 

2' Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot buiten
vervolgingstelling van de verdachte is 
ontvankelijk, in zoverre het gericht is 
tegen de beslissing waarbij z1j in de 
kosten van de strafvordering is veroor
deeld, mits het aan de procureur-gene
raal is betekend (2). 

3" Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen het arrest van de kamer 

(1) (2) en (3) Cass., 11 jan. 1984, A.R. nr. 3320 
(A.C., 1983-84, nr. 241); zie Cass., 14 okt. 1986, 
A.R. nr. 431 (ibid., 1986-87, nr. 84). 

van inbeschuldigingstelling tot buiten
vervolgingstelling van de verdachte is 
niet ontvankehjk, in zoverre het ge
richt is tegen de beslissing waarbij zij 
jegens de verdachte tot schadevergoe
ding wordt veroordeeld, wanneer het 
niet aan de verdachte is betekend (3). 

(WELLENS K., WELLENS J. T. DAELEMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1676) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest een 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven bevestigt, die beslist dat er 
geen aanleiding is tot vervolging 
van verweerder; dat het arrest de ei
sers veroordeelt in de kosten van 
hun verzet tegen de beschikking 
van de raadkamer en iedere eiser 
veroordeelt tot betaling van 5.000 
frank schadevergoeding aan ver
weerder; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de eisers in kosten van de straf
vordering worden verwezen : 

Overwegende dat de eisers dien
aangaande geen middel aanvoeren; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing van 
buitenvervolgingstelling : 

Overwegende dat de voorzienin
gen van de eisers werden betekend 
aan het openbaar ministerie; dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat de voor
zieningen werden betekend aan v-er
weerder; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

III. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing 
waarbij de eisers jegens verweerder 
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tot schadevergoeding worden veroor
deeld: 

Overwegende dat de voorzienin
gen, nu niet blijkt dat ze werden be
tekend aan verweerder, niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen van de eisers 
die slechts tegen de beslissing van 
buitenvervolgingstelling en tegen 
hun veroordeling tot schadevergoe
ding zijn gericht, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

19 januari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. D. 
Lauwers, Mechelen. 

Nr. 301 

2" KAMER - 19 januari 1988 

PREJUDICIEEL GESCHIL - STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - SOCIAALRECH
TELIJK GESCHIL. 

De strafrechter is in de regel bevoegd 
uitspraak te doen over een sociaalrech
telijke betwisting die als verweer te
gen de strafvordering of tegen de bur
gerlijke rechtsvordering voor hem op
geworpen wordt (1}. 

(VANDERYKEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1756} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie art. 74, tweede lid , Arbeidsongeval
lenwet, ingevoegd bij art. 8 wet 7 juli 1978. 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 578, 1• en 
1•, van het Gerechtelijk Wetboek: 

dat eiser voorhoudt dat de correctione
le rechter niet bevoegd is om na te gaan 
of er al dan niet ontbinding was van de 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen; 
dat deze vraag nochtans voorafgaand 
dient opgelost te worden, dus vooraleer 
te kunnen oordelen of er al dan niet een 
wetsovertreding was door de niet-beta
ling van het vakantiegeld; dat over het al 
of niet bestaan van een arbeidsovereen
komst na 1 augustus 1984 voor de correc
tionele rechter niet uitvoerig werd gecon
cludeerd, omdat deze kwestie dient be
handeld te worden door de arbeidsrecht
bank; da t onder meer geen bewijsvoe
ring werd aangehouden, zoals voor de 
arbeidsrechtbank gebeurt, met onder an
dere getuigenverhoor; dat de correctione
le rechter bevoegd is om in het kader 
van een strafvordering zich uit te spre
ken in arbeidsrechtelijke aangelegenhe
den bij overtreding van wetten en derge
lijke, dus in casu over de niet-betaling 
van het vakantiegeld; dat de correctione
le rechter zijn bevoegdheid te buiten 
gaat door te oordelen over het al of niet 
beeindigd zijn van de arbeidsovereen
komst op een bepaald ogenblik, gezien 
dit een louter burgerlijke, arbeidsrechte
lijke kwestie is, waaraan geen sancties 
verbonden zijn; dat, indien de arbeids
rechtbank oordeelt dat er geen ontbin
din:~ is geweest, eiser vrijwillig het va
k:mtiegeld zou betaald hebben : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor artikel 97 van 
de Grondwet zou zijn geschonden; 

Dat het in dat opzicht niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd en door het arrest wordt ver
oordeeld ter zake van, als werkge
ver, aan verweerder, zijn werkne
mer die met hem van 4 juni 1983 tot 
en met 31 mei 1985 door een ar
beidsovereenkomst was verbonden, 
het bij de beeindiging van het con
tract verschuldigde vakantiegeld 
niet te hebben betaald; dat eiser 
voor de appelrechters heeft opge
worpen dat verweerder niet gerech
tigd was op vakantiegeld na 1 au
gustus 1984 daar de arbeidsovereen
komst op 31 juli 1984 ten einde was 
gekomen; dat het arrest beslist dat 
uit niets blijkt dat de partijen zou-
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den zijn overeengekomen de ar
beidsovereenkomst te beeindigen 
v66r 31 mei 1985; 

Overwegende dat, wanneer de be
klaagde voor het strafgerecht als 
verweer tegen de strafvordering en/ 
of tegen de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij een geschil van 
arbeidsrechtelijke aard opwerpt -
ten deze een geschil nopens de da
tum waarop de arbeidsovereen
komst tussen de partijen een einde 
nam - de strafrechter, met toepas
sing van artikel 15 van de vooraf
gaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, bevoegd is om daar
over te beslissen, nu een dergelijk 
geschil niet voorkomt onder de uit
zonderingen die door de wet worden 
gemaakt op het in voormeld artikel 
neergelegde beginsel; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de strafvordering tegen ei
ser betreft, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

19 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. R. 
Vandebroeck, Leuven. 

Nr. 302 

2' KAMER - 19 januari 1988 

DAT DE STRAFVORDERING VERJAARD IS -
ENKEL HOGER BEROEP VAN DE BURGER
LUKE PARTIJ - WIJZIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING - WETTIG
HEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VONNIS VERNIETIGD OP 
GROND DAT HET DE BEKLAAGDE ONWETTIG 
VEROORDEELT OP DE STRAFVORDERING -
VERWIJZING BEPERKT TOT DE BESLISSING 
OVER DE KOSTEN OP DE STRAFVORDERING -
VEREISTE. 

1 o Op het enkele hager beroep van de 
burgerlijke partij kan de appelrechter 
de beslissing van de eerste rechter dat 
de strafvordering verjaard is, niet wij
zigen (1). 

2o Wanneer een vonnis van de correctio
nele rechtbank wordt vernietigd op 
grand dat het, op het enkele hager be
roep van de burgerlijke partij, uit
spraak doet op de strafvordering en de 
kosten van die rechtsvordering ten las
te legt van de beklaagde, wordt de ver
nietiging uitgesproken met verwijzing, 
wat betreft de beslissing op de kosten, 
als deze kosten ten laste hadden moe
ten komen van de burgerlijke partij, 
die de beklaagde rechtstreeks had ge
dagvaard (2). 

(VLIEGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1788) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering tegen eiseres : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 202 van het Wetboek van Straf
vordering en van het beginsel van de de
volutieve werking van het hager beroep 
in strafzaken, 

(1) Cass., 22 feb. 1983, A.R. nr. 7584 
(A.C., 1982-83, nr. 353). Zie Cass., 20 maart 

1° HOGER BEROEP _ STRAFZAKEN 1985, A.R. nr. 4022 (ibid., 1934-85, nr. 437). 

GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECH- (2) Zie de noot R.D. onder Cass., R.G. 17~0, 
TER - BESLISSJNG VAN DE EERSTE RECHTER infra, nr. 303. 
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doordat de rechtbank, na te hebben 
vastgestled dat alleen door de recht
streeks dagende burgerlijke partij hager 
beroep werd ingesteld tegen het vonnis 
van de eerste rechter, waarbij de straf
vordering verjaard werd verklaard, de 
zaak bij evocatie aan zich trekt en eise
res veroordeelt tot tweemaal een geld
boete van 20 frank, te vermeerderen met 
de opdeciemen, 

terwijl het hager beroep van de bur
gerlijke partij alleen de rechter in hager 
beroep niet meer toelaat nog uitspraak 
te doen aangaande de strafvordering 
maar enkel aangaande de burgerlijke 
vordering, zodat de rechtbank onmoge
lijk nog enige veroordeling op strafge
bied tegen eiseres kon uitspreken, daar 
alleen door de burgerlijke partij en niet 
door het openbaar ministerie hager be
roep was ingesteld, en de opgelegde 
straffen dan ook geheel nietig zijn : 

Overwegende dat de eerste rech
ter, bij vonnis van 23 juni 1986, met 
betrekking tot de in de rechtstreek
se dagvaarding ten laste van eiseres 
gelegde overtredingen de strafvorde
ring we gens verj aring vervallen 
heeft verklaard; dat een dergelijke 
beslissing, waardoor de rechtsmacht 
van de rechtbank op strafgebied vol
ledig is uitgeoefend, een einde 
maakt aan de strafvordering; 

Dat de correctionele rechtbank, op 
het enkel hager beroep van de 
rechtstreeks dagende burgerlijke 
partij, geen kennis mocht nemen 
van bedoelde vordering welke de 
eerste rechter reeds beslecht had 
door een beslissing die, bij ontsten
tenis van een tegen haar door het 
openbaar ministerie ingesteld hager 
beroep, aan zijn oordeel niet onder
worpen was; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de correctionele 

rechtbank niet wettig eiseres kon 
veroordelen in de kosten van de 
strafvordering, welke kosten ten las
te van de rechtstreeks dagende bur
gerlijke partij dienden te worden ge
legd; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eise-

res veroordeelt op de strafvordering 
en haar in de kosten van die rechts
vordering verwijst; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak, doch enkel wat de beslis
sing over de kosten van de strafvor
dering betreft, naar de Correctionele 
Rechtbank te Veurne, zitting hou
dende in hager beroep. 

19 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. L. 
Verbeke, Brugge. 

Nr. 303 

2' KAMER 19 januari 1938 

1° JACHT -- VLAAMS GEWEST - OVERTRE

DJNG - STRAFVORDERING - VERJARING -
TERMIJN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF-

VORDERING TERMIJN - OVERTREDJNG -
VLAAMS GEWEST. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN VERNIETIGING VAN DE BE-
SLISSING OP DE STRAFVORDERING, WEGENS 

. VERVAL VAN DIE RECHTSVORDERING- KOS
TEN OP DIE RECHTSVORDERING BLIJVEN TEN 
LASTE VAN DE STAAT VERNIETIGING ZON
DER VERWIJZING. 

1' en zo Aangezien art. 28 Jachtwet, wat 
het Vlaamse Gewest betreft, is opgehe
ven door het decreet van 27 juni 1985, 
bedraagt de verjaringstermijn, wat dat 
gewest betreft, zes maanden voor de 
strafvordering, voortvloeiend uit de 
overtreding van K.B. van 9 sept. 1981, 
waarop, ingevolge art. 31 Jachtwet, po
litiestraffen zijn gesteld (1). 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1987, A.R. nr. 1484, su
pTa, nr. 200. 
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3' Wordt de beslissing op de strafvorde
ring vernietigd, wegens verval van die 
rechtsvordering en moeten de kosten 
op die rechtsvordering ten laste van. d~ 
Staat blijven, dan wordt de vermeti
ging zonder verwijzing uitgesproken 
(2). 

(BOUCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1790) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juli 1987 op verzet 
in hoger beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Gent; 

(2) Wanneer het Hof een veroordeling ver
nietigt omdat het vaststelt dat de strafvorde
ring door verjaring was vervallen, wo_rdt de 
vernietiging uitgesproken zonder verWIJZmg. 

Dit is een logische toepassing van art. 429, 
laatste lid, Sv. Er hoeft over niets meer te wor
den beslist. Voorbehoud dient evenwel te wor
den gemaakt en een beperkte verwijzing moet 
in overweging worden genomen, wanneer 
blijkt dat een nieuwe beslissing vereist is voor 
de kosten op de strafvordering. Ter verant
woording van een vernietiging zonder verwij
zing, voegt het Hof ei· da~ ook aan toe dat de 
kosten op de strafvordermg ten laste van de 
Staat moeten blijven [Cass., 18 juni 1973 
(A.C., 1973, 1018); Cass., 22 jan. 1985, A.R. 
nr. 8856 (A.C., 1984-85, nr. 300); Cass., 16 okt. 
en 19 nov. 1985, 8 jan. en 17 juni 1986, A.R. 
nrs. 44 72, 9544, 4502 en 8629 (ibid., 1985-86, 
nrs. 101, 186, 296 en 648); Cass., 23 dec. 1986, 
A.R. nr. 9978 (ibid., 1986-87, nr. 252)]. Die ge
bruikelijke formule vindt men in het geanno
teerde arrest. 

Vernietiging zonder verwijzing wordt ook 
uitgesproken als het Hof een veroordeling v:er
nietigt op een andere grond dan de verJarmg 
maar bij die gelegenheid vaststelt dat de straf
vordering verjaard is (Cass., 16 april 1986, A.R. 
nr. 4987, A.C., 1986-87, nr. 503); wanneer het 
daarentegen niet zeker is of de strafvordering 
al dan niet is verjaard, wordt vernietiging met 
verwijzing uitgesproken (Cass., 30 jan. 1985, 
A.R. nr. 3943, ibid., 1984-85, nr. 317). 

Vernietiging wordt zonder verwijzing uitge
sproken wanneer de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering wordt vernietigd, omdat 
die rechtsvordering verjaard was voordat zij 
werd ingesteld en het Hof vaststelt dat de kos-. 
ten ten laste moeten blijven van de burgerlijke : 
partij die ze in werkelijkheid had gemaakt 
(Cass., 30 maart 1976, ibid., 1976, 877). 

Voormelde regels zijn ook van toepassing 
wanneer de vernietiging niet slaat op de be
slissing op de strafvordering, maar enkel op 
de veroordeling in kosten van de strafvorde
ring. Wanneer dus de beklaagde onwettig in 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 21, 22 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt wegens 
overtreding van de artikelen 3 en 9, 
§§ 1 en 2, van het koninklijk besluit 
van 9 september 1981 betreffende de 
bescherming van vogels in het 
Vlaamse Gewest, feiten strafbaar 
gesteld met politiestraffen ingevolge 
artikel 31 van de Jachtwet van 28 fe
bruari 1882; 

Overwegende dat artikel 28 van 
de J achtwet van 28 februari 1882 
werd opgeheven bij artikel 2.4 van 
het decreet van het Vlaamse Gewest 

de kosten van het beroep van het O.M. is ver
oordeeld, terwijl dat hoger beroep ~iet ontvan
kelijk was verklaard, is de vermehgmg be
perkt tot de beslissing over de kosten en 
wordt zij uitgesproken zonder verWIJzmg, als 
de kosten ten laste van de Staat moeten bhJ
ven (Cass., 25 feb. 1981, ibid., 1980-81, nr. 379). 
In een gelijkaardig geval was e:.n vennoot
schap onrechtmatig burgerrechtel!Jk aanspra
kelijk verklaard voor de betalmg v~n de kos
ten op de strafvordering, hoewel ZIJ m eerste 
aanleg buiten de zaak werd gesteld en het ho
ger beroep van het O.M._ te. haren opzJChte _met 
ontvankelijk was. Vermehgmg 1s toen mtge
sproken zonder verwijzing, maar de gebrmke
lijke formule dat de kosten ten laste van. de 
Staat moeten blijven, komt m d1e beshssmg 
niet voor. Zulks omdat, na aanneming van de 
voorziening van de beklaagde, de rechter naar 
wie de zaak was verwezen over de kosten uit
spraak kon doen; de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij stond bmten dez~ . betw1stmg 
(Cass., 29 april 1986, A.R. nr. 106, ibid., 1985-86, 
nr. 529). 

Indien de beklaagde van rechtsvervolging 
wordt ontslagen, omdat de verjaring van de 
strafvordering was ingetreden, maar h!J tege
lijkertijd onwettig in de kosten van de straf
vordering wordt veroordeeld, wordt de verme
tiging, die tot het beschikkende gedeelte over 
de kosten is beperkt, uitgesproken zonder ver
wijzing, als de kosten ten laste van de Staat 
moeten blijven (Cass., 9 okt. 1979, ibid., 
1979-80, nr. 90; Cass., 25 mei 1983, A.R. 
nr. 2821, ibid, 1982-83, nr. 530). 

In bepaalde gevallen is dit niet zo. Wanneer 
de kosten van de strafvordering niet noodzake
lijk ten laste van de Staat moeten blijven,_ is 
een nieuwe beslissing over de kosten vere1st. 
Aldus, wanneer bijvoorbeeld op de voorziening 
van het O.M., de veroordeling van de beklaag
de en het beschikkende gedeelte betreffende 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij ver
nietigd worden, omdat een van de fe1ten ten 
laste van de beklaagde verjaard is, terwijl an-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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van 27 juni 1985, zodat de termijn 
van verjaring van de strafvordering, 
wegens de overtredingen waaraan 
eiser schuldig werd verklaard, zes 
maanden bedraagt ingevolge artikel 
21 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de feiten wer
den gepleegd op 26 juli 1986; dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat binnen de 
oorspronkelijke termijn van zes 
maanden de strafvordering voor het 
laatst werd gestuit op 17 december 
1986 door de betekening aan eiser 
van de dagvaarding om te verschij
nen voor de Politierechtbank te Zo
mergem; 

Overwegende dat op 3 juli 1987, 
datum van het bestreden vonnis, 
meer dan zes maanden waren verlo
pen sedert de dag waarop de verja
ring van de strafvordering voor het 
laatst regelmatig werd gestuit; 

Overwegende dat mitsdien op de 
datum waarop het bestreden vonnis 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

dere feiten niet zijn verjaard; dan moet de 
rechter op verwijzing beslissen of een dee! van 
de kosten ten laste moet worden gelegd van de 
beklaagde en van de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij, dan wei of zij ten laste van de 
Staat moeten blijven (Cass., 23 juni 1981, ibid, 
1980-81, nr. 614). 

In een andere zaak waren twee beklaagden 
hoofdelijk veroordeeld in een derde van de 
kosten. Een van beiden voorzag zich in cassa
tie en zijn veroordeling werd vernietigd, om
dat de strafvordering verjaard was. Wat de 
kosten betreft werd de zaak verwezen. Deze 
beslissing werd genomen om moeilijkheden te 
vermijden bij de tenuitvoerlegging van de be
slissing, voor het geval dat de medebeklaagde 
aan de eiser tot cassatie zou vragen bij te dra
gen in de kosten (Cass., 29 feb. 1984, A.R. 
nr. 3295, ibid., 1983-84, nr. 365, met cone!. adv.
gen. Liekendael, in Bull. en Pas., 1984, I, 
751). Die verwijzing was wellicht niet strikt 
vereist, aangezien in de rechterlijke beslissin
gen duidelijk was vastgesteld wie dat derde 
van de kosten zou betalen. Alleen definitief 
veroordeelde medebeklaagde diende de kosten 
te dragen. 

Vernietiging moet met verwijzing worden 
uitgesproken, wanneer bij de zaak een burger
lijke partij is betrokken die, als zij in het on-

werd gewezen, bij ontstentenis van 
enige grond van schorsing van de 
verjaring, de strafvordering door 
verj aring was vervallen; 

Overwegende dat de kosten ten 
laste van de Staat moeten blijven; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen, vernie
tigt het bestreden vonnis; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; laat de kosten 
ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

19 januari 1988 - z• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. 
De Vos, Gent. 

gelijk wordt gesteld, overeenkomstig de artt. 
162 en 194 Sv., in de kosten van de strafvorde
ring kan worden veroordeeld (b.v. Cass., 17 
okt. 1984, A.R. nr. 3840, ibid., 1984-85, nr. 129). 

Zulks is des te meer het geval wanneer de 
·burgerlijke partij op haar initiatief om de 
strafvordering op gang te brengen, in de kos
ten moet worden veroordeeld, als zij in het on
gelijk wordt gesteld. Zulks was het geval in de 
zaak die aanleiding gaf tot het arrest A.R. 
nr. 1788, supra, nr. 302. De vordering van de 
burgerlijke partij was bij een definitief gewor
den beslissing niet gegrond verklaard. Wan
neer de rechter, terwijl hij de beklaagde vrij
spreekt of hem van vervolging ontslaat, hem 
onwettig in de kosten van de strafvordering 
veroordeelt, wordt dat beschikkende gedeelte 
vernietigd zonder verwijzing, indien niet kan 
worden beschouwd dat de burgerlijk partij in 
het ongelijk is gesteld, daar zij bij een te ha
ren opzichte definitieve beslissing voldoening 
kreeg (Cass., 4 juni 1973, ibid, 1973, 964, met 
voetnoten 1 en 2; Cass., 8 april 1981, ibid., 
1980-81, nr. 457 met noot E.L.; A. LORENT, 
« Les frais de justice repressive ,, in Rev. dr. 
p{m., 1983, biz. 656-657). Dit is de reden waar
om het arrest A.R. nr. 1663, supra, nr. 299, ver
nietiging zonder verwijzing uitspreekt. De bur
gerlijke partij had schadevergoeding verkre
gen in een beschikkend gedeelte dat niet werd 
vernietigd. 

R.D. 
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2' KAMER - 19 januari 1988 

1° STRAFVORDERING VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT SAMENHANG -
DRAAGWIJDTE. 

2° SAMENHANG - STRAFZAKEN - BE

GRIP. 

1o AI mag de procureur-generaal bij het 
hof van beroep, wanneer hij een van 
de personen bedoeld in art. 479 Sv. 
vervolgt, tegelijkertijd de daders van 
of medeplichtigen aan hetzelfde of een 
daarmee samenhangend misdrijf voor 
het hof van beroep dagvaarden, tach 
zijn op die personen de gewone regels 
inzake bevoegdheid en rechtspleging 
van toepassing, zolang de procureur
generaal geen vordering heeft inge
steld tegen de persoon die over een 
voorrecht van rechtsmacht beschikt 
(1). 

2o Uitbreiding van bevoegdheid wegens 
samenhang onderstelt dat de samenge
voegde of samen te voegen vorderin
gen regelmatig bij de rechter aanhan
gig zijn gemaakt. 

(NUTKEWITZ T. GOLDBERG) 

ARREST 

(A.R. nr. 2046) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 63, 226, 227, 479, 480 van het Wet
boek van Strafvordering, 1319, 1320, 
1321, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de burgerlijke par
tijstelling van eiseres tegen verweerder 
onontvankelijk verklaart, het verzet van 
de burgerlijke partij tegen de beschik
king van de raadkamer van 26 januari 
1987 onontvankelijk verklaart, en vast-

(1) Zie Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr 8793 
(A.C., 1985-86, nr 111). 

stelt dat de onderzoeksrechter onbe
voegd is om een gerechtelijk onderzoek 
in te stellen, op grond van de volgende 
motieven, overgenomen uit de vordering 
van de procureur-generaal : « dat de 
klacht van de benadeelde met stelling 
van burgerlijke partij voor de onder
zoeksrechter, deze vat van de feiten en 
hierdoor de uitoefening van de strafvor
dering in werking wordt gebracht; dat 
ten aanzien van de feiten bedoeld in de 
klacht van de burgerlijke partij (en/of in 
de vordering van het openbaar ministe
rie) de onderzoeksrechter gevat is in rem 
en niet in personam( ... ), waardoor hij er
toe gerechtigd is over te gaan tot inver
denkingstelling van alle verdachten die 
bij de feiten betrokken zijn, zelfs al wer
den zij niet in de vordering van het 
openbaar ministerie of in de klacht van 
de burgerlijke partij aangewezen; dat de 
onderzoeksrechter een zaak in behande
ling kan nemen tegen alle personen ver
dacht van een misdaad en/of wanbedrijf, 
met uitzondering van deze die de wet 
onttrekt aan zijn bevoegdheid en waar
van hij zich bijgevolg dient te onthou
den; dat artikel 479 van het Wetboek van 
Strafvordering de bevoegdheid en de 
procedure regelen met betrekking tot het 
onderzoek en de vervolgingen uit hoofde 
van misdaden en wanbedrijven gepleegd 
door magistraten buiten (en in de uitoe
fening) van hun ambt; dat, conform het 
gestelde in de vordering van de procu
reur des Konings te Antwerpen van 13 
oktober 1986 (stuk 24), blijkt dat, gelet 
op de bij de akte van stelling van bur
gerlijke partij gevoegde klachtbrief van 
28 augustus 1986 (stuk 1) en het proces
verbaal van verhoor van de klachtdoende 
partij door de gerechtelijke politie (stuk 
6), niet alleen de hoger vermelde Gold
berg Charles verdacht wordt van de 
reeds eerder vermelde tenlastelegging 
doch ook diens echtgenote, (en zuster 
van klaagster) Nutkewitz Viviane Patri
cia, geboren te Hampstead (G.B.) op 31 
juli 1946 en wonende op hetzelfde adres, 
minstens wat betreft de feiten van dief
stal; dat Nutkewitz Viviane, voornoemd, 
bij koninklijk besluit van 6 juli 1983 tot 
vrederechter van het tweede kanton Ant
werpen benoemd werd en zij hiertoe de 
grondwettelijke eed aflegde op 29 juli 
1983 (stuk 11); dat de vrederechters beho
ren tot de personen opgesomd in artikel 
479 van het Wetboek van Strafvordering 
waarbij de strafvordering behoort tot de 
bevoegdheid van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep; dat deze regeling 
ook geldt voor personen die bij samen
hang betrokken zijn bij de misdrijven 
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gepleegd door de in artikel 479 van het 
Wetboek van Strafvordering bedoelde 
personen ( ... ); dat de klachtdoende partij 
in haar conclusies (stuk 20), neergelegd 
in de raadkamer op 23 december 1986, 
ten onrechte stelt dat uit het arrest van 
het Hof van Cassatie van 22 oktober 
1985 (R. W., 1985-86, 2827) (stuk 16) duide
lijk blijkt dat de stelling van burgerlijke 
partij voor de onderzoeksrechter moge
lijk is tegen bepaalde personen die niet 
vallen onder het toepassingsgebied van 
artikel 479 van het Wetboek van Straf
vordering maar die toch medeplichtig 
zijn aan misdrijven gepleegd door perso
nen die het voorrecht van rechtsmacht 
genieten; dat, enerzijds, uit het hiervoren 
vermelde reeds gebleken is dat de onder
zoeksrechter in rem en niet in personam 
is gevat en dat, anderzijds, het verloop 
van de procedure waarop het door kla
gende partij ingeroepen cassatiearrest 
betrekking had, geheel verschillend was 
van de onderhavige procedure, daar het 
in casu ging om een nieuwe vordering 
van de burgerlijke partij nadat de procu
reur-generaal krachtens artikel 479 zijn 
exclusive bevoegdheid tot strafvervolging 
en strafvordering tegen eEm van de in 
die bepaling vermelde personen reeds in
gesteld en uitgeput had (door een sepot
beslissing); dat in huidige zaak, gelet op 
al de hoger vermelde elementen, de pu
blieke vordering dan ook niet door de 
vermeende burgerlijke partij kan wor
den ingesteld en evenmin door een ha
ger beroep (verzet) in stand kan gehou
den worden >>; dat het arrest hieraan de 
volgende - eigen - motieven toevoegt : 
« dat bovendien mevrouw Joyce Nutke
witz, naar eigen appelconclusie dezelfde 
feiten, die zij bij haar aanstelling als 
burgerlijke partij op 2 september 1986 
voor de onderzoeksrechter te Antwerpen 
aan haar schoonbroer, verdachte Charles 
Goldberg, verwijt, gelijktijdig aange
klaagd heeft bij de procureur-generaal 
lastens haar zuster, vrederechter Viviane 
Nutkewitz (zie ook zittingsblad van 1 ok
tober 1987); dat zij overigens in haar ver
ldaring aan de gerechtelijke politie op 9 
september 1986 letterlijk stelt: « ( ... ) het 
is voor mij duidelijk dat mijn zuster (die 
volmacht had voor de koffer op de 
Beurs) al of niet met de hulp van Char
les Goldberg (die eveneens een koffer in 
huur had bij de Beurs voor Diamanthan
del) de koffer nummer 1634 heeft leegge
maakt. Bovendien heeft zij de waarden, 
die zich ongetwijfeld moeten hebben be
vonden in de andere koffers, waarover 
mijn vader beschikte, Iaten verdwijnen » 
(stuk 6, a), hetgeen zij enkele dagen la-

ter per brief van 15 september 1986 ge
richt aan de gerechtelijke politie te Ant
werpen nogmaals bevestigde (stuk 8); dat 
Joyce Nutkewitz aldus van bij de aan
vang van huidige zaak de aangeklaagde 
feiten als een ondeelbaar geheel be
schouwde lastens haar zuster en ver
dachte Charles Goldberg, maar dat zij 
wegens het voorrecht van rechtsmacht, 
waarvan haar zuster genoot op grond 
van artikel 479 van het Wetboek van 
Strafvordering, verplicht was de feiten 
lastens haar aan de procureur-generaal 
te melden, ten einde tegen haar een 
strafvervolging uit te lokken; dat Joyce 
Nutkewitz ontegensprekelijk haar zuster 
en schoonbroer als mededaders of mede
plichtigen voorstelt, zodat ten deze, naar 
luid van de artikelen 479 en volgende 
van het Wetboek van Strafvordering, de 
regels van het voorrecht van rechts
macht, die van openbare orde zijn, toe
passing vinden; dat in onderhavig geval 
de feiten, die aan voornoemden worden 
toegeschreven eveneens verknocht zijn 
wegens de noodzaak ze in het belang 
van een goede rechtsbedeling gelijktijdig 
te onderzoek en, zo nodig, door een zelf
de rechter te laten vonnissen; dat hieruit 
volgt dat allen, die niet o:elf onder het 
voorrecht van rechtsmacht vallen, maar 
hetzij als mededaders of medeplichtigen 
aan hetzelfde misdrijf, hetzij wegens an
dere verknochte of samenhangende mis
drijven samen met het voorrecht van 
rechtmacht genietende partij vervolgd 
worden; dat partijen het erover eens zijn 
dat de onderzoeksrechter door de burger
lijke-partijstelling in rem gevat wordt en 
niet in personam; dat Joyce Nutkewitz 
dan ook ten onrechte onder verwijzing 
naar het arrest van 22 oktober 1985 van 
het Hof van Cassatie voorhoudt dat de 
« ontvankelijkheid van de burgerlijke
partijstelling enkel kan weerhouden wor
den ingeval een burgerlijke partijstelling 
in personam gericht tegen " een persoon, 
die voorrecht van rechtsmacht geniet" »; 
dat voormeld arrest integendeel stelt, dat 
de beslissing van de procureur-generaal 
de personen die voorrecht van rechts
macht genieten, niet te vervolgen, geen 
hinderpaal vormt voor het instellen door 
het openbaar ministerie of door de bena
deelde van de strafvordering tegen de 
vermeende mededaders of rnedeplichti
gen die niet over voorrecht van rechts
macht beschikken; dat deze beslissing op 
ondubbelzinnige wijze aantoont dat, 
wanneer, zoals ten deze, personen wor
den aangeklaagd, waarvan sommigen 
wel en anderen geen voorrecht van 
rechtsmacht bezitten, de gewone rechts-
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machten pas dan bevoegd worden om de 
strafvordering uit te oefenen, nadat de 
procureur-generaal beslist heeft de voor
recht genietende personen niet te vervol
gen; dat de procureur-generaal blijkbaar 
nog geen beslissing heeft genomen ten 
aanzien van de feiten lastens vrederech
ter Nutkewitz, zodat in dit geval de re
gels van artikel 479 van het Wetboek van 
Strafvordering ook ten aanzien van de 
eventuele mededader, verdachte Charles 
Goldberg, gelden; dat, zolang deze beslis
sing niet gevallen is, aileen de heer pro
cureur-generaal bevoegd is om tegen 
Charles Goldberg, beweerde mededader 
of medeplichtige aan de feiten, die aan 
een voorrang van rechtsmacht genieten
de persoon ten laste worden gelegd, de 
strafvordering in te stellen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, in de mate 
het Hof zou van oordeel zijn dat het ar
rest beslist dat de burgerlijke-partij
stelling van eiseres niet alleen gericht is 
tegen verweerder doch ook tegen Vivi
ane Nutkewitz, dient opgemerkt dat de 
draagwijdte van een burgerlijke partijs
telling uitsluitend bepaald wordt door de 
draagwijdte van de akte waardoor de 
aanstelling als burgerlijke partij ge
schiedt; dat eiseres haar burgerlijke-par
tijstelling enkel heeft gericht tegen ver
weerder en tegen onbekenden; dat de 
vraag of eiseres ook een of meer andere 
personen dan deze die zij in haar bur
gerlijke-partij stelling viseert, « ver
denkt >>, in dit opzicht volkomen irrele
vant is; dat de draagwijdte van de 
burgerlijke-partijstelling van eiseres niet 
beYnvloed of uitgebreid wordt door een 
verklaring afgelegd aan de gerechtelijke 
politie of door een brief gericht aan de 
gerechtelijke politie; dat een burgerlijke
partijstelling, overeenkomstig de bepalin
gen van de artikelen 63 en 66 van het 
Wetboek van Strafvordering, vereist dat 
diegene die beweert benadeeld te zijn 
door een misdaad of een wanbedrijf in 
persoon of via een advokaat voor de on
derzoeksrechter verschijnt en een uit
drukkelijke en ondubbelzinnige verkla
ring aflegt; dat dergelijke burgerlijke
partijstelling in casu enkel is geschied 
ten aanzien van verweerder en onbeken
den; dat door eiseres geen aanvullende 
burgerlijke-partijstelling werd gedaan; 
zodat het arrest, door te beslissen dat 
door eiseres personen worden aange
klaagd waarvan sommige wel en andere 
geen voorrecht van rechtsmacht bezitten, 
schending inhoudt van de artikelen 63 
en 66 van het Wetboek van Strafvorde
ring, en terwijl, in de mate de beslissing 
van het arrest, dat de burgerlijke-partij-

stelling van eiseres eveneens gericht is 
tegen Viviane Nutkewitz steunt op een 
interpretatie van de akte van burger
lijke-partijstelling, het bestreden arrest 
deze akte interpreteert op een wijze die 
onverenigbaar is met de zin, de inhoud 
en de draagwijdte van die akte, en aldus 
een miskenning inhoudt van de bewijs
kracht van deze akte, en bijgevolg een 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 

tweede onderdeel, zo overeenkomstig 
de artikelen 479 en 480 van het Wetboek 
van Strafvordering de strafvordering ten 
aanzien van de in artikel 479 vermelde 
personen uitsluitend toebehoort aan de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep, die aldus ook de exclusieve be
voegdheid bezit om de strafvordering in 
werking te stellen ten aanzien van de be
trokken personen, zodat een burgerlijke
partijstelling tegen de personen die ge
nieten van het in deze artikelen besloten 
zogenaamde voorrecht van rechtsmacht 
onontvankelijk is, deze artikelen 479 en 
480 van het Wetboek van Strafvordering 
echter geen hinderpaal vormen voor die
gene die beweert door een misdaad of 
wanbedrijf te zijn benadeeld om de straf
vordering op rechtsgeldige wijze door 
een burgerlijke-partijstelling voor de on
derzoeksrechter in werking te stellen te
gen een of meer personen die niet onder 
het toepassingsgebied van artikel 479 
vallen en die niet over een voorrecht van 
rechtsmacht beschikken, en die eventu
eel zouden kunnen beschouwd worden 
als daders of medeplichtigen van hetzelf
de misdrijf of van andere ermee samen
hangende misdrijven gepleegd door per
sonen die wei over een voorrecht van 
rechtsmacht beschikken; dat de gedeelte
lijk procedurele immuniteit die gescha
pen wordt door de artikelen 479 en 480 
aldus niet kan ingeroepen worden door 
personen die niet zelf over het voorrecht 
van rechtsmacht beschikken; (en terwijl) 
deze mogelijkheid voor diegene die be
weert benadeeld te zijn door een mis
daad of wanbedrijf om zich burgerlijke 
partij te stellen tegen hen die niet over 
een voorrecht van rechtsmacht beschik
ken, niet is beperkt tot de situatie waar
in voorafgaandelijk door de procureur
generaal een beslissing van niet vervol
ging werd genomen ten aanzien van de 
personen die wel over een voorrecht van 
rechtsmacht beschikken; dat de beslis
sing van de procureur-generaal geen ju
risdictioneel karakter draagt en niet kan 
gelijkgesteld worden met een buitenver
volgingstelling uitgesproken door een on-
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derzoeksgerecht; dat de beslissing van de 
procureur-generaal een loutere sepone
ringsbeslissing is waaraan geen enkel 
gezag van gewijsde toekomt; dat de pro
cedurele mogelijkheden van diegene die 
beweert benadeeld te zijn niet van een 
dergelijke beslissing kunnen afhankelijk 
worden gesteld; zodat het arrest, door te 
beslissen dat zolang geen beslissing door 
de procureur-generaal is genomen, aileen 
de procureur-generaal bevoegd is om te
gen verweerder, beweerde mededader of 
medeplichtige van de feiten die aan een 
voorrang van rechtsmacht genietende 
persoon ten laste worden gelegd, de 
strafvordering in te stellen, schending in
houdt van de artikelen 63, 479 en 480 
van het Wetboek van Strafvordering; 

derde onderdeel, in de mate het be
streden arrest de onbevoegdheid van de 
onderzoeksrechter om een onderzoek in 
te stellen, steunt op het bestaan van sa
menhang met de feiten die het voorwerp 
uitmaken van een klacht die door eiseres 
werd ingediend bij de procureur-gene
raal, dient opgemerkt dat, zo uit de be
ginselen vervat in de artikelen 226 en 
227 van het Wetboek van Strafvordering 
blijkt dat in geval van samenhang tus
sen verschillende misdrijven, het in het 
belang van een goede rechtsbedeling ver
eist is dat deze misdrijven terzelfder tijd 
en door dezelfde rechter zouden worden 
behandeld, het bestaan van samenhang 
tussen verschillende misdr ijven nochtans 
noodzakelijk veronderstelt dat voor elk 
van de betreffende misdrijven een straf
vordering bestaat; dat de strafvordering 
ten aanzien van personen die genieten 
van een voorrecht van rechtsmacht over
eenkomstig de artikelen 479 en 480 van 
het Wetboek van Strafvotdering op gang 
wordt gebracht doordat de procureur-ge
neraal de eerste voorzitter van het hof 
van beroep verzoekt een magistraat aan 
te duiden die het ambt van onderzoeks
rechter zal waarnemen in een gerechte
lijk onderzoek lastens de personen die 
genieten van een voorrecht van rechts
macht; dat het bestreden arrest niet 
vaststelt dat een vervolging werd inge
steld tegen mevrouw Viviane Nutkewitz; 
dat onmogelijk samenhang kan bestaan 
met een onderzoek dat niet werd inge
steld; zodat het arrest, door te beslissen 
dat de feiten die enerzijds aan verweer
der en anderzijds aan Viviane Nutkewitz 
worden toegeschreven, verlmocht zijn 
wegens de noodzaak ze in het belang 
van een goede rechtsbedeling gelijktijdig 
te onderzoeken, schending inhoudt van 

de artikelen 226, 227, 479 en 480 van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende, eensdeels, dat bij 
op 28 augustus 1986 gedagtekende 
brief eiseres bij de onderzoeksrech
ter te Antwerpen klacht indiende te
gen : « De heer Charles Goldberg, 
diamanthandelaar, echtgenoot van 
mevrouw Viviane Patricia Nutke
witz, wonende te Antwerpen, J.B. 
Verlooystraat 9; alsook tegen alle 
eventuele mededaders of medeplich
tigen die als dusdanig zouden wor
den aangewezen in de loop van het 
onderzoek »; 

Overwegende dat de « akte met 
aanstelling als burgerlijke partij >> 

door de onderzoeksrechter te Ant
werpen opgesteld op 2 september 
1986 vermeldt dat eiseres voor die 
magistraat verklaarde << zich aan te 
stellen als burgerlijke partij tegen 
Goldberg Charles, J.B. Verlooystraat 
9, te Antwerpen, beticht van vals
heid in geschrifte, diefstal >> ; 

Overwegende dat hoewel hij, nu 
het onderzoek in rem geschiedt, 
daartoe de mogelijkheid had, de on
derzoeksrechter buiten de na de 
klacht met stelling van burgerlijke 
partij in verdenking staande Char
les Goldberg geen ander persoon in 
verdenking stelde; dat hij in geen 
geval het recht bezat een persoon in 
verdenking te stellen die over een 
voorrecht van rechtsmacht beschik
te; 

Overwegende dat de vrederechter 
Viviane Patricia Nutkewitz niet in 
verdenking werd gesteld door de 
vermelding haar betreffende in het 
relaas der feiten vervat in voor
noemde klacht en evenmin door de 
verkeerde vermelding in de << akte 
van hoger beroep >> van 27 januari 
1987 tegen de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen van 26 
januari 1987, dat het hoger beroep 
gericht is tegen << al de beschikkin
gen inzake : 1. Charles Laurent 
Goldberg ( ... ) 2. Viviane Patricia 
Nutkewitz »; 
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Overwegende, anderdeels, dat ei
seres in haar voor de kamer van in
beschuldigingstelling genomen con
clusie vermeldt dat zij << lastens 
genoemde Viviane Nutkewitz klacht 
heeft neergelegd in handen van de 
heer procureur-generaal overeen
komstig de ratio van genoemd arti
kel 479 van het Wetboek van Straf
vordering »; 

Overwegende dat de procureur-ge
neraal krachtens artikel 479 van het 
W etboek van Strafvordering de ex
clusieve bevoegdheid bezit om de 
strafvordering tegen een van de in 
die bepaling vermelde personen in 
te stellen en hem voor het hof van 
beroep te dagvaarden en dat hij te
vens eventuele daders en medeplich
tigen van hetzelfde misdrijf of van 
andere misdrijven wegens samen
hang voor het hof van beroep kan 
vervolgen; 

Overwegende dat uitbreiding van 
bevoegdheid wegens samenhang 
veronderstelt dat de verschillende 
vorderingen - samengevoegd of sa
men te voegen - regelmatig bij de 
rechter aanhangig gemaakt zijn; 

Overwegende dat het louter indie
nen van klacht tegen een van de in 
artikel 479 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelde personen 
bij de procureur-generaal niet tot 
gevolg heeft dat de strafvordering 
bij de rechter aanhangig gemaakt is 
en geen hinderpaal uitmaakt voor 
het instellen door het openbaar mi
nisterie of door de benadeelde van 
de strafvordering tegen personen 
die niet over voorrecht van rechts
macht beschikken; 

Overwegende dientengevolge dat 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling op grond van de in het arrest 
vermelde elementen niet kon vast
stellen dat eiseres zich burgerlijke 
partij stelde voor een onbevoegde 
onderzoeksrechter en derhalve niet 
rechtsgeldig de hoedanigheid van 
burgerlijke partij bekwam en dat zo
wel de vermeende burgerlijke-par-

tijstelling als het verzet tegen de be
schikking van de eerste rechter niet 
ontvankelijk zijn; 

Dat het middel gegrond is; 

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

19 januari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Peuter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 305 

2• KAMER - 20 januari 1988 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN VAN BETEKENING - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VOORBARIG CASSATIE
BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - ARREST 
DAT PROVISIONELE VERGOEDINGEN TOE
KENT AAN BURGERLIJKE PARTIJEN, EEN ON
DERZOEKSMAATREGEL BEVEELT EN DE 
ZAAK NAAR DE EERSTE RECHTER VERWIJST 
- GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - VOORZIE
NING V66R DE EINDBESLISSING. 

In haar geheel niet ontvankelijk is de 
v66r de eindbeslissing ingestelde voor
ziening tegen een arrest dat, zonder 
uitspraak te doen over een bevoegd
heidsgeschil, de voor de schade uit een 
verkeersongeval aansprakelijk bevon
den beklaagde en de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke partij veroor
deelt om een provisionele vergoeding 
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te betalen aan de getroffene bij het on
geval en om een vergoeding verhoogd 
met de compensatoire en moratoire in
teresten te betalen aan het in diens 
rechten gesubrogeerde ziekenfonds, 
burgerlijke partijen, een onderzoeks
maatregel beveelt betreffende de licha
melijke schade van de getroffene en 
zegt dat de rechtspleging moet worden 
voortgezet voor de eerste rechter, zelfs 
als het door het ziekenfonds verkregen 
bedrag van de vergoeding overeen
komt met het door dat fonds gevorder
de bedrag (1). 

(MALPAIX E.A. T. VINCART E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6074) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

C. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen, 
die tegen de eisers zijn ingesteld 
door: 

2o de verweerder Nationaal Ver
bond van Socialistische Mutualitei
ten: 

Overwegende dat het arrest, na 
aan de verweerder Vincart een pro
visionele vergoeding van 50.000 
frank verhoogd met de compensa
toire en moratoire interesten te heb
ben toegekend en een geneesheer
deskundige te hebben aangewezen 
om genoemde verweerder te onder
zoeken, aan het Nationaal Verbond 
van Socialistische Mutualiteiten een 
bedrag van 368.067 frank verhoogd 
met de compensatoire en moratoire 
interesten toekent; 

(1) Zie Cass., 3 en 24 sept. 1986, A.R. 
nrs. 4908 en 5074 (A.C., 1986-87, nrs. 5 en 44), 
en cone! O.M. bij Cass., 4 april 1984, A.R. 
nr 3379 (Bull. en Pas., 1984, I, nr 449), mz. 
nrs 28 tot 31 en de verwrjzmgen m de conclu 
sre van het 0 M 

Overwegende dat laatstgenoemde 
beslissing is gewezen op de burger
lijke rechtsvordering van de ver
weerder N ationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten, die, zon
der een burgerlijke rechtsvordering 
onderscheiden van die van de ver
weerder Vincart in te stellen, bij we
ge van een afzonderlijke vordering 
de rechtsvordering zelf instelt van 
degene in wiens plaats zij met toe
passing van artikel 70, § 2, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering rechtens getreden 
is, zodat het geschil tussen de eisers 
enerzijds en de verweerders Vincart 
en het Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten anderzijds 
onsplitsbaar is; 

Dat bijgevolg de beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de eisers tegen de beslissing op 
de door de verweerder Heli Vincart 
tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; verwijst 
de eisers, ieder van hen, in de kos
ten van hun voorziening. 

20 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse en De 
Bruyn. 
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Nr. 306 van de goederen van zijn minderja
rige zoon Jessy, en van het Natio
naal Verbond van Socialistische Mu-

2' KAMER - 20 januari 1988 tualiteiten tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
1° BEWIJS - STRAFZAKEN - VERMOEDENS middel aanvoert; 

- TOEZICHT VAN HET HOF. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - ALGEMENE REGELS - VERBOD VAN 
UITSPRAAK OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN 
- BEGRIP. 

1° De gevolgen die de feitenrechter als 
vermoedens trekt uit de door hem be
wezen verklaarde feiten worden aan 
zijn oordeel en beleid overgelaten en 
worden door hem op onaantastbare 
wijze beoordeeld, mits hij uit die lei
ten geen gevolgen trekt die daarmee 
in geen enkel verband staan of die op 
grand daarvan onmogelijk te verant
woorden zijn (1). 

2" Wanneer de door een onrechtmatige 
daad benadeelde partij een bepaald be
drag vermeerderd met de interesten 
vordert, mag de rechter een hager be
drag aan interesten dan het gevorder
de toekennen, mits de sam van hoofd
vergoeding en interesten niet meer 
bedraagt dan het gevorderde totaalbe
drag (2). 

(HUBERT T. CLOES, NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6198) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
be lang en; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
Roger Cloes, handelende in zijn hoe
danigheid van wettelijk beheerder 

(12 Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr 2941 
(A.C, 1983-84, nr. 117). 

(2) Zie Cass., 4 me1 1977 (A. C., 1977, 908). 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door Roger Cloes in eigen naam te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat eiser in zijn appelconclusie be
toogde dat « uit het deskundigenverslag 
duidelijk blijkt dat de heer Cloes (ver
weerder) reeds voor het ongeval een blij
vende tweevoudige handicap had, name
lijk een verminderd gezichtsvermogen 
van het rechteroog enerzijds, een zware 
epilepsie, anderzijds; de deskundige in 
zijn verslag duidelijk heeft vermeld dat 
die tweevoudige handicap een blijvende 
arbeidsongeschiktheid die binnen rede
lijke grenzen op 50 % is geraamd (des
kundigenverslag blz. 21) tot gevolg had; 
in die omstandigheden van de heer Hu
bert (eiser) zeker niet kan worden geeist 
dat hij niet alleen de door het ongeval 
veroorzaakte schade, maar daar bovenop 
ook nog de uit de bovengenoemde twee
voudige handicap voortvloeiende schade 
die in geen enkel verband staat met het 
ongeval zou vergoeden; ... dat bijgevolg 
overeenkomstig de bevindingen van de 
deskundige Bonhomme bij de begroting 
van de aan de heer Cloes verschuldigde 
vergoedingen een ongeschiktheidsgraad 
van 50 % niet meer en niet minder, in 
aanmerking moet worden genomen »; 
dat het arrest, na erop te hebben gewe
zen « dat uit het deskundigenverslag van 
dokter Bonhomme blijkt dat de getroffe
ne sedert het ongeval volledig en blij
vend arbeidsongeschikt is, dat alleen al 
de trauma's, afgezien van de reeds be
staande toe stand van Cloes Roger, reeds 
een "B.G.A. " van 50 % zouden recht
vaardigen, dat de ongeschiktheid te wij
ten is aan een posttraumatisch hersen
letsel dat de reeds bestaande epilep
tische toestand nog verzwaart », beslist 
dat de blijvende volledige arbeidsonge
schiktheid van verweerder volledig in 
rechtstreeks en noodzakelljk oorzakelljk 
verband staat met het ongeval en, der
halve, eiser veroordeelt tot algehele ver
goeding van de schade op grond dat 
« dient te worden aangestipt dat de ge-
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troffene op de leeftijd van 16 jaar, daf is 
in 1975, is beginnen te werken in een 
werkplaats; dat hij sedert 1976 leed aan 
epilepsie, maar eerst in 1978-79 ontsla
gen werd; dat hij na het volgen van een 
behandeling door de geneesheer van het 
ziekenfonds geschikt werd verklaard om 
het werk te hervatten vanaf 12 juli 1983, 
daags voor het ongeval; dat aldus niet 
vaststaat dat de burgerlijke partij, in 
weerwil van haar epilepsie, niet, zelfs 
niet gedeeltelijk, ongeschikt was om een 
normale beroepswerkzaamheid uit te oe
fenen volgens zijn vermogens; dat daar
entegen bewezen is dat hij na het onge
val « een haast vegetatief bestaan >> leidt 
dat hem voorgoed en volledig arbeidson
geschikt maakt », 

terwijl de enkele vaststellingen van 
het arrest, namelijk dat verweerder « op 
de leeftijd van 16 jaar, dat is in 1975, is 
beginnen te werken in een werkplaats », 

dat hij « sedert 1976 leed aan epilepsie, 
maar eerst in 1978-79 ontslagen werd » 
en dat « (hij) na het volgen van een be
handeling door de geneesheer van het 
ziekenfonds geschikt verklaard werd om 
het werk te hervatten vanaf 12 juli 1983, 
daags voor het ongeval », niet uitsluiten 
dat verweerder al op de dag van het on
geval een blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van 50 % had, zoals eiser 
op grand van het deskundigenverslag 
uitdrukkelijk aanvoerde in zijn conclu
sie; een verklaring van geschiktheid om 
het werk te hervatten en de uitoefening 
van een beroepswerkzaamheid in een 
werkplaats immers het bestaan van een 
blijvende gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid waardoor verweerder buiten 
staat zou zijn om bepaalde beroepswerk
zaamheden te verrichten, niet uitsluiten; 
het arrest derhalve niet op grand van de 
enkele vaststellingen, die het in aanmer
king neemt en die geen verband houden 
met het bovengenoemde, bij conclusie 
aangevoerde middel, regelmatig heeft 
kunnen beslissen dat << het niet vaststaat 
dat (verweerder), in weerwil van zijn epi
lepsie, niet, zelfs niet gedeeltelijk, onge
schikt was om een normale be
roepswerkzaamheid uit te oefenen val
gens zijn vermogens » en derhalve dat 
de blijvende volledige arbeidsongeschikt
heid volledig in een rechtstreeks en 
noodzakelijk oorzakelijk verband stand 
met het ongeval; het arrest, nu het aldus 
het door beklaagde bij conclusie aange
voerde middel niet onderzoekt en er niet 
op antwoordt, artikel 97 van de Grand
wet schendt; uit de bovengenoemde fei
ten die het arrest als vaststaande be-

schouwt bovendien niet kan worden 
afgeleid dat de burgerlijke partij, op de 
dag van het ongeval, ondanks haar epi
lepsie << niet, zelfs niet gedeeltelijk, onge
schikt was om een normale be
roepswerkzaamheid uit te oefenen », 
aangezien die grand noodzakelijkerwijze 
impliceert dat zij volledig geschikt was 
voor de uitoefening van een normale be
roepsbezigheid; de verklaring van het 
ziekenfonds volgens welke betrokkene in 
staat was het werk te hervatten een blij
vende gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid met verminderde waarde van de 
werknemer op de algemene arbeids
markt niet uitsluit; het arrest, door aldus 
uit de vastgestelde feiten gevolgen af te 
leiden die niet door die feiten kunnen 
gerechtvaardigd worden, tevens de arti
kelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst << dat uit het deskundigenver
slag van dokter Bonhomme ( ... ) 
blijkt dat aileen al de trauma's, af
gezien van de reeds bestaande toe
stand van Cloes Roger, reeds een 
B.G.A. van 50 % rechtvaardigen; dat 
de ongeschiktheid te wij ten is aan 
een posttraumatisch hersenletsel 
dat de reeds bestaande epileptische 
toestand nog verzwaart » en op 
grond van de in het middel weerge
geven vermeldingen op onaantastba
re wijze vaststelt << dat aldus niet 
vaststaat dat de burgerlijke partij, 
in weerwil van haar epilepsie, onge
schikt was, al was het maar ten dele 
ongeschikt was om een normale be
roepswerkzaamheid uit te oefenen 
volgens zijn vermogens »; dat het al
dus de conclusie van eiser ten beto
ge dat verweerder reeds v66r het 
ongeval een blijvende arbeidsonge
schiktheid had van 50 %, waarmee 
de rechter bij de vaststelling van de 
te vergoeden schade verplicht was 
rekening te houden, beantwoordt 
door haar tegen te spreken; 

Dat het middel, in zoverre het ge
grond is op de schending van artikel 
97 van de Grondwet, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest de beslissing dat de blij
vende volledlge arbeidsongeschikt
heid van verweerder in oorzakelijk 
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verband staat met het ongeval 
grondt op de feiten die het vaststelt 
en waaruit het hof van beroep heeft 
afgeleid << dat het niet vaststelt dat 
de burgerlijke partij, in weerwil van 
haar epilepsie ongeschikt was, al 
was het maar ten dele ongeschikt 
was om een normale beroepswerk
zaamheid uit te oefenen »; 

Overwegende dat de feitenrechter 
moet uitmaken welke gevolgen hij 
bij wijze van vermoedens trekt uit 
de feiten die hij bewezen verklaart 
en deze op onaantastbare wijze be
oordeelt, mits hij uit die feiten geen 
gevolgen afleidt die daarmee in 
geen enkel verband staan of die 
door die feiten niet kunnen gerecht
vaardigd worden; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de aritkelen 1138, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uit
spraak te doen over niet gevorderde za
ken, 

doordat het arrest, na de morele scha
de van verweerder ex aequo et bono op 
2.000.000 frank en diens materiele scha
de ten gevolge van de blijvende volledige 
arbeidsongeschiktheid voor het tijdvak 
tussen de consolidatiedatum en het 
einde van de beroepsloopbaan op 
5.500.000 frank (waarvan de door het zie
kenfonds aan de getroffene na de conso
lidatie reeds gestorte vergoedingen, zijn
de een bedrag van 292.278 frank, moeten 
worden afgetrokken) te hebben geraamd, 
eiser veroordeelt tot betaling aan ver
weerder van « het bedrag van 6.377.722 
frank (7 .207.722 frank - de gestorte pro
visie van 830.000 frank) verhoogd met de 
compensatoire interesten tegen een ren
tevoet van 5 % op het bedrag van 
7.207.722 frank en te rekenen van 1 juli 
1985 tot die dag en verhoogd met de mo
ratoire interesten tegen de wettelijke 
rentevoet berekend op die bedragen, zo
wel de hoofdsom als de interesten, te re
kenen van de datum van dit arrest tot de 
volledige betaling, onder aftrek van de 
interesten tegen de wettelijke rentevoet 
op de gestorte provisie te rekenen van 
de dag van de starting », 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
in zijn appelconclusie de betaling van in
teresten op de vergoeding van zijn mate-

rii:He schade enkel had geeist << vanaf de 
dag van het te wijzen arrest »; het ar
rest, nu het compensatoire interesten op 
het bedrag van 7.207.722 frank, dat is 
dus ook op het bedrag van de vergoeding 
van de materiele schade van de getroffe
ne, dat door het hof van beroep op 
5.207.722 frank is vastgesteld, doet in
gaan vanaf 1 juli 1985 (dag van de conso
lidatie) uitspraak doet over niet gevor
derde zaken en meer toekent dan het 
gevorderde bedrag (schending van arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel dat uitspraak over niet 
gevorderde zaken verbiedt); 

tweede onderdeel, de compensatoire 
interesten strekken tot vergoeding van 
de schade die de getroffene lijdt ten ge
volge van de laattijdige uitbetaling van 
de hem verschuldigde vergoedingen; het 
arrest dat compensatoire interesten toe
kent voor tijdvakken die aan het ont
staan van de schade voorafgaan een ver
goeding toekent voor een niet geleden 
schade en derhalve de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; het arrest, nu het aan de bur
gerlijke partij compensatoire interesten 
te rekenen vanaf 1 juli 1985 toekent op 
de vergoeding van 5.207.722 frank die 
moet dienen tot vergoeding van de mate
riele schade wegens blijvende volledige 
arbeidsongeschiktheid gedurende de pe
riode van 1 juli 1985 tot het eind van de 
beroepsloopbaan van verweerder noodza
kelijkerwijze compensatoire interesten 
toekent op vergoedingen voor tijdvakken 
die aan het ontstaan van de schade voor
afgaan en de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerder in 

zijn appelconclusie, ter vergoeding 
van de materiele schade ten gevolge 
van zijn blijvende arbeidsonge
schiktheid, een volgens de kapitali
satiemethode berekende vergoeding 
van 6.421.092 frank vorderde en te
vens vroeg dat hem op dat bedrag 
interesten worden toegekend te re
kenen vanaf de dag van de uit
spraak van de beslissing; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot de betaling van een 
ex aequo et bono vastgestelde scha
devergoeding van 5.207.722 frank, 
verhoogd met de compensatoire in
teresten tegen 5 % met ingang van 1 
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juli 1985, dag van de consolidatie; 
het arrest in die beslissing een op 
de dag van de uitspraak geraamd to
taalbedrag van 5.724.215 frank (dat 
is 5.207.722 frank + 516.493 frank) 
toekent, dat is een lager dan het 
door eiser gevorderde bedrag; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest door 
compensatoire interesten toe te ken
nen op een bedrag dat niet strekt 
tot vergoeding van de inkomstender
ving van de getroffene, maar van de 
aantasting van diens lichamelijke 
gaafheid ten gevolge van een on
rechtmatig feit, geen interesten toe
kent op vergoedingen betreffende 
tijdvakken die aan het ontstaan van 
de schade voorafgaan; dat de appel
rechters, nu ze, binnen de grenzen 
van de conclusie van de partijen, de 
omvang van de door de schuld van 
eiser veroorzaakte schade op een 
onaantastbare wijze hebben beoor
deeld, zonder de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek te 
schenden, aan verweerder compen
satoire interesten hebben kunnen 
toekennen vanaf de dag van de con
solidatie; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

20 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Simont. 

Nr. 307 

2' KAMER - 20 januari 1988 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - GE

VOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
DOOR DE EERSTE RECHTER - GEEN HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE EN 
VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING VAN DE 
APPELRECHTER WAARBIJ DIE VEROORDE
LING WORDT BEVESTIGD ONWETTIG: 

Onwettig is de beslissing van de appel
rechter die de door de eerste rechter 
tegen een beklaagde uitgesproken ver
oordeling bevestigt en laatstgenoemde 
veroordeelt in een gedeelte van de ap
pelkosten, wanneer noch het openbaar 
ministerie noch de beklaagde tegen de 
beslissing van de eerste rechter hager 
beroep hebben ingesteld. 

(GOCHE, BOONEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6207) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Michel Goche, 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 de eiser 
Roger Boonen, beklaagde : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 202, 203 
en 205 van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat de eerste rech
ter eiser tot twee geldboeten van 26 
frank heeft veroordeeld wegens de 
overtredingen bepaald bij : 1 o artikel 
6 van het koninklijk besluit van 2 
april 1975 houdende politieregle
ment betreffende de exploitatie van 
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de taxidiensten, 2° artikel 70, § 1, 9°, 
van het koninklijk besluit van 15 
maart 1968 houdende algemeen re
glement op de technische eisen 
waaraan de auto's moeten voldoen; 

Overwegende dat noch het open
baar ministerie noch eiser, beklaag
de, tegen die beslissing hoger be
roep hebben ingesteld; dat de straf
vordering jegens eiser dus niet voor 
het appelgerecht is gebracht; 

Dat het bestreden vonnis, door die 
veroordelingen te bevestigen en ei
ser in de helft van de appelkosten 
te veroordelen, de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

III. Op de voorziening van de ei
ser Roger Boonen, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de eiser 
Roger Boonen, beklaagde, ingestel
de strafvordering; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing 
behalve in zoverre de beslissing Ro
ger Boonen, beklaagde, in de helft 
van de appelkosten heeft veroor
deeld; veroordeelt de eisers Michel 
Goche in de kosten van zijn voorzie
ning en Roger Boonen in de helft 
van de kosten van de zijne; laat de 
overige helft ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdende in hoger be
roep. 

20 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 308 

2' KAMER - 20 januari 1988 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING- HANDHAVING- WET VOORLOPI
GE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING- HANDHAVING- WET VOORLOPI
GE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

1" Niet regelmatig met redenen omkleed 
is een beslissing van de kamer van in
beschuldigingstelling die de handha
ving van de voorlopige hechtenis van 
de verdachte grondt op de gegevens 
van de beroepen beschikking, terwijl 
de beschikking de opgave van die ge
gevens beperkt tot een verwijzing naar 
de redengeving van het arrest dat de 
handhaving van het aanhoudingsbevel 
heeft bevestigd op grand van de over
weging dat de daarin opgegeven rede
nen gegrond waren (1). 

2" De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
raken, worden niet nauwkeurig om
schreFen door lwt arrest waarin de ka
mer van inbeschuldigingstelling de 
voorlopige hechtenis van de verdachte 
handhaaft op grand dat betrokkene 
Ferdacht wordt van misdrijFen buiten 
het grondgebied van het Rijk en zijn 
invrijheidstelling de normale voort
gang van het onderzoek zou belemme
ren. 

(ES SAFI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6429) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 5, eerste 

(1) Zie Cass.,. 6 mei 1986, A.R. nr. 445 
(A. C., 1985-86, m. 543) en noot 1. 
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lid, en 19 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest de be
roepen beschikking waarbij de voor
lopige hechtenis van eiser wordt ge
handhaafd bevestigt, enerzijds, op 
grond van de in die beschikking om
schreven gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, anderzijds, op grond dat 
het onderzoek « ernstige vermoe
dens heeft doen rijzen dat (eiser) 
deelgenomen heeft aan belangrijke 
inbraken in het Groot Hertogdom 
Luxemburg; dat zijn invrijheidstel
ling de voortgang zou belemmeren 
van het onderzoek dat bedoeld is 
om de verantwoordelijkheid van alle 
betrokkenen vast te stellen »; 

Dat die beschikking zelf gegrond 
is op « de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, en welke overgeno
men worden door het arrest van 29 
september 1987 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling », waarbij 
het tegen eiser op 14 september 
1987 uitgevaardigde aanhoudingsbe
vel werd bevestigd op grond dat « de 
redengeving van dat bevel gegrond 
is » en « dat er ernstige aanwijzin
gen zijn dat verdachte zou hebben 
deelgenomen aan een autodiefstal 
en met landgenoten zou bijeenko
men om verdovende middelen te ge
bruiken »; 

Dat dit aanhoudingsbevel is uitge
vaardigd op grond dat « eiser for
meel ontkent de dader te zijn van 
?e diefstal van de wagen waarin hij 
IS aangetroffen, dat dringend aan
vullende onderzoeksverrichtingen 
moeten worden uitgevoerd en dat er 
alle reden is om te vrezen dat (ei
ser), zo hij in vrijheid zou worden 
gesteld, zich mogelijks aan de goede 
uitvoering van die verrichtingen zal 
pogen te onttrekken »; 
Over~egende dat, enerzijds, de re

dengevmg van het arrest duister en 
vaag is, nu ze de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van eiser 
grondt op de gegevens van de beroe
pen beschikking, terwijl die beschik
king die gegevens enkel vermeldt 

door te verwijzen naar de redenge
ving van het arrest dat de beslissing 
tot handhaving van het bevel heeft 
bevestigd op grond van de overwe
ging dat de daarin opgegeven rede
nen gegrond waren; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
de enkele omstandigheid dat eiser 
ervan verdacht wordt misdrijven te 
hebben gepleegd buiten het grond
gebied van het Rijk en dat « zijn in
vrijheidstelling de normale voort
gang zou belemmeren van het on
derzoek dat bedoeld is om de aan
sprakelijkheid van alle betrokkenen 
vast te stellen » niet kan worden af
geleid dat de openbare veiligheid ge
vaar zou lopen indien eiser in vrij
heid werd gesteld; 

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

20 januari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems -- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 309 

1' KAMER - 21 januari 1988 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUR - VERPLICHT!NGEN TUSSEN PARTIJEN 
- BEWIJS. 

2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -

TOEGESTANE BEWIJSMIDDELEN HANDELS-
HUUR. 

1' en 2' Het bewijs van het bestaan en 
van de omvang van de verbintenis die 
voor een koopman voortvloeit uit de 
inhuurneming van een onroerend goed 
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om er zijn handel in te drijven, be
hoeft niet te worden geleverd overeen
komstig de regels van het burgerlijk 
recht (1). (Art. 25 Kh.) 

(LOMBARDO, POL T. DI GREGORIO, VULPI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7939) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 september 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, als gewijzigd bij de wet van 3 
juli 1956, 25 van het Wetboek van Koop
handel, 1341, 1347, 1714, 1715, 1716 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na erop 
te hebben gewezen dat een geschil tus
sen de partijen liep over de omvang van 
het voor handelsgebruik bestemde ge
huurde goed volgens de tussen hen op 10 
mei 1982 gesloten mondelinge huurover
eenkomst, de conclusie verwerpt waarin 
de eisers aanvoerden dat « het geschil 
(liep) over handelsverbintenissen, in de 
zin van artikel 25 van het W etboek van 
Koophandel, betreffende een tussen 
kooplieden gesloten handelshuur , en be
toogden dat zij derhalve, overeenkomstig 
die bepaling, de door hen tegen de ver
weerders aangevoerde verbintenis kon
den bewijzen door alle middelen rech
tens, en onder meer door getuigenissen, 
zonder een begin van bewijs door ge
schrift behoeven te leveren; de recht
bank de verwerping van die conclusie 
verantwoordt door de enkele overwe
ging : " dat het bewijs van de huur strikt 
geregeld wordt door het Burgerlijk Wet
hoek; dat de wetgever, door de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten in een afdeling 2bis over "re
gels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder" op te nemen, bedoeld heeft, 
behoudens bijzondere afwijkingen, de 
handelshuurovereenkomsten verder on
der toepassing te laten vallen van de ge
meenrechtelijke beginselen die voor alle 
huurovereenkomsten gelden; ... dat daar
uit volgt dat, om het bewijs te leveren 
van de modaliteiten van de huur waar-

(1) Cass., 22 feb. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 
712); zie Cass., 16 juni 1978 (A.C., 1978, 1214). 

voor geen bewijsmiddel is vastgelegd (ar
tikelen 1715 en 1715 van het Burgerlijk 
Wetboek), het gemeen recht moet wor
den toegepast , en dat « de eisers, enkel 
ingeval er een begin van bewijs door ge
schrift voorhanden is, de omvang van 
het gehuurde goed door getuigen kunnen 
bewijzen "• 

terwijl, enerzijds, wanneer het geschil, 
nu het om een mondelinge huurovereen
komst gaat waarvan het bestaan is er
kend, over andere voorwaarden loopt 
dan de prijs of de duur van de huur, zo
als de omvang van het gehuurde goed, 
de gemeenrechtelijke bewi~sreg~l.s zon
der beperking van toepassmg ZlJn; an
derzijds, wanneer het geschil over de 
omvang van het goed, dat krachtens een 
onder de toepassing van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten vallende 
overeenkomst is verhuurd, tussen koop
lieden loopt, de aangevoerde verbintenis, 
in principe, door alle middelen recl_ltens 
kan worden bewezen overeenkomstlg de 
in artikel 25 van het Wetboek van Koop
handel neergelegde regel van de vrijheid 
van bewijslevering, terwijl de .burger
rechtelijke bewijsregels slechts m acht 
behoeven te worden genomen als de 
koopman-verweerder aantoont, zoals hij 
volgens artikel 2, laatste lid, van het 
Wetboek van Koophandel mag doen, dat 
de aangevoerde verbintenis, gesteld d:;tt 
zij bewezen is, een oorzaak he~ft d1e 
vreemd is aan zijn handel; daarmt volgt 
dat het bestreden vonnis, door de conclu
sie van de eisers alleen op grond van bo
venvermelde overwegingen te verwer
pen, zonder vast te stellen dat, anders 
dan de eisers betoogden, de huurover
eenkomst niet " tussen kooplieden , was 
gesloten of dat de verweerders, aangeno
men dat zij kooplieden waren, hadden 
bewezen dat de verplichting om het ver
huurde goed te leveren een oorzaak had 
die vreemd was aan hun handel, de be
slissing dat " enkel in ~eval er een beg.in 
van bewijs door geschnft voorhanden Is, 
de eisers de omvang van het gehuurde 
goed door getuigen mogen bewijzen. "• 
niet naar recht verantwoordt (schendmg 
van de artikelen 2, 25 van het Wetboek 
van Koophandel, 1341, 1347, 1714, 1715 
en 1716 van het Burgerlijk Wetboek), en 
het althans niet mogelijk maakt de wet
tigheid van die beslissing te to.etsen 
(schending van de voormelde bepalmgen 
en van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 2 van de wet van 15 decem
ber 1872, gewijzigd bij artikel 2 van 
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de wet van 3 juni 1956, de wet als 
daad van koophandel aanmerkt elke 
verbintenis van kooplieden, om het 
even of zij slaat op onroerende of op 
roerende goederen, tenzij bewezen 
is dat zij een oorzaak heeft die 
vreemd is aan de koophandel; dat 
daaruit volgt dat de verbintenis die 
voor een koopman voortvloeit uit 
het in-huur-nemen van een onroe
rend goed voor het drijven van zijn 
handel een handelsverbintenis is; 
dat het bewijs van het bestaan en 
van de omvang van die verbintenis 
kan worden geleverd overeenkom
stig de algemene regel van artikel 
25 van bedoelde wet van 15 decem
ber 1872; 

Overwegende dat het appelge
recht, door te oordelen dat het be
wijs van de omvang van het krach
tens zulke handelshuurovereen
komst verhuurde goed overeenkom
stig de regels van burgerlijk recht 
diende te worden geleverd, en inzon
derheid door een begin van bewijs 
door geschrift, eventueel aangev-uld 
door getuigenissen, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik, zitting houdende in 
hoger beroep. 

21 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
tez· : de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ge
rard. 

Nr. 310 

1' KAMER - 21 januari 1988 

RUILVERKAVELING VAN LANDEI
GENDOMMEN - OPZEGGING VAN DE 
PACHTER DOOR DE NATIONALE LANDl'IIAAT
SCHAPPIJ - VOORWAARDEN. 

De rechter voor wie, volgens art. 57 wet 
22 juli 1970 op de wettelijke ruilverka
veling van landeigendommen, een ge
schil is gebracht over de opzegging, 
die door de Nationale Landmaatschap
pij aan de pachter van een goed is ge
daan ten einde dit goed ter beschik
king van het ruilverkavelingscomite te 
stellen, behoeft niet na te gaan of de 
opzegging noodzakelijk is voor de tot
standkoming van de verkaveling en 
evenmin of de opzegging is gedaan ten 
einde bij te dragen tot de verbetering 
van de agrarische structuur. 

{DIEUDONNE, JACQUEl'IIIN T. NATIONALE LAND
l'IIAATSCHAPPIJ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7945) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 56, § 1, en 57, lid 1 en 2, van de 
wet van 22 juli 1970 op de ruilverkave
ling van landeigendommen uit kracht 
van de wet, 

doordat het bestreden vonnis, op de 
rechtsvordering van de eisers tot onge
grondverklaring van de opzegging die 
hun op 17 december 1984 door verweer
ster was gedaan, na te hebben gezegd 
dat die opzegging regelmatig naar de 
vorm is gedaan met inachtneming van 
de in artikel 57 van de wet van 22 juli 
1970 vastgestelde opzeggingstermijn van 
twee jaar en overige vormvereisten, voor 
recht verklaart dat ze volledig haar 
grondslag vindt in het ter beschikking 
van het ruilverkavelingscomite stellen 
van aile beschikbaar geworden goederen 
van de eisers, hoofdzakelijk op grand dat 
" het ten aanzien van de bijzondere re-
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gels betreffende de pacht uitzonderlijk 
recht, op elk ogenblik, en welke ook de 
lopende pachtperiode zij, opzegging te 
doen met een opzeggingstermijn van ten 
minste twee jaar, welk recht door de wet 
aan (verweerster) is toegekend, enkel 
kan worden uitgeoefend ten einde het 
verpachte goed ter beschikking van het 
ruilverkavelingscomite te stellen; (ver
weerster), door dat enige grondvereiste 
in acht te nemen, het recht heeft opzeg
ging te doen zonder de bij de pachtwet
geving voorgeschreven formaliteiten in 
verband met de opzeggingstermijn en de 
procedure inzake geldigverklaring te 
hoeven in acht te nemen; de vrederech
ter dus client na te gaan of, buiten de in
achtneming van de wettelijke vormen en 
van de opzeggingstermijn, aan dat ver
eiste voldaan is; artikel 57 van de wet 
van 22 juli 1970 (verweerster), die aan
toont dat zij de goederen waarvoor zij 
opzegging doet, geheel of ten dele ter be
schikking van het ruilcomite wil stellen, 
niet verplicht nog omstandiger te bewij
zen hoe zij wil bijdragen tot de verbete
ring van de agrarische structuur; die be
paling evenmin aan de rechter het recht 
toekent om na te gaan of het vrijmaken 
van de goederen waarop (verweerster) 
haar recht van voorkoop heeft uitgeoe
fend, al dan niet noodzakelijk is om de 
ruilverkaveling tot een goed einde te 
brengen of om controle uit te oefenen op 
de toewijzing en de verdeling door het 
ruilverkavelingscomite van de eigen
doms- en gebruiksrechten van de goede
ren die de Nationale Landmaatschappij 
bezit in het blok dat bij de ruilverkave
ling is betrokken ( ... ) "• 

terwijl, volgens artikel 56 van de wet 
van 22 juli 1970, verweerster juist met 
het doe! bij te dragen tot de verbetering 
van de agrarische structuur het eigen
doms- of gebruiksrecht van landeigen
dommen kan verkrijgen en ze met toe
passing van artikel 57, eerst~ lid, van 
dezelfde wet, ter beschikking van het 
ruilverkavelingscomite stellen; de rechter 
die uitspraak moet doen over een betwis
ting inzake de geldigheid van een door 
verweerster overeenkomstig artikel 57 
tweede lid, van dezelfde wet gedane op~ 
zegging, niet enkel client na te gaan of 
de o~zeggingstermijn van twee jaar in 
acht 1s genomen en of die opzegging is 
gedaan ten einde het beschikbaar gewor
den goed ter beschikking van het verka
velingscomite te stellen, maar ook of die 
opzegging noodzakelijk is om de ruilver
kaveling tot stand te brengen en is ge
daan ten einde bij te dragen tot de ver-

betering van de agrarische structuur; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door het onderzoek van de geldigheid 
van de litigieuze opzegging te beperken 
tot de duur van de opzeggingstermijn en 
tot de terbeschikkingstelling van het 
ruilverkavelingscomite van de vrijgeko
men goederen, de bevoegdheid die arti
kel 57 van de wet aan de rechter toe
kent, miskent door ze niet uit te oefenen 
zoals de eisers zulks vroegen, en de be
slissing tot afwijzing van hun rechtsvor
dering niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 56, § 1, en 57 
van de in het middel aangewezen wet 
van 22 juli 1970} : 

Overwegende dat artikel 56 van 
de wet van 22 juli 1970, dat de voor
waarden vaststelt waaronder ver
weerster de landeigendommen ver
krijgt, geen verband houdt met de 
in het middel aangevoerde grief, die 
de beoordelingsbevoegdheid van de 
rechter betreft om de geldigheid na 
te gaan van de opzegging aan de 
pachter voor de door verweerster 
verkregen goederen; 

Dat het middel, in zoverre het is 
afgeleid uit schending van die wets
bepaling, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, uit de bewoordingen van artikel 
57, tweede lid, van de wet van 22 ju
li 1970 blijkt dat de rechter, op het 
beroep van de pachter, client na te 
gaan of de opzegging door de Natio
nale Landmaatschappij is gedacm 
met het doel, binnen de termijn en 
volgens de vormen van die wetsbe
paling; dat dit artikel 57, tweede lid, 
enkel bepaalt dat de Nationale 
Landmaatschappij opzegging doet 
ten einde de goederen geheel of ge
deeltelijk ter beschikking van het 
ruilverkavelingscomite te stellen, 
met een opzeggingstermijn van ten 
minste twee jaar, welke opzegging, 
op straffe van niet-bestaan, bij ter 
post aangetekende brief of bij 
gerechtsdeurwaardersexploot moet 
worden betekend; 

Dat de rechter die op grond van 
die bepaling geadieerd is, niet be
hoeft na te gaan of de opzegging 
noodzakelijk is om de ruilverkave
ling tot stand te brengen en of zij is 
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gedaan ten einde bij te dragen tot 
de verbetering van de agrarische 
structuur; 

Dat, ten deze, de rechter, na te 
hebben vastgesteld dat de opzegging 
regelmatig naar de vorm is gedaan 
met inachtneming van de opzeg
gingstermij n van twee j aar en de 
vormvereisten als vastgesteld in ar
tikel 57 van de wet van 22 juli 1970, 
beslist dat de opzegging volledig 
haar grondslag vindt in het ter be
schikking van het ruilverkavelings
comite stellen van alle beschikbaar 
geworden goederen van de eisers; 

Dat hij aldus zijn beslissing ver
antwoordt zonder voormelde wetsbe
paling te schenden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

21 januari 1988 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Draps en Van Ommeslaghe. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen in zake Remacle, Marot tegen de Na
tionale Landmaatschappij. 

Nr. 311 

1" KAMER - 21 januari 1988 

1° MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST 

- ARTT. 3, TWEEDE LID, 13, A, 1° EN 14, B, 1°, 
BENELUX-MERKENWET OVEREENSTEM
MING - BEGRIP. 

2° BENELUX - OVEREENKOMST INZAKE 

WARENMERKEN - ARTT. 3, TWEEDE LID, 13, 
A, 1°, EN 14, B, 1°, BENELUX-MERKENWET -
OVEREENSTEMMING - BEGRIP. 

lo en 2o Bij het onderzoek naar de over
eenstemming, in de zin van de artt. 3, 
tweede lid, 13, A, 1" en 14, B, 1°, van de 

Benelux-Merkenwet, tussen een merk 
en een teken, moet de rechter die in 
hun geheel onderzoeken (1). 

(FERRERO S.P.A. T. COTE D'OR N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7957) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1 en 2 van de wet van 30 juni 
1969 houdende goedkeuring van het Be
nelux-Verdrag inzake de warenmerken, 
en de bijlagen, van 19 maart 1962, en 
voor zoveel nodig van de artikelen 1, 2 
van de wet van 8 augustus 1986 houden
de goedkeuring van het Protocol, onder
tekend te Brussel op 10 november 1983, 
houdende wijziging van de Eenvormige 
Beneluxwet gevoegd bij het Beneluxver
drag inzake warenmerken van 19 maart 
1962, 3, tweede lid, 13, A, 1°, 14, B, 1°, van 
de Eenvormige Beneluxwet gevoegd bij 
het Beneluxverdrag inzake merken (voor 
zoveel nodig, zoals deze is gewijzigd bij 
artikel lA van het Protocol van 10 no
vember 1983) en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter afwijzing van 
de vorderingen van eiseres om voor 
recht te horen zeggen dat zij, door het 
gebruik van de benamingen Ro·
ched'Or » en « Ferrero Roched'Or » te ge
bruiken voor een chocoladesnoepje, geen 
afbreuk doet aan de rechten van ver
weerster op het merk « Cote d'Or >>, en 
om, op tegenvordering, het depot van het 
Beneluxmerk nummer 387.268 " Ferrero 
Roched'Or >> te doen nietigverklaren en 
door te halen en om aan verweerster 
verbod op te leggen, onder betaling van 
een dwangsom de benaming " Ro
ched'Or >> voor ieder snoepgoed en choco
ladeprodukt te gebruiken, overweegt, 
enerzijds, nopens de benaming « Ro
ched'Or >>, dat " de benamingen Ro
ched'Or, Cote d'Or en Crocdor kenmer
ken van gelijkenis vertonen waardoor 
verwarring en associaties kunnen wor
den gewekt; dat de interpretatie van arti
kel 13, A, teleologisch en niet beperkend 
moet zijn; dat het doel ervan bestaat in 

(1) Benelux-Gerechtshof, 
R.C.J.B., 1987, 51 en noot 
Cass., 30 sept. 1983, 
(A.C., 1983-84, nr. 56). 

20 mei 1983, 
L. Van Bunnen; 
A.R. nr. 3204 
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de bescherming van een merk of een 
produkt dat als eerste op de markt is ge
komen en met hetwelk achteraf de gelij
kenis van enig element of het geheel van 
een ander merk of produkt bij de gewo
ne consument verwarring kan doen ont
staan; dat het Benelux-Gerechtshof ove
rigens heeft beslist dat de rechter bij de 
beoordeling van het woord " overeen
stemming ", in de zin van de artikelen 3, 
13, A, en 14, B, van de eenvormige wet 
inzake de warenmerken, de regel moet 
toepassen volgens welke "er van over
eenstemming tussen een merk en een te
ken sprake is, wanneer ... merk en te
ken, elk in zijn geheel en in onderling 
verband beschouwd, auditief, visueel of 
als dusdanig zodanige gelijkenis verto
nen dat reeds daardoor associaties wor
den gewekt ... " en " dat het niet voldoen
de is dat een woordmerk ... dat onder
scheiden is, gecombineerd wordt met een 
woord ... opdat er geen overeenstemming 
meer zou bestaan »; daaruit volgt dat de 
eerste rechter terecht bij de vergelijking 
van de benaming Roched'Or met het 
merk Cote d'Or en het produkt Crocdor 
en gelet op de bijzonderheden van de 
markt voor chocolade en snoepgoed, 
heeft vastgesteld dat « ongeacht een 
eventueel conceptueel verschil tussen die 
beide benamingen, zodanig verschil de 
auditieve en visuele overeenstemming 
niet kan opheffen »; dat het ten deze van 
weinig belang is dat die vaststelling het 
gevolg is van een analytische of synthe
tische redenering en, anderzij ds, nopens 
de benaming « Ferrero Roched'Or », 
« dat op grond van hetgeen voorafgaat, 
redelijkerwijs niet kan worden betoogd 
dat door toevoeging van de naam Ferre
ro aan die van Roched'Or, die een nama
king is van Cote d'Or en van Crocdor, 
het gevaar voor verwarring niet meer 
zou bestaan, terwijl volgens de klanten 
het merk Cote d'Or verbonden is met de 
andere produkten Crocdor, Pastador, Ca
odor; dat immers, door Ferrero en Ro
ched'Or samen te voegen, de gelijkenis 
niet verdwijnt waardoor verwarring en 
associaties worden gewekt », 

terwijl het woord « overeenstemming » 
in de artikelen 3, tweede lid, 13, A 1 o en 
14, B, 1°, van de Eenvormige Beneiu~et 
op de Merken in die zin moet worden 
uitgelegd dat er van overeenstemming 
tussen een merk en een teken sprake is 
wanneer - mede gezien de bijzonderhe
den van het gegeven geval, met name 
het onderscheidend vermogen van het 
merk - merk en teken, elk in zijn ge
heel en in onderling verband beschouwd, 

auditief, visueel of begripsmatig zodani
ge gelijkenis vertonen dat reeds daar
door de mogelijkheid bestaat dat asso
ciaties tussen het teken en het merk 
worden gewekt; hoewel de combinatie 
van een als onderscheiden beschouwd 
woordmerk, met een woord, een grafiek 
of een afbeelding, niet voldoende is om 
de overeenstemming tussen beide mer
ken uit te sluiten, zodanige overeenstem
ming niet bestaat wanneer door de com
binatie van een ander teken met een als 
onderscheiden beschouwd woordmerk, 
de tekens niet zodanige gelijkenis verto
nen dat daardoor associaties met het 
merk kunnen worden gewekt; 

en terwijl, eerste onderdeel, de al dan 
niet overeenstemming tussen het merk 
en een teken aldus moet worden beoor
deeld naar het merk in zijn geheel be
schouwd; wanneer het, zoals ten deze, 
gaat om merken (Cote d'Or, Crocdor, 
Pastador, Caodor), die zijn samengesteld 
uit een wortelwoord en een achtervoeg
sel, de mate waarin de al dan niet over
eenstemming van die merken met een 
ander teken (Roched'Or, Ferrero Ro
ched'Or) noodzakelijk moet worden vast
gesteld op gron.d van een globale of syn
thetische beoordeling van de in hun 
geheel beschouwde merken en tekens en 
niet van een analytische beoordeling van 
bepaalde elementen waaruit de in aan
merking genomen merken en tekens zijn 
samengesteld; het arrest, doordat het in 
dezelfde zin beslist als de eerste rechter, 
die heeft vastgesteld dat « ongeacht een 
eventueel conceptueel verschil tussen die 
benamingen (Roched'Or en Cote d'Or en 
Crocdor), zodanig verschil de auditieve 
en visuele overeenstemming niet kan 
opheffen >>, daar het ten deze van weinig 
belang is dat die vaststelling het gevolg 
is van een analytische of synthetische 
redenering >> en op grond van diezelfde 
beschouwingen te beslissen « dat door 
" Ferrero " en " Roched'Or " samen te 
voegen de gelijkenis niet verdwijnt waar
door (bij iemand) verwarring en asso
ciaties worden gewekt >>, alle in het mid
del aangewezen bepalingen schendt, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet; 

tweede onderdeel, het onderscheidend 
vermogen van een merk ertoe bijdraagt 
de mate te bepalen waarin het wordt be
schermd, in die zin dat naargelang dat 
onderscheidend vermogen vermindert, er 
een grotere overeenstemming tussen het 
merk en een teken moet bestaan om te 
kunnen zeggen dat dit teken overeen
stemming vertoont met het merk, in de 
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zin van de artikelen 3, tweede lid, 13, A, 
1°, en 14, B, 1°, van de Eenvormige Bene
luxwet op de Merken; eiseres in haar ap
pelconclusie had aangevoerd dat in de 
merken van de verweerster, waarop het 
geschil betrekking had, een banaal ach
tervoegsel " d'Or >> voorkomt, dat op zich
zelf zeer gewoon is of waarbij ten hoog-. 
ste een beperkte bescherming te pas 
kwam, omdat het een hoedanigheid van 
het bewuste produkt uitdrukte, zodat het 
ging over merken die slechts in geringe 
mate waren beschermd, met het gevolg 
dat tussen die merken en het litigieuze 
teken een grotere overeenstemming 
moet bestaan om dit laatste teken als 
« overeenstemmend >> te beschouwen, in 
de zin van de artikelen 3, tweede lid, 13, 
A, 1°, en 14, B, 1°, van de Eenvormige Be
neluxwet; het arrest, dat de overeenstem
ming tussen de merken van verweerster 
(Cote d'Or, Crocdor, Pastador en Caodor) 
en de tekens van eiseres (Roched'Or en 
Ferrero Roched'Or) in aanmerking 
neemt zonder rekening te houden met 
het geringe onderscheidend vermogen 
van de merken van verweerster, alle in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt, met uitzondering van ar
tikel 97 van de Grondwet; het althans 
geen antwoord verstrekt op voormeld 
middel vEm de appelconclusie van eise
res, waarin worclt aangevoerd dat de 
merken van verweerster een gering on
derscheidend vermogen vertonen, en dus 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het Benelux-Ge
rechtshof beslist dat, om de « over
eenstemming » in de zin van de arti
kelen 3, 13, A, en 14, B, van de 
eenvormige wet op de warenmerken 
te beoordelen, de rechter moet reke
ning houden met de regel volgens 
welke << van overeenstemming tus
sen een merk en een teken sprake 
is wanneer, mede gezien de bijzon
derheden van het gegeven geval, en 
met de onderscheidende kracht van 
het merk, merk en teken, elk in zijn 
geheel en in onderling verband be
schouwd, auditief, visueel of als dus
danig zodanige gelijkenis vertonen 
dat reeds daardoor de mogelijkheid 
bestaat dat bij iemand die met het 

teken wordt geconfronteerd asso
ciaties tussen het teken en het merk 
worden gewekt »; 

Overwegende dat de uitdrukking 
<< merk en teken, als in zijn geheel 
beschouwd », in het Frans << la mar
que et le signe, consideres en soi », 
betekent dat de rechter, om de over
eenstemming tussen het merk en 
het teken te beoordelen, ze globaal, 
dat wil zeggen in hun geheel, moet 
onderzoeken; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest oordeelt dat << de benamingen 
Roched'Or, Cote d'Or en Crocdor » 
kenmerken van overeenstemming 
vertonen waardoor verwarring en 
associaties worden gewekt; dat de 
uitlegging van artikel 13, A, teleolo
gisch en niet beperkend moet zijn; 
dat het doel ervan bestaat in de be
scherming van een merk of een pro
dukt, dat als eerste op de markt is 
gekomen, en met hetwelk de gelij
kenis van enig element of het ge
heel van een ander rnerk of produkt 
bij de gewone consument verwar
ring kan doen ontstaan; ( ... ) dat de 
eerste rechter terecht, bij de verge
lijking van de benaming Roched'Or 
met het merk Cote d'Or en het pro
dukt Crocdor en gelet op de bijzon
derheden van de markt voor chaco
lade en snoepgoed, heeft vastgesteld 
dat << ongeacht een eventueel con
ceptueel verschil tussen die beide 
benamingen, zodanig verschil de au
ditieve en visuele overeenstemming 
niet kan opheffen »; dat het arrest 
overigens vaststelt dat het beroepen 
vonnis de benaming Roched'or << in 
zijn geheel » heeft in aanmerking 
genomen; 

Dat uit die overwegingen volgt dat 
de appelrechters de litigieuze bena
mingen globaal hebben vergeleken, 
wat een wettige verantwoording 
oplevert voor de beslissing; 

Dat de vermelding << dat het ten 
deze van weinig belang is dat (de) 
vaststelling (van de overeenstem
ming) het gevolg is van een analy
tische of synthetische redenering » 
het globale karakter van die verge
lijking niet in het gedrang brengt en 
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enkel betrekking heeft op de wijze 
van redeneren van de eerste rech
ter; de analytische aard van een re
denering niet belet dat het onder
werp in zijn geheel wordt onder
zocht; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het "bNeede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
appelconclusie aanvoerde dat << de 
merken van (verweerster) samen
gesteld waren uit een achtervoegsel 
waardoor een hoedanigheid van het 
bewuste produkt werd uitgedrukt, 
zodat zij, in de regel, in geringe ma
te werden beschermd, dat wil zeg
gen dat er een grotere overeenstem
ming moet bestaan tussen die mer
ken en het litigieuze teken om dit 
als overeenstemmend te beschou
wen in de zin van artikel 13, A, van 
de Eenvormige Beneluxwet; dat 
zulks ten deze klaarblijkelijk niet 
het geval was, daar (eiseres) het 
achtervoegsel "Or", waarvan het 
gebruik rechtmatig is, heeft toege
voegd aan het woord " Roched ", dat 
verschilt van de woorden " Cote " en 
"Croc ", waaraan in de merken van 
(verweerster) het achtervoegsel 
" d'Or " is gevoegd »; 

Overwegende dat eiseres hiermee 
het hof van beroep wees op de ge
woonheid van het achtervoegsel 
<< d'Or » in het merk van verweer
ster, en aan dat hof vroeg daarmee 
rekening te houden bij de beoorde
ling van de overeenstemming tussen 
dat merk en de litigieuze benamin
gen; 

Dat zij aldus voor de appelrech
ters geen gewag heeft gemaakt van 
het onderscheidend vermogen van 
het merk, zodat de appelrechters 
zich daarover niet expliciet behoef
den uit te spreken; 

Dat het arrest erop wijst dat eise
res << aan de eerste rechter verwijt 
dat hij het gebruik van de benaming 
"Roched'Or" ( ... ) heeft verboden, 
hoewel het achtervoegsel " d'Or " op 
zichzelf zeer gewoon is ( ... ) »; 

Dat het arrest, door bij een on
aantastbare beoordeling, om de in 
het an"bl'loord op het eerste onder
dee! van het middel overgenomen 
redenen, te beslissen dat het beroe
pen vonnis moet worden bevestigd, 
de conclusie van eiseres nopens de 
gewoonheid van vorenbedoeld ach
tervoegsel bean"bl'loordt door ze im
pliciet maar zeker af te wijzen en 
geen enkele in dit onderdeel van het 
middel aangewezen wettelijke bepa
ling schendt; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Geliikluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse en De Bruyn. 

Nr. 312 

1 e KAMER - 21 januari 1988 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID VAN VERSCHILLENDE 
AARD - AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUI
TEN OVEREENKOMST - TEKORTKOMING AAN 
EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS - SCHA
DE AAN EEN DERDE - AANSPRAKELIJKHEID 
BU!TEN OVEREENKOMST - VEREISTEN 

Wanneer een persoon tekortkomt aan 
een contractuele verbintenis jegens 
een ander, kan die !out zijn aanspra
kelijkheid buiten overeenkomst jegens 
een derde in bet gedrang brengen, als 
die !out tevens een tekortkoming is 
aan de algemene zorgvuldigheidsplicht 
en aan die derde andere dan aan de 
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slechte uitvoering van de overeen
komst te wijten schade toebrengt (1). 
(Artt. 1382, 1383 B.W.) 

(COMPTOIR DES PRODUCTEURS DE CALCAIRE, 
GRES, GRAVIERS ET SABLE N.V. T. SWENNEN, 
VERZEKER!NGSMfi..ATSCHAPPIJ DE SCHELDE 

N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7960) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1119, 1122, 1147, 1165, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld : dat het vervoer van stenen ge
schiedde krachtens een tussen eiseres en 
de N.V. Matagne et Mievis gesloten le
veringscontract waarin de prijs was be
rekend per ton op levering bij laatstge
noemde; dat vaststaat dat eiseres belast 
was met en bijgevolg aansprakelijk voor 
de organisatie van het litigieuze vervoer, 
met uitsluiting van de N.V. Matagne et 
Mievis en van de N.V. Carriere de Foret
Trooz; dat het vervoer daags v66r de fei
ten voor rekening van eiseres is verricht 
door de vervoerders, de firma's T.R.T. en 
Present; dat door dat vervoer de rijbaan 
nat is geworden, waarna zich ijzel heeft 
gevormd; dat niet kan worden uitge
maakt wie van de vervoerders, ten min
ste twee, met zijn vrachtwagen de weg 
heeft natgemaakt; en na te hebben vast
gesteld dat de slachtoffers niet voorzich
tig zijn geweest in die ongewone omstan
digheden, eiseres veroordeelt om aan de 
eerste verweerder en de tweede verweer
ster de helft van de door hen gevorderde 
schadevergoeding, plus de compensatoire 
en moratoire interest, alsmede de helft 
van de kosten van beide instanties te be
talen, op grand : « dat, gelet op de res
pectieve fouten enerzijds van (eiseres) 
die, aansprakelijk voor het vervoer van 
gewassen zandsteen, geen maatregelen 
heeft getroffen om ijzelvorming te voor
komen of althans op doeltreffende wijze 
het gevaar te signaleren, anderzijds van 

(1) Cass., 11 jum 1981, A.R. nr. 3168 
(A.C., 1980-81, nr 583) en 14 okt. 1985, A.R. 
nr 4747 (ib1d., 1985-86, nr 88). 

de betrokken weggebruikers, de aanspra
kelijkheid bij helften dient te worden 
verdeeld », 

terwijl de omstandigheid waarop het 
arrest wijst, namelijk dat eiseres ver
plicht was om de verkochte zaak naar de 
installaties van de koper te vervoeren en 
bijgevolg belast was met en aansprake
lijk voor de organisatie van het vervoer, 
volgens de artikelen 1119, 1122 en 1165 
van het Burgerlijk Wetboek enkel con
tractuele verplichtingen jegens de koper 
doet ontstaan, en geen enkele verplich
ting tegenover derden; zodanige contrac
tuele aansprakelijkheid volledig losstaat 
van de aansprakelijkheid, uiteraard bui
ten overeenkomst, die ten aanzien van 
derden, zoals de verweerders, bij de uit
voering van het vervoercontract kon ont
staan; wanneer, zoals het arrest vast
stelt, de krachtens het contract voor het 
vervoer aansprakelijke partij zich heeft 
laten vervangen door twee vervoeronder
nemingen, zij enkel en aileen omdat zij 
jegens haar medecontractant verant
woordelijk is voor de organisatie van het 
vervoer, niet behoeft in te staan voor de 
fouten van de vervoerders, tenzij er een 
ondergeschiktheidsverband bestaat dat 
in het arrest niet wordt vastgesteld, en 
evenmin verplicht is de fout van die ver
voerders te verhelpen of de gevolgen er
van te voorkomen, met name door het 
aanbrengen van gevaarsborden; immers, 
die partij jegens de verweerders, derden 
ten opzichte van het contract, enkel aan
sprakelijk kan zijn, als zij niet voldoet 
aan een algemene verplichting tot voor
zichtigheid, die, hoewel algemeen, op een 
quasi-delictuele grondslag berust en 
waarvan de oorsprong geenszins te vin
den is in contractuele verplichtingen; het 
arrest derhalve, door te beslissen dat ei
seres een fout heeft begaan doordat zij 
geen maatregelen heeft getroffen om het 
gevaar waartoe de vervoerders door wie 
zij zich liet vervangen, aanleiding heb
ben gegeven, of de gevolgen ervan te 
voorkomen, en door haar aldus jegens 
derden aansprakelijk te verklaren op 
grand aileen dat zij jegens haar mede
contractant, de koper, aansprakelijk was 
voor de organisatie van het vervoer, het 
beginsel van de relativiteit van de inter
ne gevolgen van het contract miskent 
(schending van de artikelen 1119, 1122 
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek), de 
begrippen « contractuele aansprakelijk
heid » en « aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst , verwart en derhalve de 
begrippen « contractuele fout >> (scherr
ding van artikel 1147 van het Burgerlijk 
Wetboek) en « quasi-delictuele fout >> 
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(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) miskent: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat uit een leveringscontract 
tussen de N.V. Matagne et Mievis, 
de koper van gewassen zandsteen, 
en eiseres, de verkoper, blijkt dat 
« de prijs is berekend per ton op le
vering ter plaatse van de installaties 
van de koper, dat (eiseres) belast 
was met en bijgevolg aansprakelijk 
voor de organisatie van het litigieu
ze vervoer van de stenen vanuit de 
steengroeven Carrieres de Foret
Trooz tot bij de koper in Sprimont »; 

Dat het arrest op grond van die 
vaststellingen overweegt dat eiseres, 
als verantwoordelijke voor het ver
voer van gewassen zandsteen, een 
fout heeft begaan doordat zij geen 
maatregelen heeft getroffen om 
ijzelvorming te voorkomen of al
thans op doeltreffende wijze « het 
gevaar » te signaleren, en beslist dat 
die fout van eiseres, die volgens het 
met de koper gesloten leveringscon
tract aansprakelijk was voor de or
ganisatie van het vervoer, haar aan
sprakelijk stelde jegens derden, 
slachtoffers van het verkeersongeval 
op de beijzelde weg; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus impliciet maar zeker 
heeft geoordeeld dat de fout van ei
seres jegens de slachtoffers van het 
ongeval een tekortkoming was aan 
haar algemene verplichting tot voor
zichtigheid en dat zij andere schade 
had veroorzaakt dan die welke uit 
de wanprestatie voortvloeit; 

?verwegende dat de omstandig
he~d dat een gebrek aan voorzichtig
hmd ook een tekortkoming aan een 
c?ntractuele verplichting oplevert, 
met belet dat degene die de fout 
heeft begaan extra-contractueel aan
sprakelijk is voor de aldus aan een 
derde berokkende schade; 

Dat het arrest, door de hierboven 
weergegeven overwegingen derhalve 
zijn beslissing dat eiseres een deel 
van de door de slachtoffers van het 
ongeval geleden schade zal moeten 
vergoeden, verantwoordt zonder de 

in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen te schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest 
wegens verwerping van de voorzie
ning doelloos is geworden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten, behou
dens de kosten van de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest, 
die ten laste blijven van de eerste 
verweerder. 

21 januari 1988 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter --'
Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Delahaye en Kirkpatrick. 

Nr. 313 

1 e KAMER - 21 januari 1988 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 
- BEDONGEN STELSELS - GEMEENSCHAP 

TOT DE AANWINSTEN BEPERKT - UITKERING 
TOT LEVENSONDERHOUD VERSCHULDIGD 
AAN DE EX-ECHTGENOOT VAN EEN VAN DE 
ECHTGENOTEN - UITKERING BETAALD DOOR 
DE GEMEENSCHAP - VERGOEDING VER
SCHULDIGD AAN DE GEMEENSCHAP - FISCA
LE VRIJSTELLING ZONDER INVLOED. 

Wanneer twee echtgenoten onder een 
stelsel van tot de aanwinsten beperkte 
gemeenschap zijn gehuwd v66r de wet 
van 14 juli 1976, en de gemeenschap 
de aan de VI'oegere echtgenoot van een 
van hen verschuldigde uitkering tot Je
vensonderhoud heeft betaald, is de na
latenschap van laatstgenoemde aan de 
gemeenschap vergoeding verschuldigd, 
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zonder rekening te houden met de be
Jastingvrijstelling betreffende de door 
de gemeenschap betaalde uitkeri11g (1). 
(Artt. 1432, 1437-oud, B.W.) 

(P ... T.V ... ) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 8050) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 1401, 1403, 1409, 1411 en 
1414 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
zij van toepassing waren v66r de inwer
kingtreding van de wet van 14 juli 1976, 

doordat het arrest beslist dat de uitke
ring tot onderhoud van een hertrouwd 
echtgenoot aan zijn ex-echtgenote een ei
gen schuld was en bijgevolg geen schuld 
is van de tot aanwinsten beperkte ge· 
meens( 1ap die, ten deze, het door de 
echtgeaoten P ... -V ... aangenomen huwe
lijksvermogensstelsel was, zoals dit is 
vastgesteld in de vroegere artikelen 1498 
en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, zo
dat de betaling van die uitkering tot le
vensonderhoud gedurende het tweede 
huwelijk van wijlen P ... , door middel van 
gemeenschappelijke goederen, aanlei
ding had gegeven tot een vergoeding ten 
laste van de nalatenschap, 

terwijl het stelsel van de gemeen
schap, zoals dit bij de vroegere bepalin
gen van het Burgerlijk Wetboek werd ge
regeld (de artikelen 1400 tot 1496) geken
merkt wordt door een onderling verband 
tussen de eigen en gemeenschappelijke 
baten en lasten, waaruit onder meer 
volgt dat de inkomsten en vruchten van 
eigen goederen op dezelfde wijze in de 
gemeenschap vallen als de schulden die 
een normale last van die vruchten of in
komsten zijn; zodat die aan de gewezen 
echtgenote van wijlen P ... betaalde ali
mentatieschuld in wezen een last is die 
door middel van inkomsten werd veref
fend en door de gemeenschap moet wor
den gedragen overeenkomstig die wezen
lijke beginselen van een stelsel van 
gemeenschap; daaruit volgt dat het ar
rest de in het middel aangewezen wette
lijke bepalingen, waarin die beginselen 

(1) Cass., 29 jan. 1953 (Bull. en Pas., 1953, I, 
408), 9 juni 1978 (A.C., 1978, 1192). 

zijn neergelegd, schendt door te beslis
sen dat, ten deze, de nalatenschap aan 
de gemeenschap een vergoeding was ver
schuldigd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het huwelijkscontract van 
de echtgenoten P ... -V ... bepaalt dat 
de echtgenoten het stelsel van de tot 
de aanwinsten beperkte gemeen
schap aannemen, zoals dit is vastge
legd in de vroegere artikelen 1498 
en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, 
die ten deze van toepassing zijn ge
bleven, en dat de tegenwoordige en 
toekomstige schulden van de beide 
echtgenoten eigen schulden zijn en 
van de gemeenschap zijn uitgeslo
ten, de door de echtgenoot tijdens 
het huwelijk op grond van artikel 
301 van het Burgerlijk Wetboek te 
betalen uitkering niet uitgezonderd; 

Dat het erop wijst dat de gemeen
schap slechts moet instaan voor dP 
lasten van het huwelijk en niet voor 
die van een vroeger huwelijk; 

Dat het arrest derhalve, zonder 
schending van de in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen, be
slist dat in zoverre die uitkering 
door de gemeenschap werd betaald, 
een vergoeding was verschuldigd 
door de nalatenschap van de rechts
voorganger van de eisers; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 1433, 1437, 1470 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals deze van toe
passing waren v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 14 juli 1976, en 1432 tot 
1434 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
deze van toepassing zijn sinds de inwer
kingtreding van die wet, 

doordat het arrest, nadat het heeft ge
oordeeld dat de door P ... aan zijn gewe
zen echtgenote verschuldigde uitkering 
bijdragend een eigen schuld was, beslist 
dat het totaal bedrag van de tijdens het 
tweede huwelijk betaalde uitkeringen tot 
onderhoud, te weten een bedrag van 
2.828.026 frank, aanleiding g'if voor de 
gemeenschap van een door de erfgena
men aan P... te betalen vergoeding en 
dat geen rekening behoefte te worden 
gehouden met de door de gemeenschap 
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bezuinigde fiscale last - een bedrag van 
1.357.972 frank - aangezien de uitkering 
tot onderhoud van de belasting kon wor
den afgetrokken en zulks op grond dat 
vergoedingen « niets te maken hebben 
met de fiscale gevolgen op de uitoefe
ning door de gemeenschap van haar 
recht op vergoeding, vermits de perso
nenbelasting op de gezamenlijke aange
geven netto-inkomsten van de gemeen
schap en van de eigen goederen van de 
echtgenoten worden berekend volgens de 
regels van het fiscaal en niet van het 
burgerlijk recht, zodat de gemeenschap 
de last van de belasting op haar jaarlijks 
netto-inkomen draagt, zonder dat er mo
gelijkheid is tot verdeling of vergoeding 
voor een van de beide echtgenoten van 
een bijzondere post op grand waarvan 
het belastbaar inkomen is vastgesteld », 

terwijl volgens artikel 1437 (oud) van 
het Burgerlijk Wetboek en ook van de 
nieuwe artikelen 1432 tot 1434 van dat
zelfde wetboek, vergoeding door een ver
mogen verschuldigd is telkens, in concre
to, is bewezen dat dit eigen of gemeen
schappelijk vermogen, voordeel heeft ge
trokken uit een ander, eigen of gemeen
schappelijk vermogen, zodat het arrest, 
door aldus te beslissen, ten deze de re
gels inzake vergoeding miskent, daar 
niet werd betwist dat het gemeenschap
pelijk vermogen, wegens de fiscaal af
trekbare alimentatieschuld, de belasting 
niet had behoeven te betalen die het ten 
belope van 1.357.972 frank te betalen 
had, zodat het bedrag van de door het ei
gen vermogen van P... aan de gemeen
schap verschuldigde vergoeding, na 
schuldvergelijking, slechts 1.470.054 
frank bedroeg : 

Overwegende dat het arrest, door 
de in het middel overgenomen over
wegingen, de daarin aangewezen 
wettelijke bepalingen niet schendt, 
vermits het, voor de berekening van 
de aan de gemeenschap verschuldig
de vergoedingen, geen rekening 
houdt met de fiscale vrijstelling 
voor de uitkering die door middel 
van het gemeenschappelijk vermo
gen aan de eerste echtgenote van de 
vader van de eisers werd betaald, 
daar er tussen de verrijking van het 
gemeenschappelijk vermogen en de 
verarming van het eigen vermogen 
geen onderling verband bestaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Gerard en Kirkpatrick. 

Nr. 314 

1' KAMER - 22 janua:ri 1988 

1° TERUGVORDERING VAN HET ON-
VERSCHULDIGD BETAALDE 
SCHULDEISER - TITEL - RECHTSVORDE
RING VERVALLEN DOOR VERJARING TEN GE
VOLGE VAN EEN ONVERSCHULDIGDE BETA
LING - GEVOLGEN. 

2° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - PROCESHANDELING -
BURGERLIJKE ZAKEN - NIETIGHEID - GE
VOLG. 

1 o Wanneer de schuldeiser ten gevolge 
van de onverschuldigde betaling door 
een derde zijn rechtsvordering tegen 
de werkelijke schuldenaar heeft laten 
verjaren, is de betaler niet gerechtigd 
het betaalde van de schuldeiser terug 
te vorderen maar beschikt hij wei over 
de vordering uit het tweede lid van 
art. 1377 B. W. (1). 

2° De nietigheid van een akte van 
rechtspleging, onder meer van een 
conclusie, ten gevolge van overtreding 
van de Taalwet Gerechtszaken, betreft 
zowel de vorm als de inhoud van de 
akte (art. 40, eerste lid, Taalwet Ge
rechtszaken). (2) 

(1) Zie KLUYSKENS, dee! I, druk 1948, nr. 357, 
DE PAGE, dee! III, druk 1967, nr. 11; PANIOL en 
R1PERT, dee! VII, druk 1954, nr 742; HENRI LE
ON en JEAN MAZEAUD, Le9(lns de droit civil, dee! 
II, druk 1956, nr. 662; Encyclopedie Dalloz, 
Droit civil, dee! VII, trefw. Repetition de l'in
du, nr. 51. 

(2) Cass., 13 feb. 1984, A.R. nr 4154 
(A.C., 1983-84, nr 323). 
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(DELCOURT, ALLART T. GUILLEMYN; GUILLEMYN 
T. DELCOURT, ALLART) 

ARREST 

(A.R. nrs. 5379 en 5638) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat beide voorzie
ningen, tegen hetzelfde arrest ge
richt, dienen te worden gevoegd; 

I. Op de voorziening van de echt
genoten Delcourt-Allart : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 1377, inzonderheid tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hcbben enerzijds dat aile gelden en 
waarden in depot gegeven bij de bank 
Credit suisse toebehore'Ol aan de huwge
meenschap Allart-Varulenbogaerde en 
anderzijds dat Raphael Guillemyn kapi
taalbelasting en inkomstenbelasting be
taald heeft op de helft van dat depot, de 
vordering door verweerder tegen de ei
sers gericht en strekkende tot terugbeta
ling van die belastingen gegrond ver
klaart met de overweging : « nu (ver
weerder) niet meer gerechtigd is de 
gedane onverschuldigde betaling terug te 
vorderen van de Belgische Staat ingevol
ge de ingetreden verjaring, en ook de 
Belgische Staat de belastingen om de
zelfde reden niet meer kan vorderen van 
de werkelijke schuldenaars, is in deze 
artikel 1377, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek toepasselijk; met vernieti
ging van zijn titel door de schuldeiser is 
ook de verjaring van de schuldvordering 
bedoeld », 

terwijl het verhaal tegen de werkelijke 
schuldenaar van degene die een onver
schuldigde betaling gedaan heeft, be
perkt is tot het geval waarin de schuldei
ser ingevolge de betaling zijn titel ver
nield heeft en niet mag uitgebreid wor
den tot andere gevallen : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, door ver
weerder opgeworpen en afgeleid uit 
gebrek aan belang, nu toch, zelfs in
dien de verjaring van de schuldvor
dering niet kan worden gelijkgesteld 
met de vernietiging van de titel, de 

betaler zijn op artikel 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek gegrond regres
recht tegen de ware schuldenaar be
houdt: 

Overwegende dat de opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid niet 
kan worden beantwoord zonder on
derzoek van het middel zelf; dat hij 
derhalve tevergeefs is voorgesteld; 

Overwegende dat artikel 1377, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt : « W anneer een persoon die 
bij vergissing meende schuldenaar 
te zijn, een schuld betaald heeft, is 
hij gerechtigd het betaalde van de 
schuldeiser terug te vorderen »; dat 
het tweede lid bepaalt : « Dit recht 
houdt evenwel op wanneer de 
schuldeiser, ten gevolge van die be
taling, zijn titel vernietigd heeft, be
houdens het verhaal van degene die 
betaald heeft, op de werkelijke 
schuldenaar »; 

Overwegende dat de schuldeiser 
die ten gevolge van de onverschul
digde betaling door een derde zijn 
rechtsvordering tegen de werkelijke 
schuldenaar heeft laten verjaren, 
zich in dezelfde situatie bevindt als 
degene die wegens die betaling zijn 
titel heeft vernietigd; dat hij derhal
ve dezelfde bescherming verdient en 
met zodanige schuldeiser moet wor
den gelijkgesteld, waaruit volgt dat 
de vordering uit het tweede lid van 
artikel 1377 ook in geval van verja
ring van de titel aan de betaler toe
komt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

II. Op de voorziening van Guille
myn: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1139 en 1146 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 40, eerste 
en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtsza
ken, 

doordat het arrest, op dit punt het von
nis van de eerste rechter wijzigend, be
slist dat de interesten op de door ver
weerders verschuldigde sommen, wegens 
de door Raphael Guillemyn, rechtsvoor
ganger van eiser, betaalde belastingen, 
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slechts beginnen te lopen vanaf 27 au
gustus 1980, datum van de neerlegging 
van de regelmatige conclusie waarin de 
vordering is geformuleerd, en niet vanaf 
15 april 1968, << datum van de conclusie 
die dezelfde dag werd betekend aan de 
avoue van verweerders "• op grond dat 
deze conclusie nietig werd verklaard bij 
in kracht van gewijsde getreden vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent (lees : Kortrijk) van 24 april 1979, 
en dus geen enkel gevolg kan meebren
gen, ook niet als sommatie (arrest, num
mer 4, laatste lid, blz. 6), 

terwijl, eerste onderdeel, een ingebre
kestelling overeenkomstig de artikelen 
1139 en 1146 van het Burgerlijk Wetboek 
aan geen bijzondere vormvereisten on
derworpen is en slechts de duidelijke en 
ondubbelzinnige wil moet inhouden van 
de schuldeiser om de verbintenis te doen 
uitvoeren of betaling te bekomen, zodat 
het arrest, dat geenszins vaststelt dat de 
schuldeiser zijn wil om betaling te beko
men in zijn voormelde conclusie van 15 
april 1968 niet op een duidelijke of on
dubbelzinnige wijze te kennen gaf, uit de 
enkele omstandigheid dat deze conclusie 
nietig werd verklaard, niet wettig kon af
leiden dat ze niet als ingebrekestelling 
kon gelden (schending van de artikelen 
1139 en 1146 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, voor zover uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat bedoelde conclusie van 
15 april 1968 nietig werd verklaard we
gens overtreding van de wet op het taal
gebruik in gerechtszaken, de enkele om
standigheid dat deze conclusie om die 
reden nietig werd verklaard, het besluit 
niet wettigt dat ze geen gevolg kan heb
ben als ingebrekestelling, aangezien voor 
het bestaan van een ingebrekestelling -
in de zin van de artikelen 1139 en 1146 
van het Burgerlijk Wetboek - enkel de 
duidelijke en ondubbelzinnige wil van de 
schuldeiser vereist is om de verbintenis 
te doen uitvoeren of om betaling te beko
men, en ook een met de wet op het ge
bruik der talen in gerechtszaken strijdi
ge akte deze duidelijke en ondubbelzin
nige wil van de schuldeiser tot uiting 
kan brengen; de in artikel 40 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken bepaalde sanctie van 
nietigheid geenszins impliceert dat een 
door deze nietigheid getroffen akte niet 
zou kunnen een geldige ingebrekestel
ling in de zin van de artikelen 1139 en 
1146 van het Burgerlijk Wetboek uitma
ken, zodat het arrest, in zover het ten 

onrechte uit deze nietigheid een derge
lijk besluit afleidt, schending inhoudt 
van alle in het middel ingeroepen wets
bepalingen : 

Overwegende dat een conclusie 
valt onder de akten van rechtsple
ging die, ingevolge de artikelen 2 en 
40, eerste lid, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, in een procedure ge
voerd voor de burgerlijke rechtbank 
te Kortrijk, op straffe van nietigheid 
van rechtswege in het Nederlands 
moeten worden gesteld; dat die nie
tigheid de inhoud zowel als de vorm 
van de alde betreft en dat de stui
ting van de verjaring, waarin het 
derde lid van artikel 40 voorziet, 
daaraan niet afdoet; 

Dat die nietigheid de rechter ver
biedt na te gaan of een in een ande
re taal gestelde conclusie als inge
brekestelling kan worden aange
merkt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nummers 
5379 en 5638 van de algemene rol; 
verwerpt de voorziening ingesteld 
door de echtgenoten Delcourt-Allart; 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het de ontervingsclausule in 
het authentiek testament van 8 juni 
1962 van Georges AHart zonder uit
werking verklaart; verwerpt de voor
ziening van Guillemyn voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers Del
court-Allart in de kosten van hun 
voorziening; veroordeelt de eiser 
Guillemyn in de helft van de kosten 
van zijn voorziening; 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 
Antwerp en. 
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22 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. van Heeke en 
De Gryse. 

Nr. 315 

3' KAMER - 25 januari 1988 

1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
PERSONEEL - ONGEVAL - PLOTSELINGE GE
BEURTENIS - BEGRIP. 

1" Een arbeidsongeval vereist onder 
meer een plotselinge gebeurtenis die 
letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 9 Ar
beidsongevallenwet; art. 2 Arbeidson
gevallenwet Overheidspersoneel.) 

2" De normale uitoefening van het ambt 
kan een plotselinge gebeurtenis uitma
ken op voorwaarde dat er tijdens die 
uitoefening een element aanwijsbaar 
is dat het letsel kan veroorzaakt heb
ben (2). (Art. 2 Arbeidsongevallenwet 
Over heidspersoneel.) 

(DE KEYZER T. GEMEENTE ZAVENTEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 5918) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1 en 2 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de 

(1) Cass., 21 sept. 1987, A.R. nr. 5735, supra, 
nr. 42. 

(2) Zie Cass., 11' jan. 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 285) met cone!. O.M. in R. W., 1981-82, 1872; 
Cass., 20 okt. 1986, A.R. nr. 7455 (A.C., 1986-87, 
nr. 102). 

weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector (toe
passelijk op de gemeenten ingevolge het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970, gewij
zigd bij koninklijke besluiten van 25 au
gustus 1971, 8 november 1971, 2 april 
1974 en 6 juni 1975), waarvan artikel 2 
deels vervangen werd door de wet van 
13 juli 1973, en van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof allereerst over
weegt : « Opdat van ongeval in de zin 
van de arbeidsongevallenwet sprake kan 
zijn, is vereist dat: 1) het gaat om een 
plotse gebeurtenis; 2) een gebem:tenis 
die, zonder daarom abnormaal te zijn, 
moet kunnen gesitueerd worden in 
plaats en tijd, zodat ze van de normale 
uitvoering van de prestatie kan onder
scheiden worden; in verband met het 
plotse karakter van de gebeurtenis heeft 
de rechtspraak beslist dat de plotse ge
beurtenis zich niet over meer dan 1 dag 
kan uitstrekken ( ... ); er zal dus geen 
sprake kunnen zijn van een arbeidsonge
val wanneer het letsel zijn oorsprong 
vindt in opeenvolgende inspanningen in 
de tijd gespreid en het dus gaat over een 
evolutief fenomeen; als gevolg daarvan 
mag worden gezegd dat het enkel feit 
dat op een gegeven ogenblik de toleran
tiegrens overschreden wordt, niet de 
plotse gebeurtenis uitmaakt vereist door 
de wet »; na in verband met het onder
scheiden van de gebeurtenis van de nor
male uitvoering van het werk te hebben 
verwezen naar het advies van advocaat
generaal Lenaerts bij het arrest van het 
Hof van 11 januari 1982, en naar het ar
rest van het Arbeidshof te Brussel, het 
arbeidshof oordeelt : « Ter zake ont
breekt zowel het plots karakter van de 
gebeurtenis als het onderscheidingsele
ment ten overstaan van de gewone uit
voering van de arbeidsovereenkomst >>, 
en dit op grond van de vaststellingen 
dat, zoals uit eisers eigen omschrijving 
van de plotselinge gebeurtenis, bevestigd 
door de behandelende arts, zou blijken, 
het « zijn reactie op wat hij als een ver
nedering ervaart, (is) die desgevallend 
aan de oorsprong ligt van het letsel dat 
zich begin september 1980 manifesteer
de. De plotse -gebeurtenis is niet het be
vel in Zaventem te komen werken noch 
het bevel als dusdanig, vermits deze ge
beurtenissen als dusdanig het letsel niet 
hebben of kunnen veroorzaakt hebben 
(bij promotie of overplaatsing in andere 
voorwaarden, was het letsel niet ont
staan). Anderzijds onderscheidt deze ge
beurtenis zich geenszins van de normale 



Nr. 315 HOF VAN CASSATIE 649 

uitoefening van de dagtaak; weliswaar is 
er een mutatie geweest ten overstaan 
van de arbeidsplaats en ook van de ar
beidsomstandigheden, doch zulks is ver
bonden met een tewerkstelling onder 
statuut waarbij de overheid binnen het 
administratief kader steeds de mogelijk
heid heeft de plaats en de aard van de 
tewerkstelling te wijzigen. (Eiser) kon 
zich dus op ieder moment aan een muta
tie verwachten te meer daar het behoud 
van zijn tewerkstelling te Sterrebeek tot 
1 juli 1980 een uitzonderingsmaatregel 
was en dus zeer precair », 

terwijl een arbeidsongeval in de zin 
van artikel 2 van de wet van 3 juli 1967 
voorhanden is wanneer zich een ongeval 
voordoet tijdens en door de uitoefening 
van het ambt en dat een letsel veroor
zaakt; het tweede lid van dezelfde bepa
ling stelt dat het ongeval overkomen tij
dens de uitoefening van het ambt, geacht 
wordt, behoudens tegenbewijs, door de 
uitoefening van het ambt te zijn overko
men, en overeenkomstig het vierde lid 
van dezelfde wetsbepaling het letsel, be
houdens tegenbewijs, vermoed wordt 
door een ongeval te zijn veroorzaakt 
wanneer de getroffene of zijn rechtheb
benden benevens het bestaan van een 
letsel, het bestaan van een plotselinge 
gebeurtenis aanwijzen; de plotselinge ge
beurtenis derhalve een constitutief deel 
van het arbeidsongeval uitmaakt; het 
vereiste van een plotselinge gebeurtenis 
geenszins de voorwaarde oplegt dat deze 
gebeurtenis « eensklaps » of « ogenblik
kelijk >> zou zijn, noch toelaat te stellen 
dat deze plotselinge gebeurtenis zich 
over niet meer dan een dag kan uitstrek
ken; het vereiste van een plotselinge ge
beurtenis evenmin uitsluit dat als dusda
nig zou worden opgevat het op een 
gegeven ogenblik, ingevolge aanwijsbare 
omstandigheden, overschrijden van een 
tolerantiegrens waarna een letsel op
treedt; deze plotselinge gebeurtenis niet 
noodzakelijk dient verscholen te liggen 
in een feit, omstandigheid, handeling of 
toestand die van de normale uitvoering 
van de arbeidstaak onderscheiden is; ook 
de normale uitvoering van het werk een 
plotselinge gebeurtenis kan opleveren of 
inhouden, op voorwaarde dat in die uit
oefening een element aanwijsbaar is dat 
het letsel kan veroorzaakt hebben; eiser 
ten deze in conclusie als plotselinge ge
beurtenis aanvoerde de overplaatsing die 
hem op 1 juli 1980 was opgelegd in de bij
zondere omstandigheden dat hij daarvan 
niet op voorhand op de hoogte was ge
bracht, dat ze indruiste tegen de uitdruk
kelijke afspraken tussen partijen, en dat 

ze tot gevolg had dat hij in een ander 
werkmilieu belandde, dat hij niet kende, 
en waarbij hem geen persoonlijk bureau 
ter beschikking werd gesteld, doch 
slechts een lokaal, toegankelijk voor het 
publiek, waar het werkmateriaal ont
brak; eiser tevens wees op de emotionele 
en psychologische slag die hij aldus inge
volge de overplaatsing, zoals deze zich in 
concreto had voorgedaan, onder de om
standigheden die hij schetste, incasseer-
de, 

tweede onderdeel, het arbeidshof, door 
te stellen dat de plotselinge gebeurtenis, 
vereist voor het bestaan van een arbeids
ongeval, zich niet kan uitstrekken over 
een termijn van meer dan een dag, en 
onderscheiden dient te zijn van de nor
male uitvoering van de arbeidsovereen
komst, aan het wettelijk begrip « plotse
linge gebeurtenis >> een draagwijdte toe
kent die het niet bezit, en aldus aan de 
wet een voorwaarde toevoegt die er niet 
in vervat is (schending van de artikelen 
2, en voor zoveel nodig 1, van de wet van 
3 juli 1967) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het bestaan van 
een arbeidsongeval onder meer de 
aanwezigheid vereist van een plotse
linge gebeurtenis die letsel veroor
zaakt; 

Overwegende dat het middel aan
neemt dat, voor de toepassing van 
de wet van 3 juli 1967, de normale 
uitoefening van het ambt de plotse
linge gebeurtenis kan uitmaken, op 
voorwaarde dat in die uitoefening 
een element aanwijsbaar is dat het 
letsel kan veroorzaakt hebben; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat noch eisers overplaatsing 
noch de omstandigheden waarin de
ze is gebeurd, het letsel hebben kun
nen veroorzaken; dat uit de in het 
middel aangehaalde redengeving 
van het arrest blijkt dat het arbeids
hof aldus te kennen geeft dat in de 
normale uitoefening van eisers ambt 
geen element aanwijsbaar is dat het 
letsel kan veroorzaakt hebben; 
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Dat dit onderdeel de aangevoch
ten beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat, zelfs indien de in het onder
deel ontwikkelde grief gegrond is, 
deze niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

25 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Delahaye. 

Nr. 316 

3' KAMER - 25 januari 19§8 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST AL
LERLEI - VERJARING - RECHTSVORDERING 
VOLGEND U!T EEN OVERTREDING VAN ART. 
11 WET BESCHERMING LOON - VERJARINGS
TERMIJN. 

2° LOON- BESCHERi\IIING RECHTSVORDE-

RING VOLGEND UIT EEN OVERTREDING VAN 
ART. 11 WET BESCHERM!NG LOON - VERJA
RINGSTERMIJN. 

3° VER.JARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

TERMIJN ARBEIDSOVEREENKOMST 
LOON - RECHTSVORDERING VOLGEND U!T 
EEN OVERTREDING VAN ART. 11 WET BE
SCHERi\IIING LOON. 

4° LOON - BESCHERMING - BEGRIP - OP
ZEGGINGSVERGOEDING. 

5° LOON - BESCHERMING - TOEPASSING 

ART 11 WET BESCHERMING LOON OP OPZEG
G!NGSVERGOEDING. 

6° ARBEIDSOVEREENKOMST AL-

LERLEI - VERJARING - VORDER!NG TOT BE
TALING VAN EEN OPZEGGINGSVERGOEDING 
- VERJARINGSTERMIJN. 

7° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - ARBEIDSOVEREENKOMST -
VORDERING TOT BETALING VAN EEN OPZEG
GINGSVERGOEDING. 

1°, 2o en 3° De rechtsvordering volgend 
uit een overtreding van art. 11 Wet Be
scherming Loon verjaart door verloop 
van vijf jaar, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd (1). 
(Wet van 17 april1878, artt. 26 en 28.) 

4° Opzeggingsvergoedingen zijn loon in 
de zin van art. 2 Wet Bescherming 
Loon (2). 

5o Art. 11 Wet Bescherming Loon, dat 
het tijdstip bepaalt waarop het nag 
verschuldigde loon moet worden uitbe
taald wanneer de dienstbetrekking een 
einde neemt, is niet toepasselijk op op
zeggingsvergoedingen (3). 

6° en 7o De verjaringstermijn van vijf 
jaar bepaald in art. 26 voorafgaande ti
tel Sv. vindt geen toepassing op een 
vordering tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding (4). 

(RUYSSCHAERT T." PARKE DAVIS» VENN. NAAR 
AMERIKAANS RECHT," WARNER LAMBERT CONI

PAN¥ » VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5922) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1986 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 20 en 34 van de wetten betreffen
de het bediendencontract, gecoordineerd 
op 20 juli 1955, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 42 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 

(1) en (3) Cass., 5 dec. 1977, voltallige zitting 
(A.C., 1978, 403), met cone!. O.M. 

(2) Het in noot 1 vermelde arrest. Zie Cass., 
9 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 156) en 24 maart 
1980 (A.C., 1979-80, 913). 

(4) Zie het in noot 1 vermelde arrest. 
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bescherming van het loon der werkne
mers, 3, 4, 26, 27 en 28 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 
15, 39 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van ei
ser tot het verkrijgen van een opzeg
gingsvergoeding van 14.514.230 frank, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, niet ontvankelijk verklaart wegens 
verjaring, op grond: « dat de opzeggings
vergoeding waarop de werknemer recht 
heeft ten laste van de werkgever, loon is 
voor de toepassing van de loonbescher
mingswet van 12 april 1965; dat, luidens 
het artikel 2 van die wet, onder loon 
wordt verstaan : het loon in geld en de in 
geld waardeerbare voordelen, waarop de 
werknemer recht heeft ten laste van de 
werkgever ingevolge zijn dienstbetrek
king; dat de voordelen waarop de werk
nemer ingevolge zijn dienstbetrekking 
recht heeft, niet alleen betrekking heb
ben op de voordelen met betrekking tot 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst, maar ook op die met betrekking 
tot de beeindiging of de schorsing van de 
dienstbetrekking ( ... ); dat de tijdstippen 
waarop het loon moet worden uitbetaald, 
vastgesteld worden door de artikelen 9 
en 11 van de wet van 12 april 1965; dat 
het artikel 9 de uitbetaling " op gezette 
tijden" regelt van hetgeen verschuldigd 
is ingevolge de uitvoering of de schor
sing van de dienstbetrekking; dat deze 
bepaling geen toepassing kan vinden op 
de opzeggingsvergoeding, die niet " op 
gezette tijden" verschuldigd is, maar we
gens de beeindiging van de arbeidsover
eenkomst; dat het artikel 11 de uitbeta
ling van het loon vaststelt dat nog 
verschuldigd is wanneer de dienstbetrek
king een einde neemt; dat deze bepaling 
onder meer verwijst naar de "eerste be
taaldag ", die bepaald wordt door het 
voormeld artikel 9; dat in het artikel 11 
met " nog verschuldigd loon " verstaan 
wordt het loon dat, zolang de dienstbe
trekking niet beeindigd is, moet worden 
uitbetaald op de tijdstippen bepaald 
overeenkomstig het artikel 9; dat, ver
mits het artikel 9 geen betrekking heeft 
op de uitbetaling van de opzeggingsver
goeding, deze vergoeding in het artikel 
11 evenmin bedoeld is in de termen 
" nog verschuldigd loon "; dat hieruit 
volgt dat de opzeggingsvergoeding even
min bedoeld is in het artikel 42, 1, van 
de Loonbeschermingswet, dat de overtre
dingen van voormelde artikelen 9 en 11 

strafbaar stelt ( ... ); dat dienvolgens dient 
aanvaard te worden dat de niet onmid
dellijke betaling van de opzeggingsver
goeding bij de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst geen misdrijf is, zo
dat de vordering tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding niet onder toepas
sing valt van de verjaringstermijn van 
vijf jaar, bepaald in het artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878, houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, maar onder de toepas
sing van het artikel 34 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende het bedien
dencontract (thans artikel 15 van de wet 
van 3 juli 1978); dat, waar de verbreking 
van de arbeidsovereenkomst door (eiser) 
op 7 januari 1976 gesitueerd wordt, zijn 
vordering met betrekking tot een opzeg
gingsvergoeding inderdaad verj aard is 
gelet op het feit dat huidige procedure 
meer dan een j aar na de beeindiging der 
overeenkomst ingesteld werd, meer be
paald bij voormelde dagvaardingen van 
28 juli en 5 augustus 1980 », 

terwijl, zoals het arrest terecht aan
neemt, de opzeggingsvergoeding ver
schuldigd krachtens artikel 20 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, loon 
is in de zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 op de bescherming van het 
loon der werknemers; krachtens ditzelf
de wetsartikel de definitie van het begrip 
loon geldt voor alle bepalingen van de 
wet van 12 april 1965; hieruit volgt dat 
het nog verschuldigde loon, dat krach
tens artikel 11 van die wet van 12 april 
1965 wanneer de dienstbetrekking een 
einde neemt « onverwijld , en « uiterlijk 
op de eerste betaaldag die volgt op de 
datum waarop de dienstbetrekking ein
digt , moet worden betaalri, eveneens de 
opzeggingsvergoeding omvat, wat onder 
meer blijkt uit het tweede lid van gezegd 
artikel 11, dat een afwijking inhoudt op 
het beginsel van de uitbetaling van hand 
tot hand op de plaats waar de arbeid 
wordt verricht, vervat in de artikelen 5 
en 14 van de wet van 12 april 1965; uit 
het voorgaande volgt dat het niet onver
wijld - en uiterlijk op de eerste betaal
dag die volgt op de datum waarop de 
dienstbetrekking eindigt - betalen van 
de opzeggingsvergoeding een inbreuk is 
op voormeld artikel 11 van de wet van 12 
april 1965, en derhalve, krachtens artikel 
42, 1', van diezelfde wet, een misdrijf uit
maakt; de rechtsvordering die uit dit 
misdrijf volgt, met toepassing van de ar
tikelen 3, 4, 26, 27 en 28 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde-
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ring, verjaart door verloop van vijf jaar 
te rekenen van de dag waarop het rnis
drijf werd gepleegd, zonder echter te 
kunnen verjaren v66r de strafvordering, 
en deze verjaring op de verjaringster
mijn bepaald in artikel 34 van de gecoi:ir
dineerde wetten op het bediendencon
tract (thans 15 van de wet van 3 juli 1978 
op de arbeidsovereenkomsten), primeert; 
het arrest derhalve, door op grond van 
de aangehaalde consideransen te oorde
len dat, met toepassing van artikel 34 
van de gecoi:irdineerde wetten op het be
diendencontract (thans artikel 15 van de 
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereen
komsten), de vordering van eiser tot het 
verkrijgen van een opzeggingsvergoe
ding verjaard is, niet naar recht verant
woord is (schending van aile in het mid
del vermelde wetsbepalingen met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet), 
noch regelmatig gemotiveerd is (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 11 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der 
werknemers bepaalt: « Wanneer de 
dienstbetrekking een einde neemt, 
moet het nog verschuldigde loon on
verwijld worden uitbetaald en uiter
lijk op de eerste betaaldag die volgt 
op de datum waarop de dienstbe
trekking eindigt »; dat artikel 42, 1°, 
van dezelfde wet de overtreding van 
die bepaling strafbaar stelt; 

Overwegende dat een rechtsvorde
ring die volgt uit dit misdrijf, met 
toepassing van de artikelen 26 en 28 
van de wet van 17 april 18'78 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, ver
jaart door verloop van vijf jaren, te 
rekenen van de dag waarop het mis
drijf is gepleegd; 

Overwegende dat de opzeggings
vergoeding waarop de werknemer 
recht heeft ten laste van de werkge
ver, loon is voor de toepassing van 
de wet van 12 april 1965; 

Dat de tijdstippen waarop het 
loon moet worden uitbetaald, wor
den vastgesteld door de artikelen 9 
en 11 van de wet van 12 april 1965; 

Dat artikel 9 de uitbetaling « op 
gezette tijden » regelt van hetgeen 
als loon verschuldigd is ingevolge de 
uitvoering of de schorsing van de 

dienstbetrekking; dat deze bepaling 
geen toepassing kan vinden op de 
opzeggingsvergoeding die verschul
digd is wegens de beeindiging van 
de dienstbetrekking; 

Dat artikel 11 het tijdstip van uit
betaling vaststelt van het loon dat 
nog verschuldigd is wanneer de 
dienstbetrekking een einde neemt; 
dat deze bepaling onder meer ver
wijst naar de << eerste betaaldag », 
die bepaald wordt in artikel 9; dat in 
artikel 11 onder << nog verschuldigd 
loon » wordt verstaan het loon dat, 
zolang de dienstbetrekking niet be
eindigd is, moet worden uitbetaald 
op de tijdstippen bepaald overeen
komstig artikel 9; 

Dat, nu artikel 9 geen betrekking 
heeft op de uitbetaling van de op
zeggingsvergoeding, die vergoeding 
evenmin wordt bedoeld in artikel 11, 
noch bijgevolg in artikel 42, 1°, van 
de wet van 12 april 1965; 

Overwegende dat de verj aringster
mijn van vijf jaar bepaald in artikel 
26 van de wet van 17 1878 dan 
ook geen toepassing kan vinden op 
de vordering tot Letaling van een 
opzeggingsvergoeding; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

25 januari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Nelissen Grade. 

Nr. 317 

3' KAMER - 25 jammrii 1988 

ARBEIDSVOORZIENING SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - GELIJKSTELLING 
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VAN VERPLAATSING VAN DE EXPLOITATIEZE
TEL, FUSIE OF VERKOOP MET SLUITING. 

De door het beheerscomite van het Slui
tingsfonds besliste geJjjkstelling van 
verplaatsing van de exploitatiezetel, fu
sie of verkoop met sluiting van de on
derneming geldt voor alle werknemers 
van de betrokken onderneming die 
aanspraak hebben op de door de slui
tingswetgeving bepaalde voordelen. 
(Art. 2bis Sluitingswet.) 

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

GEN WERKNEMERS T. MINNEBO) 

ARREST 

(A.R. nr. 5948) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1987 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 2, 2bis, 4 en 9 van de wet 
van 28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werknemers die ont
slagen worden bij sluiting van onderne
mingen, 14 van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt om aan verweerder de sluitingsver
goeding bepaald in de wet van 28 juni 
1966 te betalen, op de volgende gronden: 
« Na onderzoek van de stukken van het 
dossier en rekening houdend met de fei
telijke omstandigheden vermeld in het 
vonnis a quo dient vastgesteld te worden 
dat in casu overeenkomstig artikel 2, § 1, 
van de wet van 30 juni 1967, wanneer bij 
sluiting van een onderneming in de zin 
van de artikelen 2 (sluiting: de hoofdac
tiviteit heeft op gehouden te bestaan) en 
2bis (het Fonds heeft de gelijkstelling 
met de sluiting beslist) van de wet van 
28 juni 1966, in principe de verplichtin
gen van de gefailleerde werkgever, die 
zijn verplichtingen niet nakomt, overge
nomen worden door het Fonds. Voor de 
toepassing van artikel 2, § 2, van de wet 
van 30 juni 1967 is enkel vereist dat de 
onderneming ophoudt te bestaan en dat 
de werknemers die bij de ondernemer 
tewerkgesteld zijn hun vroegere rechten 
hebben behouden. De P.V.B.A. Ateliers 
Schepens heeft onbetwistbaar opgehou-

den te bestaan, zij werd gerechtelijk ver
effend en de actiefbestanddelen ervan 
werden verkocht. Ook is het onbetwist
baar dat (verweerder) tegenover de nieu
we werkgever niet dezelfde rechten had 
als tegenover de P.V.B.A. Ateliers Sche
pens. Ook kan de hoofdactiviteit niet ge
acht worden na de stopzetting te zijn 
verlengd daar de nieuwe werkgever een 
andere rechtspersoonlijkheid heeft ( ... ). 
Ter zake dient nog opgemerkt te worden 
dat (eiser) de stopzetting van de activi
teit van de in vereffening zijnde zou be
twisten (sic), nu zij aan de werknemers 
die werden aangeworven door de nieuwe 
werkgever, alle vergoedingen uitbetaalde 
met uitzondering van de verbrekingsver
goeding. Hoger vernoemde redenering 
blijft nog gelden zo men aanneemt dat 
het beheerscomite van (eiser) de stopzet
ting van de activiteit van de onderne
ming met de sluiting van het bedrijf ge
lijkgesteld. heeft. Inzake deze gelijkstel
ling mag met de eerste rechter gesteld 
worden (rekening houdend met de voor
bereidende werken van de wet) dat de 
gelijkstelling slaat op a! de werknemers 
(in het Frans : "pour !'ensemble des tra
vailleurs concernes "). Niet aileen de 
werknemers die niet werden opgenomen 
door de nieuwe vennootschap, maar ook 
diegenen die wel werden overgenomen 
door de nieuwe vennootschap, zonder on
derscheid of zij binnen de zes maanden 
werden ontslagen of zij geen ancii:~nni
teitsjaren zagen toegekend worden >>, 

zesde onderdeel, daar artikel 2 bis van 
de wet van 28 juni 1966 aan eiser toelaat 
te beslissen om bepaalde omstandighe
den, zoals de verplaatsing van de exploi
tatiezetel, de fusie of de verkoop van de 
onderneming, gelijk te stellen met slui
ting van de onderneming, geen enkele 
wetsbepaling eiser verbiedt die gelijk
stelling te beperken tot bepaalde catego
rieen van werknemers, zoals ten deze de 
niet overgenomen werknemers en dege
nen die wel werden overgenomen, voor 
zover zij niet meer in dienst werden ge
houden na zes maanden volgend op hun 
indiensttreding; het arrest, door te beslis
sen dat een eventuele beslissing tot ge
lijkstelling moet slaan op aile werkne
mers, op onwettige wijze aan artikel 2bis 
van de wet van 28 juni 1966 een daarin 
niet gestelde voorwaarde toevoegt en 
derhalve niet naar recht verantwoord is 
(schending van de artikelen 2bis, 4 en 9 
van de wet van 28 juni 1966) noch regel-
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matig gemotiveerd (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 2bis, eerste lid, van de wet 
van 28 juni 1966, het beheerscomite 
van eiser de verplaatsing van de ex
ploitatiezetel, de fusie of de verkoop 
van de onderneming kan gelijkstel
len met sluiting van de onderne
ming; 

Dat zich op die gelijkstelling kun
nen beroepen alle werknemers van 
de betrokken onderneming die aan
spraak hebben op de bij sluiting van 
onderneming door de wet bepaalde 
voordelen; 

Dat een beslissing waarbij de ge
volgen van de gelijkstelling beperkt 
worden tot bepaalde categorieen van 
rechthebbenden, in de wet geen 
steun vindt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

25 januari 1988 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si~ 
mont. 

Nr. 318 

3" KAMER - 25 januari 1988 

VOORZIENING IN CASSATIE - DIENST
PLICHTZAKEN - VORMEN - HANDTEKE
NING. 

Nie~ on_tvankelijk is de voorziening die 
wet IS getekend door de dienstplichti-

ge, maar door een advocaat zonder bij
zondere volmacht (1). (Art. 51, § 1 
Dienstplichtwet.) ' 

(D ... N ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 646 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 september 1987 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Oost-Vlaanderen gewezen; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift tot cassatie blijkens zijn 
vermeldingen niet is getekend door 
de eiser, maar door een niet nader 
omschreven persoon die tekent loco 
de advocaat vermeld in het ver
zoekschrift als zijnde eisers raads
man; dat geen bijzondere volmacht 
wordt overgelegd; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift, dat niet voldoet aan het 
voorschrift van artikel 51, § 1, van 
de Dienstplichtwet, niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

25 januari 1988 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. P. Van Eeckhaut, 
Gent. 

Nr. 319 

2" KAMER - 26 januari 1988 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - NAAR RECHT 

(1) Cass., 27 okt. 1986, A.R. nr. M 608 N, 26 
jan. 1987, A.R. nrs. M 417 F en M 418 F 
(A.C., 1986-87, nrs. 124 en 306). 
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MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING - VER
EISTE. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - OPEENVOLGING 
VAN WETTEN - STRAFZAKEN - FElTEN GE
PLEEGD ONDER DE GELDING VAN DE OUDE 
WET - FElTEN GEKWALIFICEERD VOLGENS 
DE OMSCHRIJVING VAN DE NIEUWE WET -
STRAF UITGESPROKEN MET TOEPASSING VAN 
DE NIEUWE WET DIE EEN MINDER ZWARE 
STRAF BEPAALT - NAAR RECHT MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING - VEREISTE. 

1° Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet de op de strafvordering 
gewezen veroordelende beslissing op
gave doen van de wetsbepalingen 
waarbij de bestanddelen van het tegen 
de veroordeelde bewezen verklaarde 
misdrijf en een straf worden bepaald 
(1}. 

2° Wanneer het aan de beklaagde ten 
laste gelegde feit gekwalificeerd werd 
volgens de omschrijving van de nieu
we wet, terwijl het gepleegd werd on
der de gelding van de oude wet, mag 
de rechter dat misdrijf slechts bewe
zen verklaren en een straf uitspreken 
met toepassing van de nieuwe wet die 
een minder zware straf bepaalt, indien 
hij vaststelt dat het feit ook strafbaar 
was ten tijde dat het werd gepleegd; 
die vaststelling vereist dat de bepaling 
van de oudere wet, die de bestandde
len van het misdrijf omschrijft, door 
de rechter wordt vermeld. 

(CHRISTIAENSEN G., CHRISTIAENSEN W. T. VAN 
CAMP - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT 

CHRISTIAENSEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 781} 

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

(1) Cass., 28 okt. 1987, A.R. nr 5939 
(A.C., 1987-88, nr 119). 

L Op de voorziening van Gustaaf 
Christiaensen : 

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

1. W at betreft de telastlegging E.I : 
Overwegende dat eiser van die te

lastlegging wordt vrijgesproken; 
Dat de voorziening mitsdien bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

2. W at de overige telastleggingen 
betreft: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 163 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het hof van beroep met toe
passing van artikel 2 van het Strafwet
boek eiser wegens de telastlegging C be
treffende fiscale valsheid in geschrifte 
veroordeelt op grond van de bepalingen 
van het (oud} artikel 342 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en 
het (oud) artikel 73 van het Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waar
de zoals deze bestonden voor de wet van 
10 februari 1981 doch met toepassing van 
de straffen van het (nieuw) artikel 340 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen en het (nieuw) artikel 73 van het 
Wetboek van de Belasting over de Toege
voegde Waarde, zoals gewijzigd door de 
wet van 10 februari 1981, op grond van 
de motivering, dat « de door eiser aange
voerde beschouwingen dat hij zich niet 
plichtig maakte aan deze feiten, niet 
aanvaardbaar zijn, daar het vaststaat dat 
hij mede opdracht gaf tot de vastgestelde 
praktijken van zwarte verkopen en dito 
ontvangsten zonder vermelding in de 
boekhouding der N.V., en hij de jaarre
kening over 1979 goedgekeurde en deze 
over 1980 niet afkeurde "• 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 163 van het Wetboek van 
Strafvordering elk vonnis of arrest van 
veroordeling de wetsbepalingen moet 
aanduiden die de bestanddelen van het 
misdrijf bepalen en die de straf vaststel
len; in de telastlegging C enkel melding 
wordt gemaakt van de artikelen 73bis 
van het W etboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde en 340 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
zoals ingevoerd door de wet van 10 fe
bruari 1981; het bestreden arrest aldus 
noch in zijn eigen motivering, noch door 
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verwijzing naar het vonnis van de eerste 
rechter de wetsbepalingen aanduidt die 
de constitutieve bestanddelen van het 
misdrijf waarvoor eiser veroordeeld 
wordt, bepalen; zodat het bestreden ar
rest, bij gebrek aan vermelding van deze 
wetsbepalingen, schending inhoudt van 
artikel 163 van het Wetboek van Straf
vordering, en niet regelmatig is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

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

de telastlegging C betreft toepassing 
maakt van de artikelen 339 en 340, 
eerste lid, van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen en van de ar
tikelen 73 en 73bis, eerste lid, van 
het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde W aarde, als gewij
zigd bij de wet van 10 februari 1981; 

Dat het arrest constateert dat « de 
feiten dateren van v66r 14 februad 
1981, datum waarop de nieuwe wet 
van 10 februari 1981 van toepassing · 
werd, doch dat die feiten ook straf
baar waren op het moment dat ze 
gepleegd werden onder de oude wet ' 
en onder de nieuwe wet strafbaar 
bleven, zij het dat de toe te passen 
straf deze is voorzien in de nieuwe 
wet, daar deze lichter is dan deze 
van de oude wet »; 

Overwegende dat om met redenen 
te zijn omkleed de veroordeling op 
de strafvordering niet alleen de wet
telijke bepaling die straf stelt op het 
feit dat het ten laste van de be
klaagde bewezen verklaarde mis
drijf oplevert, moet vermelden, 
maar tevens de wettelijke bepaling 
die de bestanddelen van dit misdrijf 
omschrijft; 

Dat wanneer het ten laste van de 
beklaagde gelegde feit gekwalifi
ceerd wordt volgens de omschrijving 
van de nieuwe wet, terwijl het ge
pleegd werd onder de gelding van 
de oude wet, de rechter dit misdrijf 
slechts bewezen mag verklaren en 
een straf uitspreken met toepassing 
van de nieuwe wet die een minder 
zware straf bepaalt, indien hij vast-

stelt dat het feit ook stmfbaar was 
ten tijde dat het werd gepleegd; 

Dat die vaststeliing vereist dat de 
bepaling van de oude wet, die de be
standdelen van het misdrijf om
schrijft, door de rechter wordt aan
gewezen; dat zoniet de wettigheids
controle van zijn beslissing niet 
mogelijk is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ei
sers veroordeelt op de tegen hen in
gestelde strafvordering en dviel
rechtelijke vordering; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt de eisers elk in een vijfde 
van de kosten; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus zaa'1: naa.r het Hof 
van Beroep te Brussel. 

26 januari 1988 - ze kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
aclvocaat-generaal - AdFocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 320 

2e KAiVIER - 26 jtiHllilaJi'il 1988 

1° VOORZIENING IN CAE:SATIE 
STRAFZAKEN - PERS011.;EN BEVOEGD OiVI 
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - WERKNE
iVIER DIE BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN AR
BEIDSOVEREENKOiVIST SCHADE BEROKKENT 
AAN DERDEN - WERKGEVER MET TOEPAS
SING VAN ART 13 ARBEIDSOVEREEI'\KOiVI
STEl\i\¥ET ALLEEN AANSPRAKELIJK GESTELD 
- CASSATIEBEROEP VAN DE WERKNEiVIER -
ONTV ANKELIJKHEID 
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2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
MEESTERS - AANGESTELDEN - WERKNE
MER DIE BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN AR
BEIDSOVEREENKOMST SCHADE BEROKKENT 
AAN DERDEN - WERKGEVER MET TOEPAS
SING VAN ART. 18 ARBEIDSOVEREENKOM
STENWET ALLEEN AANSPRAKELIJK GESTELD 
- CASSATIEBEROEP VAN DE WERKNEMER
ONTV ANKELIJKHEID. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - AL
LERLEI - WERKNEMER DIE BIJ DE UITVOE
RING VAN ZIJN ARBE!DSOVEREENKOMST 
SCHADE BEROKKENT AAN DERDEN - WERK
GEVER MET TOEPASSING VAN ART. 18 AR
BEIDSOVEREENKOMSTENWET ALLEEN AAN
SPRAKELIJK GESTELD - CASSATIEBEROEP 
VAN DE WERKNEMER- ONTVANKELIJKHEID. 

1°, 2o en 3° Voor de werknemer, beklaag
de, ten aanzien van wie de rechter be
slist dat hij een lout heeft begaan in 
oorzakelijk verband met de schade 
wa'lrvoor de rechter zijn werkgever, 
met toepassing van art. 18 Arbeids
overeenkomstenwet, alleen aansprake
lijk stelt, staat tegen die beslissing 
cassatieberoep open. 

(VAN HOE, STAD GENT T. VERSCHRAEGEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1284) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januar1 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben vastgesteld, 
enerzijds, dat, wat Albert Verschrae
gen, Michael Lynch en de N.V. Mul
tiport-Continex betreft, de strafvor
dering door verjaring vervallen is, 
anderzijds, dat de vrijspraak van Al
bert Van Hoe en de buitenzake
stelling van de stad Gent definitief 
zijn bij ontstentenis van hoger be
roep door het openbaar ministerie, 
uitspraak doet op civielrechtelijk ge
bied; 

I. Op de voorziening van Norbert 
Van Hoe: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening aange-

voerd door de eerste, de tweede, de 
vierde en de vijfde verweerder en 
hieruit afgeleid dat het bestreden 
vonnis enkel vaststelt dat eiser een 
fout beging in oorzakelijk verband 
met het ongeval, doch de civielrech
telijke vorderingen tegen hem onge
grond verklaart en aileen veroorde
lingen uitspreekt tegen de stad 
Gent, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, zodat de voorziening, wat ei
ser betreft, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser er belang 
bij heeft tegen het bestreden vonnis 
cassatieberoep in te stellen in zover
re daarbij wordt beslist dat hij een 
fout heeft begaan in oorzakelijk ver
band met de door de verweerders 
geleden schade; 

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

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de aan eiser ten laste gelegde over
treding van de artikelen 5 en 72.2 
van het Wegverkeersreglement be
wezen wordt verklaard : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis volgens hetwelk eiser 
geen overtreding beging, vernietigt op 
het enkel hoger beroep van de burger
lijke partijen en de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij voor een andere be
klaagde, en, opnieuw rechtsprekend, in 
verband met de burgerlijke vorderingen 
beslist dat eiser een zware overtreding 
heeft begaan door de doorlopende streep 
te hebben overschreden en gereden te 
hebben op een rijbaan bestemd voor het 
tegenliggend verkeer en dat deze fout in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val en de schadelijke gevolgen ervan, 

terwijl het bestreden vonnis niet vast
stelt dat deze beslissing met eenparige 
stemmen van de leden van de correctio
nele rechtbank werd genomen : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben geconstateerd 
dat de vrijspraak van eiser, bij ont
stentenis van boger beroep door het 
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openbaar ministerie, definitief is ge
worden, beslist dat eiser de hem ten 
laste gelegde overtreding heeft ge
pleegd en tevens oordeelt dat, met 
toepassing van artikel 18 van de Ar
beidsovereenkomstenwet, niet eiser 
doch aileen de stad Gent, civielrech
telijk aansprakelijke partij, moet in
staan voor de uit het misdrijf ont
stane schade; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, rechtdoende in hoger be
roep, niet wettig kon beslissen, zon
der tevens vast te stellen dat zij uit
spraak deed met eenparige stem
men van haar leden, dat eiser de 
hem ten laste gelegde overtreding 
heeft gepleegd die ten grondslag ligt 
aan de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verleent akte I 
van de afstand van de voorziening 
van de stad Gent in zoverre ze ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van Albert 
Verschraegen tegen haar en op haar 
civielrechtelijke vordering tegen Al
bert Verschraegen, Michael Lynch 
en de N.V. Multiport-Continex; zon
der acht te slaan op het tweede, het 
derde en het vierde middel aange
voerd tot staving van de voorziening 
van Norbert Van Hoe die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis in zo
verre het beslist dat Norbert Van 
Hoe schuldig is aan de hem ten las
te gelegde overtreding en dat die 
overtreding in oorzakelijk verband 
staat met de schade, en in zoverre 
het uitspraak doet over de civiel
rechtelijke vorderingen van Michael 
Lynch, de N.V. Royale Beige, de 
vennootschap naar Engels recht An
glo Overseas Transport Ltd., de ven
nootschap naar Engels recht Beau
fort Insurance Company Ltd. tegen 
de stad Gent; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 

de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; laat de kosten van be
tekening van de voorziening aan het 
openbaar ministerie ten laste van de 
eisers; veroordeelt Albert Verschrae
gen, Michael Lynch, N.V. Royale 
Beige, vennootschap naar Engels 
recht Anglo Overseas Transport Ltd. 
en vennootschap naar Engels recht 
Beaufort Insurance Company Ltd. 
ieder in een vijfde van de overige 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

26 januari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en Biitzler. 

Nr. 321 

2' KAMER - 27 januari 1988 

1° VALS GETUIGENIS - STRAFZAKEN -
BESTANDDELEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - VRIJ
SPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - DRAAGWIJDTE. 

1° Vals getuigenis in correctionele zaken 
vereist dat de valse verklaring nadeel 
heeft kunnen berokkenen (1). (Art. 218 
Sw.) 

2° Bij ontstentenis van hager beroep van 
het openbaar ministerie brengt het ha
ger beroep tegen een vrijsprekende be
slissing ingesteld door de burgerlijke 
partij, al was die bij rechtstreekse dag
vaarding gesteld, de strafvordering 
niet voor de appelrechter (2). (Art. 202 
Sv.) 

(1) Cass., 21 feb. 1955 (A.C., 1955, 519); 
NOVELLES, Droit penal, dl. II, nrs. 2768 en 2769. 

(2) Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr 5189 
(A. C., 1986-87, nr 127). 
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(ROMMES T. DONEUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6373) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest, bij 
de uitspraak over de hogere beroe
pen van de eisers, burgerlijke partij
en, tegen een vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Namen dat 
verweerster had vrijgesproken van 
de telastlegging van vals getuigenis 
in correctionele zaken, de feiten van 
die telastlegging niet bewezen ver
klaart, het hof van beroep niet be
voegd verklaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvorderin
gen van de eisers en hen veroor
deelt in de appelkosten met inbegrip 
van de door de vervolgende partij 
gemaakte kosten; 

Over het eerste middel: dat het arrest 
vermeldt dat de aan verweerster verwe
ten verklaring, die op 6 maart 1986 ter 
zitting van de correctionele rechtbank is 
afgelegd, geen betrekking had op een 
wezenlijk bestanddeel van de zaak waar
over die persoon is ondervraagd, en 
daaruit afleidt dat de bestanddelen van 
het wanbedrijf vals getuigen.is niet aan
wezig zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep niet in die zin kon beslissen, aan
gezien verweerster met haar verklaring 
de door de eisers aan.gevoerde stelling 
van wettige verdediging heeft willen be
strijden, 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
bovendien niet zonder de bewijskracht 
van de inhoud van de akten uit het straf
dossier te miskennen, kon beslissen dat 
de verklaring van een getuige die, ten 
tijde van de behandeling ter zitting van 
een zaak van slagen en verwondingen, 
bevestigde dat de beklaagden (thans de 
eisers) te zamen slagen aan het slachtof
fer hadden toegebracht, op geen wezen
lijk feit betrekking had, 

derde onderdeel, het strafgerecht 
waarbij een feit aanhangig gemaakt was, 
zelfs als het zich niet aansloot bij de 
door de eisers aangevoerde stelling van 
wettige verdediging, tach altijd het be-

staan van een oorzakelijk verband tus
sen het bij de kraag grijpen van het 
slachtoffer en diens gezondheidstoestand 
had kunnen uitsluiten, zodat alleen ge
wone slagen, zonder verzwarende om
standigheid, ten laste van de eisers in 
aanmerking hadden kunnen worden ge
nomen; 

vierde onderdeel, het arrest ten on
rechte vermeldt dat een van de voor
waarden voor het bestaan van het wan
bedrijf vals getuigenis in correctionele 
zaken is dat het aangeklaagde getuigenis 
betrekking heeft op een wezenlijk gege
ven, terwijl het voldoende is dat een der
gelijk getuigenis een invloed, hoe gering 
oak, kan hebben op de afloop van het 
proces: 

Over het eerste en het vierde on
derdeel samen : 

Overwegende dat, ook al staat 
vast dat het arrest door onzuiver 
taalgebruik vermeldt dat het wanbe
drijf vals getuigenis in correctionele 
zaken vereist dat een valse verkla
ring is afgelegd « over een wezenlijk 
feit », uit het geheel van de vermel
dingen van de bestreden beslissing 
nochtans valt af te leiden dat het 
hof van beroep heeft beslist dat de 
door verweerster op de terechtzit
ting van 6 maart 1986 afgelegde ver
klaring, namelijk « (dat) de zoon 
Rommes (thans de eerste eiser) (Ge
rard) wurgde en (dat) heiden te za
men (thans de twee eisers) vuistsla
gen toebrachten aan ... Gerard » niet 
in zoverre vals was dat de eisers er
door konden worden benadeeld; dat 
het die beoordeling hierop grondt 
dat « het door Serge Rommes zelf 
niet (werd) betwist dat hij Gerard 
bij de das (had) vastgegrepen, dat 
bewezen (was) dater in de gang van 
de slagerij een vechtpartij tussen 
verschillende personen (was) ont
staan, ... dat in het geharrewar dat 
aldus kennelijk was ontstaan de 
verschillende waarnemers op be
paalde detailpunten konden zijn 
misleid, ... (dat) verschillende getui
gen hebben verklaard dat Serge 
Rommes wel degelijk Gerard bij de 
das had vastgegrepen en (dat), an
derzijds, Serge Rommes (in zijn ver
klaring) voor de gerechtelijke politie 
op 25 januari 1985, implidet de fei-
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ten had toegegeven, ... dat Doneux 
in haar verklaring ter zitting de wa
re toedracht van de voornaamste 
feiten, ten deze de vechtpartij in de 
gang, niet verdraait »; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus regelmatig motiveert en 
naar recht verantwoordt de beslis
sing volgens welke het getuigenis 
van verweerster geen enkele ver
draaiing van de waarheid die de ei
sers had kunnen benadelen, bleek te 
bevatten, en dat de haar op grond 
van artikel 218 van het Strafwet
boek ten laste gelegde feiten derhal
ve niet bewezen waren; 

Dat het eerste en het vierde on
derdeel in zoverre niet kunnen wor
den aangenomen; 

Dat voor het overige het eerste 
onderdeel neerkomt op een kritiek 
op de feitelijke beoordeling van de 
gegevens van de zaak door de fei
tenrechter; dat het in zoverre niet 
ontvankelijk i>; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet duidelijk aangeeft van welke 
stukken uit het strafdossier de be
wijskracht zou zijn miskend; dat het 
niet ontvankelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

uitsluitend betrekking heeft op de 
strafvordering die tegen de eisers is 
ingesteld wegens het opzettelijk toe
brengen, hetzij van gewone slagen, 
hetzij van slagen met een van de in 
de artikelen 399 en 400 van het 
Strafwetboek omschreven verzwa
rende omstandigheden; 

Dat het derhalve betrekking heeft 
op een beslissing waartegen de 
voorziening niet gericht is; dat het 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel: dat het arrest 
enkel uitspraak doet over de bestandde
len van de telastlegging van vals getuige
nis, zonder verweerster van rechtsvervol
ging te ontslaan, 

terwijl de strafvordering ten deze voor 
het hof van beroep aanhangig was ge
maakt door de rechtstreekse dagvaar-

ding van de eisers en hun hoger beroep 
tegen het vonnis van de correctionele 
rechtbank, ook al had het openbaar mi
nisterie tegen die beslissing van de cor
rectionele rechtbank geen hoger beroep 
ingesteld; de eisers er belang bij hebben 
dat door een strafrechterlijke veroorde
ling erga omnes zou worden vastgesteld 
dat verweerster zich schuldig gemaakt 
heeft aan vals getuigenis in correctionele 
zaken; 

Overwegende dat bij ontstentenis 
van hoger beroep van het openbaar 
ministerie, het hoger beroep van de, 
zelfs rechtstreeks dagvaardende, 
burgerlijke partij tegen een beslis
sing waarbij de beklaagde wordt 
vrijgesproken, de strafvordering niet 
voor de appelrechter brengt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; verwijst de eisers, ie
der van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

27 januari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. M. Paquot, Na
men. 

Nr. 322 

1" KAMER - 28 januari 1988 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON- ART. 
11, WET 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE RADIO
BERICHTGEVING - ART. 22, K.B. 15 OKT. 1979 
BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOVERBIN
DINGEN - BEDRAGEN DIE DE " TITUL_I\RIS
SEN " VAN EEN MINISTERIELE VERGUNNING 
MOETEN BETALEN - AARD. 

2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP 
ART 11, WET 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE 
RADIOBERICHTGEVING - ART 22, K.B. 15 
OKT 1979 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIO
VERBINDINGEN - BEDRAGEN DIE DE " TITU
LARISSEN , VAN EEN MINISTERIELE VERGC''l 
NING MOETEN BETALEN - AARD 
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3° RETRIBUTIE - ART. 11, WET 30 JULI 1979 
BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVING -
ART. 22, K.B. 15 OKT. 1979 BETREFFENDE DE 
PRIVATE RADIOVERBINDINGEN - BEDRAGEN 
DIE DE« TITULARISSEN 'VAN EEN MINISTE
RIELE VERGUNN!NG MOETEN BETALEN -
AARD. 

4° TELEGRAAF EN TELEFOON - BE
DRAGEN GEVORDERD DOOR DE REGIE VAN 
TELEGRAAF EN TELEFOON - BEDRAGEN 
DOOR DE REGIE « RECHTEN , GENOEMD -
DRAAGWIJDTE. 

5° RETRIBUTIE - BEDRAGEN GEVORDERD 
DOOR DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELE
FOON - BEDRAGEN DOOR DE REGIE « RECH
TEN » GENOEMD - DRAAGWIJDTE. 

6° RETRIBUTIE - BEGRIP. 

7° TELEGRAAF EN TELEFOON - BE
DRAGEN GEVORDERD DOOR DE REGIE VAN 
TELEGRAAF EN TELEFOON - GEEN VERGOE
DING VOOR EEN BIJZONDERE DIENST -
AARD VAN DIE VORDERING. 

8° RETRIBUTIE - BEDRAGEN GEVORDERD 
DOOR DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELE
FOON - GEEN VERGOEDING VOOR EEN BIJ
ZONDERE DIENST - AARD VAN DIE VORDE
RING. 

go BELASTING - BEDRAGEN GEVORDERD 
DOOR DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELE
FOON - GEEN VERGOEDING VOOR EEN BIJ
ZONDERE DIENST - AARD VAN DIE VORDE
RING. 

1 o, 2o en 3' De bedragen die, met toepas
sing van de artt. 11 van de wet van 30 
juli 1979 betreffende de radioberichtge
ving en 22 van het K.B. van 15 okt. 
1979 betreffende de private radiover
bindingen, moeten worden betaald 
door de « titularissen » van een minis
teriele vergunning kunnen alleen maar 
retributies zijn die bestemd zijn om de 
kosten voor de controle van de sta
tions en netten voor radioverbinding 
en het toezicht op de uitzendingen te 
dekken (1). 

4o en 5' Dat de Regie van Telegraaf en 
Telefoon een door haar gevorderd be
drag een « recht » noemt, is op zichzelf 
niet voldoende om daarvan een retri
butie te maken. 

(1) Zie Cass., 17 dec. 1968 (A.C., 1969, 387). 

6° Een retributie is wezenlijk de vergoe
ding die de overheid van sommige be
lastingplichtigen vordert voor een bij
zondere prestatie die zij te hunnen 
persoonlijken bate heeft uitgevoerd of 
voor een rechtstreeks en bijzonder 
voordeel dat zij hun heeft verleend (2}. 

7°, 8° en go Het arrest dat, enerzijds, zegt 
dat de prestaties waarvoor de Regie 
van Telegraaf en Telefoon bedragen 
vordert die zij zelf « rechten » noemt, 
de controle en het toezicht betreffen 
op installaties en uitzendingen ingevol
ge de toepassing van de reglementen 
van beheer en van politie betreffende 
radioverbindingen, en derhalve tot de 
algemene politieopdracht van de Regie 
van Telegraaf en Telefoon behoren en 
dat, anderzijds, in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze, vaststelt dat die 
bedragen, die van een intercommunale 
cooperatieve vennootschap worden ge
vorderd, aan geen enkele rechtstreek
se en gei'ndividualiseerde dienst van 
de Regie ten voordele van die vennoot
schap beantwoorden en dat laatstge
noemde uit de controle en het toezicht 
geen enkel ander voordeel haalt dan 
het voordeel van ieder die krachtens 
de wet recht heeft op de « bescher
ming van de radioverbindingen », be
slist naar recht dat de f{evorderde be
dragen geen enkele aan de genoem
de vennootschap bewezen bijzondere 
dienst vergoeden en derhalve belastin
gen zijn. 

(REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON T. «AS
SOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE , INTER

COMMUNALE C.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8034) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 4 van de wet van 14 mei 1g30 
over de radiotelegrafie, de radiotelefonie 
en de andere radioverbindingen, 6 van 

(2) Zie Cass., 20 feb. 1986, A.R. nr 7427 
(A.C., 1985-86, nr. 403) en de noot 1, zie B. PEE
TERS, « De begrippen belasting, last en retribu
tie in de artikelen 110 en 113 van de Grand
wet ''• R. W., 1987 1988, biz. 241 e v 
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het koninklijk besluit van 27 juni 1930 
tot toepassing van de voormelde wet van 
14 mei 1930, 19 van het ministerieel be
sluit betreffende de private inrichtingen 
voor uitzending en voor uitzending en 
ontvangst (beide laatste teksten voor de 
periode van januari tot april 1974), 8 van 
het koninklijk besluit van 27 februari 
1974 betreffende telecommunicatie, ver
vangen voor de verbindingen die uitslui
tend worden gebruikt voor de transmis
sie van radio- en omroepprogrammasig
nalen bij artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 5 oktober 1976 over hetzelfde 
onderwerp (voor de periode van 1 mei 
1974 tot 31 oktober 1979), 2, 3, §§ 2 en 3, 
11 van de wet van 30 juli 1979 betreffen
de de radioberichtgeving, 21, 22 van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1979 
betreffende de private radioverbindingen 
(voor de periode na 31 oktober 1979), 5, 
3•, 17 en 23 van de wet van 19 juli 1930 
tot oprichting van de Regie van Tele
graaf en Telefoon (laatstgenoemd artikel 
v66r de opheffing van de laatste zin bij 
de wet van 30 juli 1979), onjuiste toepas
sing van artikel 113 van de Grondwet en 
schending van artikel <J7 van de Grand
wet, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest, 
na te hebben vastgesteld dat verweerster 
straalverbindingen gebruikt waarvoor ei
seres ingevolge de bovenvermelde bepa
lingen een recht eist, overweegt « dat er 
bij de installatie, het onderhoud en de 
werking van de straalverbindingen geen 
rechtstreekse prestatie van de Regie van 
Telegraaf en Telefoon is geweest; dat de 
desbetreffende kosten ten belope van 
30.000.000 frank door de "Association lie
geoise d'Electricite " (in werkelijkheid 
door de gemeenten) zijn gedragen; dat 
de bedragen die van de "Association lie
geoise d'Electricite " worden gevorderd 
met geen enkele rechtstreekse en gei:ndi
vidualiseerde dienst bewezen door de Re
gie van Telegraaf en Telefoon ten voor
dele van die vereniging van gemeenten 
overeenstemmen; dat de prestaties waar
voor de Regie van Telegraaf en Telefoon 
een " recht " vordert, betrekking hebben 
op de controle en het toezicht op installa
ties en uitzendingen ingevolge de toepas
sing van de reglementen van beheer en 
van politie betreffende radioverbindin
gen, en derhalve onder de algemene 
plicht van politie van de Regie van Tele
graaf en Telefoon vallen; dat de "Asso
ciation liegeoise d'Electricite " daaruit 
geen enkel ander voordeel haalt dan het 
voordeel van een ieder die krachtens de 
wet recht heeft op " bescherming " van 

de radioverbindingen; dat derhalve de 
genoemde "taksen ", aangezien zij geen 
bijzondere dienst aan de "Association lie
geoise d'Electricite " vergoeden, geen 
rechten zijn zoals de Regie van Tele
graaf en Telefoon beweert, maar belas
tingen ,; dat, overigens, « de wijze waar
op het bedrag van de door de Regie van 
Telegraaf en Telefoon gevorderde " ta
xen " is berekend - een forfaitair be
drag (artikelen 8 van het koninklijk be
sluit van 27 februari 1974, en 22 van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1979) 
dat is vastgesteld ongeacht de kostprijs 
van de eventuele persoonlijke dienst aan 
(verweerster) - hoe dan ook impliceert 
dat het een belasting een geen recht be
treft ( ... ); dat het aanvoeren van het "for
faitair" karakter van die "rechten" zou 
betekenen dat hun aard wordt ontkend "; 
en bovendien, ten overvloede zegt « dat, 
zo de door de Regie van Telegraaf en Te
lefoon gevorderde bedragen als rechten 
moeten worden aangezien, dient te wor
den vastgesteld dat geen enkele wette
lijke bepaling de Regie van Telegraaf en 
Telefoon machtigt om die te innen, zeker 
niet te haren bate ''• en daaruit afleidt 
dat eiseres niet bevoegd is om de beta
ling van de litigieuze bedragen te vorde
ren, 

terwijl de in aanhef van het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen het in
nen van die bedragen uitdrukkelijk be
palen en organiseren, en terwijl, wan
neer de wet een bepaalde vergoeding 
voor het verlenen van een openbare 
dienst vaststelt, de rechtbanken de ver
houding tussen het bedrag van die ver
goeding en de waarde van die diensten 
niet horen te behoordelen, en evenmin te 
beslissen dat die diensten moesten wor
den geleverd zonder dat de door of 
krachtens de wet bepaalde vergoeding 
was verschuldigd; het feit dat de kosten 
betreffende controle en toezicht op in
stallaties en uitzendingen, die ingevolge 
de toepassing van de reglementen van 
beheer en politie inzake radioverbindin
gen moeten worden uitgevoerd, « beho
ren tot de algemene plicht van politie 
van de Regie van Telegraaf en Tele
foon "• en het feit dat verweerder « daar
uit geen enkel ander voordeel haalt dan 
het voordeel van een ieder die krachtens 
de wet recht heeft op bescherming van 
de radioverbindingen "• niet uitsluiten 
dat die lasten door een recht kunnen 
worden gedekt; het begrip recht, in de 
zin van de in de aanhef van het middel 
aangewezen bepaiil:'.gen, en ook het be
grip retributie, in de zin van artikel 113 
van de Grondwet, niet noodzakelijk bete-
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kenen dat er een rechtstreeks verband 
moet bestaan tussen het bedrag van het 
gei:nde recht en de prijs of de waarde 
van een gei:ndividualiseerde dienst; daar
uit volgt dat het arrest, door de rechts
vordering van eiseres af te wij zen, de bo
venvermelde wettelijke bepalingen wei
gert toe te passen en ze derhalve 
schendt (schending van aile aangewezen 
bepalingen); 

tweede onderdeel, artikel 23, laatste 
lid, van de wet van 19 juli 1930 tot op
richting van de Regie van Telegraaf en 
Telefoon (tekst voorafgaand aan de wet 
van 30 juli 1979}, door aan laatstgenoem
de het exploiteren van de radioverbindin
gen toe te vertrouwen, de Regie ook 
machtigt om de opbrengst van de krach
tens de wet vastgestelde rechten te in
nen die bedoeld zijn om haar eigen kos
ten te dekken; artikel 5, 3", van dezelfde 
wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de 
Regie, aan laatstgenoemde de gezamen
lijke vermogensrechten overdraagt die 
uit de exploitatie van die diensten voort
vloeien; artikel 17 van dezelfde wet be
paalt dat de Regie haar ontvangsten int; 
die overdracht van het inningsrecht, nu 
het rechten en geen belastingen betreft, 
geenszins strijdig is met artikel 113 van 
de Grondwet; daaruit volgt dat het ar
rest, door te zeggen dat geen wettelijke 
bepaling eiseres machtigt om « de liti
gieuze bedragen te innen, en zeker niet 
te haren bate >>, de in dit onderdeel aan
gewezen bepalingen schendt; 

derde onderdeel, eiseres in haar con
clusie voor het hof van beroep aanvoerde 
dat « het budget van de Regie van Tele
graaf en Telefoon die rechten, of eerder 
hun opbrengst, als eigen inkomsten van 
(eiseres) aanziet; het budget evenwel een 
formele wet is >>; het arrest dat middel 
hoegenaamd niet beantwoordt; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen 
« dat geen enkele wettelijke bepaling de 
Regie machtigt om de litigieuze rechten 
te innen, en zeker niet te haren bate >>, 
zonder dat middel te beantwoorden, arti
kel 97 van de Grondwet schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 4 van de 

wet van 14 mei 1930 over de radiote
legrafie, de radiotelefonie en andere 
radioverbindingen bepaalde : « de 
Koning bepaalt de reglementen van 
beheer en van politie betreffende ... 
de ... verbindingen, en stelt de inge
volge de toepassing van die regle
menten te heffen taxes voor contra-

le en toezicht vast >>; dat, ingevolge 
artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 27 februari 1974 betreffende de 
radioberichtgeving, genomen ter uit
voering van die wet en gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 7 oktober 
1974, de titularis van een vergun
ning om een station, of een net voor 
radioberichtgeving op te stellen en 
te doen werken een jaarlijks recht 
moest betalen dat bestemd is om de 
onkosten voor de controle van de 
stations en het toezicht op de uit
zendingen te dekken en dat volgens 
de indeling van de stations wordt 
vastgesteld; 

Overwegende dat de wet van 14 
mei 1930 is opgeheven bij de wet 
van 30 juli 1979 betreffende de ra
dioberichtgeving en het koninklijk 
besluit van 27 februari 1974 bij het 
koninklijk besluit van 15 oktober 
1979 betreffende de private radiover
bindingen; dat, naar luid van artikel 
11 van de wet van 30 juli 1979, << de 
Koning het bedrag vaststelt van de 
rechten die moeten worden betaald 
door de aanvragers en titularissen 
van de in artikel 3, § 1, bedoelde 
vergunningen » en << de betalingsmo
daliteiten van deze rechten be
paalt »; dat, ingevolge aritkel 22 van 
het koninklijk besluit van 15 okto
ber 1979, de titularissen van een mi
nisteriele vergunning verplicht zijn 
een jaarlijks recht te betalen, dat 
bestemd is om de kosten voor de 
controle van de stations en netten 
voor radioverbinding en het toezicht 
op de uitzending te dekken en dat 
wordt bepaald volgens de rangschik
king van de gemachtigde stations en 
netten; 

Overwegende dat uit die wette
lijke en verordenende bepalingen 
volgt dat de bedragen die de titula
rissen van een ministeriele vergun
ning met toepassing van die bepa
lingen moeten betalen, alleen maar 
rechten kunnen zijn bestemd om de 
kosten voor de controle van de sta
tions en netten voor radioverbinding 
en het toezicht op de uitzending te 
dekken; 
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Dat het feit dat eiseres de bedra
gen die zij van verweerster vordert, 
omschrijft als rechten, op zichzelf 
niet volstaat om aan die bedragen 
de aard van rechten toe te kennen; 

Overwegende dat een recht we
zenlijk de vergoeding is die de over
heid van sommige betalingsplichti
gen vordert voor een bijzondere 
prestatie die zij te hunnen persoon
Iijken bate heeft uitgevoerd of voor 
een rechtstreeks en bijzonder voor
deel dat zij hen heeft verleend; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de prestaties waarvoor eiseres 
een << recht » vordert, de controle en 
het toezicht betreffen op installaties 
en uitzendingen ingevolge de toe
passing van de reglementen van be
heer en van politie betreffende ra
dioverbindingen, en derhalve tot de 
algemene politieopdracht van de Re
gie van Telegraaf en Telefoon beho
ren; 

Overwegende dat het in feite, en 
derhalve op onaantastbare wijze, 
constateert dat de bedragen die van 
verweerster worden gevorderd met 
geen enkele rechtstreekse en gei:ndi
vidualiseerde dienst van eiseres ten 
voordele van die vereniging van ge
meenten overeenstemmen, en dat 
verweerster uit die controle en dat 
toezicht geen enkel ander voordeel 
haalt dan het voordeel van een ieder 
die krachtens de wet recht heeft op 
de « bescherming van de radiover
bindingen »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die overwegingen en vast
stellingen en zonder de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalin
gen te schenden, beslist dat de 
betwiste « rechten », geen enkele 
bijzondere dienst aan verweerster 
vergoeden en derhalve een belasting 
uitmaken; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de ver
melding van het arrest dat « de wij
ze waarop de door (eiseres) gevor
derde " taks " is berekend - een 
forfaitair bedrag dat is vastgesteld 
ongeacht de kostprijs van de per-

soonlijke dienst aan (verweerster) 
- hoe dan ook impliceert dat het 
een belasting en geen recht be
treft », op een ten overvloede gege
ven reden van het arrest betrekking 
he eft; 

Dat het arrest niet wordt bekriti
seerd in zoverre het zegt dat eiser 
niet behoort tot de overheden ten 
behoeve waarvan een belasting kan 
worden ingevoerd, en dat de Ko
ning, bij ontstentenis van een uit
drukkelijke machtiging van de Wet
gevende Macht, geen overheid is die 
bij de Grondwet is gemachtigd om 
belasting te heffen; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

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

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van be
roep niet hoefde te antwoorden op 
het middel uit de in dat onderdeel 
weergegeven conclusie van eiseres, 
nu dat middel, zoals blijkt uit het 
antwoord op het eerste onderdeel, 
wegens de vaststellingen in zijn be
slissing doelloos was geworden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, veroordeelt eise
res in de kosten. 

28 januari 1988 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Mahillon, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en 
Kirkpatrick. 



Nr. 323 HOF VAN CASSATIE 665 

Nr. 323 

1 e KAMER - 28 januari 1988 

1° NATUURLIJK KIND - RECHTSVORDE
RING TOT UITKERING VAN LEVENSONDER
HOUD - RECHTSVORDERING TOT TERUGBE
TALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN -
ARTT. 340B EN 340C B.W. - VEREISTEN VOOR 
HET INSTELLEN VAN DIE RECHTSVORDERIN-' 
GEN. 

2° LEVENSONDERHOUD - NATUURLIJK 
KIND - RECHTSVORDERING TOT UITKERING 
VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDE
RING TOT TERUGBETALING VAN DE BEVAL
LINGSKOSTEN - ARTT. 340B EN 340C B.W. -
VEREISTEN VOOR HET INSTELLEN VAN DIE 
RECHTSVORDERINGEN. 

3° AFSTAMMING - NATUURLIJK KIND -
RECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN LE
VENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT 
TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOS
TEN- ARTT. 340BEN 340CB.W.- ERKENNING 
VAN HET KIND DOOR EEN ANDERE MAN DAN 
DEGENE TEGEN WIE DE RECHTSVORDERIN
GEN WAREN GERICHT- GEVOLG. 

4° NATUURLIJK KIND - RECHTSVORDE
RING TOT UITKERING VAN LEVENSONDER
HOUD - RECHTSVORDERING TOT TERUGBE
TALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN -
ARTT. 340B EN 340C B.W. - VEREISTEN VOOR 
HET INSTELLEN VAN DIE RECHTSVORDERIN
GEN. 

5° LEVENSONDERHOUD - NATUURLIJK 
KIND - RECHTSVORDERING TOT UITKERING 
VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDE
RING TOT TERUGBETAL!NG VAN DE BEVAL
LINGSKOSTEN - ARTT. 340B EN 340C B.W. -
VEREISTEN VOOR HET INSTELLEN VAN DIE 
RECHTSVORDERINGEN. 

6° AFSTAMMING - NATUURLIJK KIND 
RECHTSVORDERING TOT UITKER!NG VAN LE
VENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT 
TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOS
TEN- ARTT. 340B EN 340CB.W.- ERKENNING 
VAN HET KIND DOOR EEN ANDERE MAN DAN 
DEGENE TEGEN WIE DIE RECHTSVORDERIN
GEN WAREN GERICHT - GEVOLG. 

1', 2' en 3' Doordat de erkenning van een 
natuurlijk kind declaratief van aard is, 
belet zij dat later een andere man dan 
degene die de erkenning heeft gedaan, 

ertoe veroordeeld wordt krachtens art. 
340b B. W. aan het kind levensonder
houd te verschaffen en, krachtens art. 
340 c van hetzelfde wetboek, de moe
der voor de bevallingskosten te vergoe
den (1}. 

4', 5' en 6' De artt. 340b en 340c B.W. 
worden door een arrest geschonden, 
wanneer dat, na te hebben vastgesteld 
dat de moeder van een natuurlijk kind 
tijdens het geding dat zij op basis van 
voormelde artikelen, zowel in eigen 
naam als in naam van haar minderja
rig natuurlijk kind had aangespannen 
tegen degene met wie zij gedurende 
het wettelijk tijdperk van de bevruch
ting gemeenschap had gehad, in het 
huwelljk is getreden met een andere 
man, die verklaard heeft het kind te 
erkennen en te wettigen, beslist dat 
zowel de vordering tot uitkering van 
levensonderhoud voor het tijdperk tus
sen de geboorte en de regelmatige 
vaststelling van het vaderschap van 
een andere man, als de vordering tot 
terugbetaling van de bevallingslwsten 
gegrond zijn (2). 

(D ... T. F ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8129} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1986 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 340b en 240c van het Bur
gerlijk Wetboek, zoals deze zijn gewij
zigd bij de wet van 6 april 1908, enig ar
tikel (v66r de wijziging bij de wet van 31 
maart 1987}, 

(1) en (2) Zie Cass., 1 juli 1957 (Bull. en 
Pas., 1957, I, 1304); 13 mei 1960 (ibid., 1960, I, 
1054); 22 feb. 1968 (A.C., 1968, 829); 28 maart 
1974 (ibid., 1974, 829); 6 juni 1975 (ibid., 1975, 
1066) en de noot 3 get. AT., 2 juni 1978 
(ibid., 1978, 1173 en« Rev. trim. dr. fam. » noot 
J. Renchon); 25 maart 1984, A.R. nr. 4127 
(A.C., 1983-84, nr. 545); 17 mei 1984, A.R. 
nr. 6949 (ibid., 1983-84, nr. 528), en 6 feb. 1986, 
A.R. nr. 4996 (ibid., 1985-86, nr. 365). Zie H. DE 
PAGE, Traite elementaire de droit civil belg, 3e 
uitg., Brussel, 192, nrs. 562, 1125, 1141, 1199, 
1201, 1212 en 1222. 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres, die optreedt in eigen naam 
en in naam van haar minderjarig kind, 
A .. , tot betaling van de bevallingskos
ten (artikel 340c van het Burgerlijk Wet
hoek) en van een uitkering voor het on
derhoud van het kind (artikel 340b van 
het Burger!ijk Wetboek) toewijst op 
grond: « ... dat de in artikel 340b van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtsvor
dering louter "levensonderhoud" beoogt, 
zonder het vaderschap vast te stellen; 
( ... ) dat hoewel het vaderschap, ten gevol
ge van de erkenning (van het kind door 
de man van verweerster), teruggaat op 
de dag van de geboorte, de daaruit voort
vloeiende alimentatieverplichtingen pas 
op het ogenblik van de erkenning ont
staan en niet beletten dat de vroegere 
alimentatieschuld door een andere schul
denaar diende te worden uitgekeerd op 
grond van een andere wettige oorzaak »; 

terwijl, zo weliswaar de in de artikelen 
340b en 340c van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde rechtsvorderingen geen ver-

(Vervolg nota van vorige biz.) 

DE RYCKERE, advies bij Gent, 28 april 1926, 
B.J., 1926, biz. 72 tot 92; J. GERLO, De onder
houdsvordering tegen de waarschijnlijke va
der; P. SENAEVE e.a., Het nieuwe aic;tammings
recht, Leuven, 1987, biz. 203 e.v., inz. nr. 335, 
biz. 220-221; P. LECLERCQ, Loi du 6 avril 1908 
sw· Ja recherche de la paternite et de Ja mater
mte de I'enfant nature], Brussel, 1908, nr. 57; 
J. MATIHYS, advies bij Gent, 1 juli 1953, R. W., 
1953-1954, biz. 1150; M.T. MEULDERS-KLEIN 
" .. L'etendue et les effets personnels de I~ 
f11Iat10n selon Ia loi beige du 31 mars 1987 >>, 

Annales de droit de Louvain, 1987, 3-4, biz. 213 
e.v. inz. biz. 290; NOVELLES, Droit civil, dl. II, 
« Paternite et filiation >>, nr. 282; J. PAUWELS, 
« Samenloop van natuurlijk vaderschap en ver
moed vaderschap >>, noot bij Gent, 12 april 
1979, R. W., 1979-1980, biz. 987-988; Repertoire 
pratique du droit beige, trefw. « Paternite en 
filiation, nrs. 124 en 201; F. RrGAUX, Les 
personnes, Brussel, 1971, nrs. 2874, 3224 tot 
3226; C. RENARD, noot onder Luik, 26 feb. 1948, 
Rev. crit. jur. beige, 1948, biz. 281 tot 293; L. 
ULRIX, L'action alimentaire des enfants natu
re], Brussel-Paris, 1930, nrs. 180 tot 189, 
biz. 104 tot 108; E. VIEUJEAN, « Examen du ju
risprudence, Personnes >>, Rev. crit. jur. beige, 
1971, biz. 261 e.v., inz. nr. 56, biz. 300, en 1978, 
biz. 282 e.v., inz. nr. 162, biz. 397 tot 400. 

Zie oak : in de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 6 april 1908, het verslag van de 
sennaatscommissie voor Justitie ( Gedr. St. Se
naat, 1906-1907, nr. 22, weergegeven in P. 
LECLERCQ, op. cit., biz. 118 e.v., inz. biz. 130, en 
in Pasin., 1908, biz. 294 e.v., inz. biz. 306) en in 
de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 31 maart 1987, het verslag van de senaats
commissie voor Justitie ( Gedr. St. Senaat, 
1984-1985-904, nr. 2, biz. 136). 

band houden met afstamming en op een 
andere wettige oorzaak berusten dan de 
onderhoudsverplichting van degene die 
het kind heeft erkend, zij niettemin ge
grond zijn op de gemeenschap met de 
moeder « gedurende het wettelijk tijd
perk van de bevruchting » (artikel 340b 
van het Burgerlijk Wetboek) en op het 
waarschijnlijk vaderschap dat derhalve 
uit die gemeenschap is ontstaan; dat be
doeld waarschijnlijk vaderschap niet 
meer bestaat of althans iedere grondslag 
ontneemt aan de in de artikelen 340b en 
340c van het Burgerlijk Wetboek bedoel
de rechtsvorderingen, zodra een andere 
man erkent dat hij de werkelijke vader 
van het kind is; immers, degene die er
kent, toegeeft dat hij de vader van het 
kind is, terwijl de akte houdende erken
ning van het kind een echte titel is tot 
vaststelling van die afstamming, zodat 
een derde niet kan worden veroordeel.d 
op grond van de waarschijnlijkheid van 
een andere afstamming; met andere 
woorden, dat het feit dat het kind van 
zijn vader geen uitkering kan vorderen 
voor het tijdperk v66r zijn erkenning, 
niet belet dat het niemand anders meer 
kan aanspreken op basis van artikel 
340b van het Burgerlijk Wetboek, daar 
het door de erkenning wettelijk bewezen 
vaderschap noodzakelijk de waarschijn
lijkheid van een ander vaderschap uit
sluit; daaruit volgt dat het arrest, door 
aan verweerster haar rechtsvorderingen 
tegen eiser toe te staan, hoewel er tus
sen deze en de zoon van verweerster 
geen enkel vermoeden van afstamming 
meer bestond, zowel de grondslag van de 
in de artikelen 340b en 340c van het Bur
gerlijk Wetboek bedoelde vorderingen tot 
uitkering, als het wettelijk gevolg van de 
erkenning van het kind door de man van 
verweerster miskent (schending van arti
kel 334 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat vermits de er
kenning van een natuurlijk kind de
claratief van aard, zij belet dat later 
een andere man dan degene die de 
erkenning heeft gedaan, zou worden 
veroordeeld om krachtens artikel 
340b van het Burgerlijk Wetboek 
aan het kind een uitkering tot le
vensonderhoud te verschaffen en 
om krachtens artikel 340c van het
zelfde wetboek de moeder voor de 
bevallingskosten te vergoeden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster tijdens het ge
ding dat zij zowel in eigen naam als 
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in naam van haar minderj arige 
zoon A. .. tegen eiser op basis van de 
artikelen 340b en 340c van het Bur
gerlijk Wetboek had aangespannen, 
op 12 maart 1975 in het huwelijk is 
getreden met A. .. V ... , die het op 9 
januari 1972. geboren en do?r haar 
op 18 januan 1972 erkende kmd ver
klaard heeft te erkennen en te wet
tigen; 

Overwegende dat het arrest, door 
na de erkenning door de vader, te 
beslissen dat de vordering tot uitke
ring van levensonderhoud voor het 
tijdperk tussen de geboorte en de 
regelmatige vaststelling van het va
derschap van een andere man, en 
de vordering tot terugbetaling van 
de bevallingskosten gegrond zijn, de 
artikelen 340b en 340c van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, en zonder acht 
te slaan op de brief die de raadsman 
van verweerster op 15 januari 1988 
zonder medewerking van een advo
caat bij het Hof aan dit Hof heeft 
gezonden, vernietigt het bestreden 
arrest, behoudens in zoverre het be
slist dat eiser met verweerster ge
meenschap heeft gehad gedurende 
het wettelijk tijdperk van de be
vruchting; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk verneitig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

28 januari 1988 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Mahillon, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 324 

1" KAMER - 28 januari 1988 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN 
- GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING 
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE 
RECHTER - VERPLICHTE MEDEWERKING 
VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE. 

De vordering die ertoe strekt een tucht
vervolging aan een raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren te ont
trekken wegens gewettigde verden
king, moet met de medewerldng va!l 
een advocaat bij het Hof van CassatJe 
worden voorgedragen (1). 

(V ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8251). 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omklede verzoekschrift, dat 
op 19 oktober 1987 door Marc van 
Hoorn ter griffie van het Hof is 
neergelegd, en waarbij hij vraagt 
dat de tuchtvervolging tegen hem in 
de zaak 8/87 aan de raad van be
roep met het Frans als voertaal van 
de Orde van Geneesheren zou wor
den onttrokken; 

Overwegende dat de vordering tot 
onttrekking van de zaak aan een 
rechter wegens gewettigde verden
king, nu tuchtzaken in de reg~l on
derworpen zijn aan de bepalmgen 
die de burgerlijke rechtspraak rege
len, enkel ontvankelijk is als zij 
door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie wordt voorgedragen; 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1985, A.R. nr. 7534 
(A.C., 1985-86, nr. 272), en 19 feb. 1987, A.R. 
nr. 7885 (ibid., 1986-87, nr. 364). 

Inzake de niet-ontvankelijkheid van het ver
zoekschrift tot onttrekking van de zaak, we
gens gewettigde verdenking, aan een raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren, op 
grond dat de verwijzing naar een ander 
rechtscollege onmogelijk is, zie Cass., 21 me1 
1987, A.R. nr. 7836 (A.C., 1986-87, nr. 567). 
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Overwegende dat het ver-
zoekschrift door eiser is onderte
kend, zonder medewerking van een 
advocaat bij het Hof; 

Dat het verzoekschrift niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ve:r
zoekschrift; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

28 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu. 

Nr. 325 

1" KAMER - 28 janua.ri 1988 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTING - MET 
HET PATENT ANALOGE BELASTING - BE· 
GRIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - JAARLIJKSE EN DIRECTE GE

MEENTEBELASTING TEN BELOPE VAN EEN 
EENVORMIG BEDRAG OP ELKE VERHUURDE 
GEMEUBILEERDE KAMER - BEDRAG VAST
GESTELD ONGEACHT DE WINSTEN OF EATEN 
- MET HET PATENT ANALOGE BELASTING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - BE

SLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TING - ONTV ANKELIJKHEID - BESLISSING 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN 
PROVINCIERAAD OVER HET BEZW AAR VAN 
EEN NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP OF EEN 
COMlVIANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDE
LEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN MET HET 
PATENT ANALOGE BELASTING - BESLISSING 
NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN. 

1' Een met het patent analoge belasting 
is de belasting die, op grand van indi
ciiin, de belastingplichtige treft wegens 

de uitoefening van zijn nijverheid, 
handel of beroep, ongeacht de daarbij 
behaalde winsten of baten (1). 

2' Een met het patent analoge belasting 
is de jaarlijkse en directe gemeentebe
lasting ten belope van een eenvormig 
bedrag op elke verhuurde gemeubileer
de kamer, ongeacht de daarbij behaal
de winsten of baten. 

3' Niet ontvankeiljk is de voorziening te
gen de beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad over 
een bezwaar van een naamloze ven
nootschap of een commanditaire ven
nootschap op aandelen tegen een aan
slag in een met het patent analoge 
directe gemeentebelasting, nu zodani
ge beslissing niet in laatste aanleg is 
gewezen (2). (Art. 4. wet 22 jan. 1849, 
gew. bij wet van 10 okt. 1967; art. 603, 
3', Ger.W.) 

(STAD OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE T. GES
TION ET IlV!lVIOBILIERE BRUXELLOISE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 887 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 februari 1986 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Brabant gewezen; 

Overwegende dat uit de artikelen 
4, als gewijzigd, van de wet van 22 
januari 1849 op de patenten, 1 en 14 
van de wet van 22 juni 1877 tot wij
ziging van de wetgeving op de pa
tenten, blijkt dat de bestendige de
putatie van de provincieraad, in de 
gevallen waarin het bezwaar betrek
king heeft op een met het patent 
analoge gemeentelijke belasting, in 
eerste aanleg uitspraak doet wan
neer de belastingplichtige een 
naamloze vennootschap of een com
manditaire vennootschap op aande
len is; 

Overwegende dat het reglement 
van 31 mei 1983 van de stad Ot
tignies-Louvain-la-Neuve, waarvan 

(1) en (2) Cass., 12 juni 1986, AR F 717 F 
(A.C., 1985-86, nr. 641); 20 maart 1987, A.R. 
nr. F 1209 N (ibid., 1986-87, nr. 434). 
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de toepassing tot verweerders be
zwaar heeft geleid, voor het belas
tingjaar 1983 een jaarlijkse en di
recte belasting ten belope van 600 
frank per verhuurde gemeubileerde 
kamer heft; 

Overwegende dat die belasting, nu 
zij op grond van indicH~n verweer
ster treft wegens de uitoefening van 
haar nijverheid, handel of beroep, 
ongeacht de daarbij behaalde win
sten of baten, een met het patent 
analoge directe belasting is; 

Overwegende dat, nu verweerster 
een naamloze vennootschap is, de 
beslissing van de bestendige deputa
tie over de toepassing van die belas
ting op deze vennootschap, niet in 
laatste aanleg is gewezen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

28 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Mahillon, wnd. voorZltter -
Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Lebrun, Brussel. 

Nr. 326 

1' KAMER - 28 januari 1988 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN ANTWOORD OP CON

CLUSIE - DIRECTE BELASTINGEN - VOOR
ZIENING BIJ HET HOF VAN BEROEP - CON
CLUSIE WAARIN WORDT VERWEZEN NAAR 
EEN TER GRIFFIE NEERGELEGDE NOTA -
GEEN ANTWOORD OP EEN IN DIE NOTA VER
VATTE WEER - GEVOLG. 

Wanneer in de conclusie wordt verwezen 
naar een vroeger ter griffie neergeleg
de nota, is het arrest, dat niet ant
woordt op een in die nota vervat ver
weer, niet regelmatig met redenen om
Jdeed (1). (Art. 97 Gw.) 

(REUTER T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINAN
CIEN) 

(A.R. nr. F 900 F) 

28 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Sace - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Ad1rocaten : mrs. Kirkpatrick 
en De Bruyn. 

Nr. 327 

1' KAMER - 29 januari 1988 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT IN 'T 
ALGEMEEN - SAMENLOOP VAN FOUTEN -
ONDERLINGE VERHOUDINGEN TUSSEN AAN
SPRAKELIJKE PERSONEN - AANDEEL IN DE 
SCHADELOOSSTELLING. 

In geval van samenloop van fouten van 
verscheidene personen oordeelt de 
rechter op onaantastbare wijze in wel
ke mate ieders !out heeft bijgedragen 
tot het veroorzaken van de schade; op 
grand daarvan bepaalt hij, in hun on
derlinge verhouding, ieders aandeel in 
de schadeloosstelling (1). 

(COLLIN E.A. T. ETUDES ET INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5630) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Nota arrest nr. 326 : 

(1) Zie Cass., 23 rnaart 1983, A.R. nrs. 2441 
tot 2444 (A.C., 1982-83, nr. 413). 

Nota arrest nr. 327 : 

(1) Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 242); 29 
rnei 1984, A.R. nr. 8520 (A.C., 1983-84, nr. 553); 
KRUITHOF, « De aard van de buitencontractuele 
verbintenis tot herstel van de geleden schade 
bij pluraliteit van aansprakelijkheden », in 
Feesthundel Ronse, blz. 623 e.v. 
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Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1147, 1149, 
1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, met betrekking tot 
de vordering tot vrijwaring, tweede en 
derde verweerder veroordeelt tot vrijwa
ring van de eisers ten belope van een 
vierde van de bedragen waartoe zij wor
den veroordeeld ten voordeel van eerste 
verweerster, op grand : « dat de notaris 
zowel ten opzichte van eigen clienten als 
tegenover derden een plicht heeft van 
raadgeving; dat hij uit de bestaande ak
ten de nodige elementen moet kunnen 
putten die hem toelaten de gepaste op
merkingen te maken; dat die plicht blijft 
bestaan, ook wanneer de koper en verko
per beroepsspeculanten of industrielen 
zijn; dat de notarissen reeds optraden bij 
de opstelling van de verkoopcompromis, 
zodat zij tijdig het ontstane probleem 
hadden kunnen ontdekken, indien zij de 
aide van 1962 hadden opgevraagd· dat 
beide notarissen het opmerkelijk beding 
vervat in de akte van 1962 nopens d~ 
pachtrechten, hadden moeten bespeuren 
en de gepaste raad of waarschuwingen 
geven aan beide partijen nu dit beding 
een duidelijk teken was van gevaar; dat, 
indien zij dit hadden gedaan zelfs nadat 
het verkoopcompromis was getekend, 
zov.:ei . koper als verkopers de nodige 
schrkkmgen hadden genomen om de 
gr~:mden vrij te maken; dat de koper 
mmstens voorbehoud had kunnen rna
ken en de betaling van de prijs uitstellen 
tot wanneer het probleem geregeld was; 
d~t de contractuele fout begaan door (de 
e1sers) de fout van de notarissen niet uit
sluit; dat de raadgeving van een onaf
hankelijke notaris de geleden schade 
had kunnen verhinderen en met name 
(de eisers) van hun fout bewust had ge
maakt; dat de notarissen (de eisers) moe
ten vrijwaren voor een deel van de te be
talen vergoeding hetwelk overeenstemt 
met de door hen begane fout, dit is voor 
een vierde van de totale schade van 
1.036.093 frank ''• 

tez-wijl, enerzijds, overeenkomstig de 
artikelen 1147, 1149 en 1151 van het Bur
gerlijk Wetboek de schadevergoeding be
trekking heeft op datgene wat het nood
zakelijk gevolg is van de niet-uitvoering 
van de overeenkomst, en anderzijds de 
feitenrechter, overeenkomstig de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek op soevereine wijze, op grand van 
de door hem vastgestelde feiten, oordeelt 
over de omvang van de schade die uit 
een onrechtmatige daad voortvloeit, zo-

dat het arrest, door te oordelen, met be
trekking tot de vordering tot vrijwaring, 
dat tweede en derde verweerder de ei
sers moeten vrijwaren voor het deel van 
de te betalen vergoeding dat overeen
stemt met de door hen begane fout, dit 
is voor een vierde van de totale schade 
van 1.036.093 frank, zonder de redenen 
op te geven waarom of waaruit zou blij
ken dat de fout van tweede en derde ver
weerder overeenstemt met slechts een 
vierde van de totale schade van 1.036.093 
frank, enerzijds niet regelmatig is gemo
tiveerd, derhalve artikel 97 van de 
Grondwet schendt, anderzijds, de veroor
deling van tweede en derde verweerder 
tot vrijwaring van de eisers van voor
noemd bedrag, niet wettelijk verant
woordt, nu uit de feitelijke vaststellingen 
en gegevens die het inhoudt, noch kan 
afgeleid worden dat de fout van tweede 
of derde verweerder slechts voor een 
vierde het noodzakelijk gevolg zou zijn 
van de niet-uitvoering van de over
eenkomst, noch kan afgeleid worden dat 
de omvang van het nadeel, dat uit de on
rechtmatige daad van tweede of derde 
verweerder zou voortvloeien, slechts een 
vierde van de totale schade zou veroor
zaakt hebben en het arrest derhalve 
schending inhoudt van de artikelen 1147 
1149, 1151, 1382 en 1383 van het Burger~ 
lijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds de fout van de verkopers, de 
eisers, anderzijds de fout van de no
tarissen, tweede en derde verweer
der, omschrijft en oordeelt « dat de 
notarissen (de verkopers) moeten 
vrijwaren voor een deel van de te 
betalen vergoeding hetwelk overeen
stemt met de door hen begane fout, 
dit is voor een vierde van de totale 
schade van 1.036.093 frank »; 

Overwegende dat het hof van be
roep door de respectieve fouten te 
omschrijven de beslissing over het 
bijdragend aandeel van de verko
pers en van de notarissen motiveert; 

Dat, in zoverre het middel schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert, het feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de rechter in geval van samen
loop van fouten op onaantastbare 
wijze oordeelt in welke mate ieders 
fout heeft bijgedragen tot het ver-
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oorzaken van de schade en op grond 
daarvan ieders aandeel in de scha
deloosstelling in hun onderlinge ver
houding bepaalt; 

Dat in zoverre het middel niet 
ontvankelijk is; 

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

29 januari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Nelissen Grade. 

Nr. :12R 

1' KAMER - 29 janual'i 1988 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

sLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - GE
SCHRIFTEN - VERPLICHTING BOEKEN EN BE
SCHEIDEN VOOR TE LEGGEN EN TE BEWAREN 
- DRAAGWIJDTE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
sLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN - VERGELIJKING MET EIGEN 
BEDRIJF. 

lo De verplichting bedoeld in art. 221 
W:I.B., te weten aile boeken en be
scheiden voor te leggen die noodzake
Iijk zijn om het bedrag van de belast
bare inkomsten te bepalen en die 
boeken en bescheiden te bewaren tot 
het verstrijken van het vijfde jaar of 
boekjaar volgend op het belastbare 
tijdperk, is niet beperkt tot de wette
lijk verplichte boekhoudkundige be
scheiden of boeken (1). 

(1) De verplichting slaat dus ook op boek
houdkundige bescheiden die niet wettelijk 
moeten gehouden worden. Het gaat om alle 
bescheiden die noodzakelijk zijn om de werk2-
lijkheid van de belastbare inkomsten te bepa
len. Vgl. Cass., 16 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 614); 18 maart 1969 (A.C., 1969, 674). 

2o Ingevolge art. 248 W:I.B. worden de 
winsten of baten van een belasting
schuldige bij gebreke van bewijskrach
tige gegevens vastgesteld door vergelij
king met de normale winsten of baten 
van ten minste drie soortgelijke belas
tingplichtigen; het eigen bedrijf van de 
betrokken belastingschuldige ter zake 
kan niet als vergelijkingspunt funge
ren. 

(KETELSLEGERS, VOETS T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1382 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. W at betreft de voorziening van 
Maria Voets : 

Overwegende dat uit het arrest 
niet blijkt dat eiseres partij was in 
het geding tegen verweerder; dat 
het arrest ten voordele of nadele 
van eiseres geen veroordeling uit
spreekt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. W at betreft de voorziening van 
Modest Ketelslegers : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 259, 
eerste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en 780, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, woordelijk luidend 
als volgt: 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest vaststelt: " dat, waar (ei
ser) aanvoert dat de aanslag voor het 
aanslagjaar 1975 buiten de aanslagter
mijn werd gevestigd omdat het aanslag
biljet hem slechts op 3 januari 1978 werd 
toegezonden, dient vastgesteld te worden 
dat de belasting inclerdaad diende geves
tigd te worden v66r 31 december 1977 
(artikel 259, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen), wat ge
schiedde door de uitvoerbaarverklaring 
van het kohier op 30 december 1977; d.at 
(eiser) niet betwist dat het kohier op 30 
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december 1977 uitvoerbaar werd ver
klaard; dat ook uit de andere kohieruit
treksels in het dossier blijkt dat het aan
slagbiljet enkele dagen na de uitvoer
baarverklaring aan de belastingplichtige 
gezonden wordt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep aldus tegenstrijdig is door ener
zijds te stellen « dat (eiser) aanvoert dat 
de aanslag buiten de aanslagtermijn 
werd gevestigd "• doch anderzijds voor
houdt « dat (eiser) niet betwist dat de 
aanslag op 30 december 1977 uitvoerbaar 
werd verklaard "· Het bestreden arrest is 
aldus tegenstrijdig gemotiveerd, wat ge
lijkstaat met afwezigheid van motivering 
en houdt aldus een schending van arti
kel 97 van de Grondwet in; 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
de conclusies van (eiser) verkeerd inter
preteert, en niet antwoordt op de midde
len van (eiser). Op bladzijde 3 van zijn 
eerste conclusie in beroep stelde (eiser) 
immers, dat het aanslagbiljet werd toe
gezonden buiten de termijn van vesti
ging van de aanslag, en (verweerder) 
diende te bewijzen dat de aanslag op re
gelmatige wijze binnen de wettelijke ter
mijn gevestigd was. (Eiser) betwistte op 
die wijze minstens impliciet dat de aan
slag tijdig was gevestigd, minstens druk
te hij zijn twijfels uit over de tijdige ves
tiging van de aanslag. In het bestreden 
arrest kan dan ook niet voorgehouden 
worden dat (eiser) niet betwistte dat de 
aanslag op 30 december 1977 gevestigd 
was. Het arrest geeft dus geen juiste mo
tivering van de erin opgenomen beslis
sing, wat een schending vormt van arti
kel 97 van de Grondwet. Het arrest geeft 
verder geen antwoord op deze grief van 
(eiser). Gelet op deze grief kon niet vol
staan worden met de louter bevestiging 
in het arrest dat de aanslag op 30 decem
ber 1977 gevestigd was, zonder nadere 
motivering, bijvoorbeeld dat de adminis
tratie voldoende de tijdige vestiging be
wezen had of een bijkomend bewijs niet 
moest geleverd worden, dat de adminis
tratie ontslagen was van dergelijk be
wijs, en (eiser) dus ten onrechte derge
lijk bewijs eiste. Nu (eiser) twijfels uitte 
over de regelmatige en tijdige vestiging 
van de aanslag had in het arrest hierop 
een antwoord moeten komen. Het hof 
(van beroep) heeft in het bestreden ar
rest zonder meer aangenomen dat de 
aanslag op 30 december 1977 gevestigd 
was, zonder te motiveren waarom dit 
mocht aangenomen worden in weerwil 
van de grieven van (eiser) ter zake. Het 
bestreden arrest bevat dus geen ant-

woord op de betreffende grief van (eiser) 
en houdt aldus een schending in van ar
tikel 97 van de Grondwet en 780, 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek, welke bepalin
gen tot dergelijk antwoord verplichten; 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
op die wijze stelt dat de aanslag tijdig 
werd ingekohierd, zonder ten genoegen 
van recht vast te stellen dat de inkohie
ring op 30 december 1977 gebeurde en 
deze datum aldus tot een vaststaand feit 
maakt, zonder enige verantwoording 
hiervoor te geven. Hierdoor wordt dan 
ook artikel 259, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen ge
schonden: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

geen tegenstrijdigheid aanvoert die 
gelijkstaat met afwezigheid van re
denen in de zin van artikel 97 van 
de Grondwet, maar een onwettig
heid met betrekking tot de rechtsre
gels betreffende de vaststelling van 
de aanslag in de personenbelasting 
op de bedrijfsinkomsten; 

Dat de aan.gevoerde grief derhalve 
geen steun vindt in de als geschon
den aangewezen wetsbepaling, en 
het onderdeel deswege niet ontvan
kelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende eensdeels dat het 
onderdeel onterecht ervan uitgaat 
dat het arrest zegt : « dat eiser niet 
betwistte dat de aanslag op 30 de
cember 1977 gevestigd was »; 

Ovenvegende anderdeels dat het 
arrest oordeelt dat de aanslag ten 
deze op 30 december 1977 werd vast
gesteld, omdat het kohier op die da
tum ten name van eiser uitvoerbaar 
was ver klaard; 

Dat het arrest aldus de reden op
geeft waarom 30 december 1977 in 
rechte de datum was waarop de 
aanslag ten name van eiser was 
vastgesteld; dat het zodoende eisers 
conclusie op dat punt beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

opkomt tegen de feitelijke en der-
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halve onaantastbare vaststelling van 
de rechters dat de uitvoerbaarver
klaring van het kohier ten deze op 
30 december 1977 was gebeurd; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 221, 256, 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
97 van de Grondwet en 780, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, woordelijk luidend 
als volgt: doordat in het bestreden arrest 
wordt gesteld: « dat (eiser) in verband 
met de verkopen aan particulieren in 
zijn houthandel- en doe-het-zelfzaken per 
dag in het kasboek een bedrag inschrijft, 
zijnde het totaal van de dagontvangsten 
van beide winkels samen; dat er een in
ventaris wordt bijgehouden maar op los
se bladen; dat in die omstandigheden 
geen controle mogelijk is met betrekking 
tot de ontvangsten; ( ... ) dat (verweerder) 
het bewijs bijbrengt dat (eiser) in zijn 
bedrijf genummerde leveringsbons en 
aan de kassa afgeleverde documenten 
(eveneens genummerde bons) gebruikte; 
dat (eiser) weliswaar (tijdens het admi
nistratief onderzoek) voorhield dat de 
dubbels van deze bons louter interne 
stukken zijn en, nadat zij samengesteld 
zijn om de ontvangsten te bepalen, dage
lijks vernietigd werden en (in conclusie) 
dat de bestelbons niet systematisch wer
den gebruikt, minstens dat het bijhou
den ervan niet wettelijk verplicht is, 
doch dat (verweerder) terecht vaststelde 
dat (eiser) bescheiden waarover hij be
schikte en die tot het bijhouden van de 
boeken hebben gediend, en nuttig waren 
voor het controleren van de betrouw
baarheid van de dagelijkse globale 
inschrijving, niet heeft overgelegd; dat 
artikel 221 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen niet verwijst naar 
de wettelijke boekhoudkundige verplich
tingen die een handelaar heeft, doch wel 
de verplichting oplegt zekere documen
ten - waarvan het bestaan en het ge
bruik aangetoond is - voor te leggen; 
dat (verweerder) derhalve gerechtigd 
was ambtshalve de aanslag te vestigen, 
en, artikel 248, § 1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen toepassend, de 
belastbare grondslag te bepalen naar de 
normale winst van ten minste drie soort
gelijke belastingplichtigen », 

terwijl, eerste onderdeel, in het arrest 
e.ldus van (eiser) wordt geeist stukken, 
meer bepaald de verantwoordingsstuk
ken van kasontvangsten, te bewaren en 
voor te leggen die hij wettelijk niet ver-

plicht is te houden. (Eiser) wordt aldus 
verweten stukken vernietigd te hebben 
die hij wettelijk niet verplicht was te 
houden. Dergelijk verwijt kan men nie
mand maken, op die wijze worden de be
lastingplichtige immers verplichtingen 
opgelegd die verder gaan dan de termen 
van de wet. Artikel 221 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen houdt val
gens het bestreden arrest in dat men 
meer moet voorleggen dan de loutere 
boekhoudkundige bescheiden, en de ad
ministratie zou van de belastingplichtige 
om voorlegging mogen vragen van stuk
ken die men niet wettelijk verplicht is te 
houden, ook al bestaan de stukken niet 
meer. Het arrest stelt dus ten onrechte 
dat de aanslag bij toepassing van artikel 
256 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen van ambtswege mocht geves
tigd worden, omdat niet voldaan is aan 
de verplichting van artikel 221 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
Het arrest houdt aldus een schending 
van de artikelen 256 en 221 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen in; 

tweede onderdeel, het hof stelt dat het 
globaal inschrijven van de dagontvang
sten en het houden van een inventaris 
op losse bladen, geen controle mogelijk 
maken. Het bestreden arrest houdt ver
der het verwijt in de leveringsbons (kas
bons) niet voorgelegd te hebben. Het be
streden arrest stelt evenwel niet dat 
deze stukken noodzakelijk waren om de 
inkomsten te bepalen, doch beperkt zich 
tot de stelling dat artikel 221 de verpich
ting oplegt zekere documenten, die dien
den voor het bijhouden van de boeken 
en nuttig waren voor de controle, en 
waarvan het bestaan en gebruik is aan
getoond - voor te leggen. Artikel 221 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen wordt op die wijze niet correct 
toegepast. In het bestreden arrest had 
moeten vastgesteld worden dat deze 
stukken noodzakelijk we.ren om de in
komsten vast te stellen. In het arrest 
worden niet alle toepassingsvoorwaarden 
van artikel 221 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen onderzocht. Arti
kel 221 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen wordt aldus geschonden 
en de toepassing van artikel 256 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
wordt in het arrest aldus niet naar recht 
verantwoord (schending van deze beide 
bepalingen); 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
aldus de toepassing van atikel 248 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen verantwoordt door te wijzen op de 
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globale dagelijkse inschrijving in het 
kesboek en het houden van een inventa
ris op losse bladen, die geen controle mo
gelijk maken. Het Hof gaat daardoor 
evenwel voorbij aan de regel dat bij het 
beoordelen van het gebrek aan bewijs
krachtige gegevens voor de toepassing 
van artikel 248 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen aan deze gegevens 
geen hogere eisen mogen gesteld worden 
dan de wet doet. Nu de belastingplichti
ge in zijn conclusie had opgeworpen dat 
de wet niet voorschrijft dat de dagont
vangsten door bewijsstukken moeten ge
staafd worden, had in het bestreden ar
rest moeten onderzocht worden of dit 
correct was om de toepassing van artikel 
248 in het kader van artikel 256 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen te 
rechtvaardigen. Eventueel moest deze 
vraag niet beantwoord worden in het ka
der van artikel 221 (zie echter het eerste 
onderdeel van dit middel} om uit te rna
ken of de techniek van de aanslag van 
ambtswege mocht gebruikt worden. Om 
uit te maken of de belastbare grondslag, 
met toepassing van artikel 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen in 
het kader van een aanslag van ambtswe
ge, lilocht vastgesteld worden, diende de~ 
ze grief wel behandeld te worden. Het 
hof heeft aldus niet passend geantwoord 
op de conclusies van (eiser) (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek}. 
Het hof heeft daardoor ook de toepas
sing van de artikelen 256 en 248 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
niet naar recht verantwoord en dus deze 
beide bepalingen geschonden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, ingevolge de 
ten deze toepasselijke tekst van arti
kel 221 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, de belasting
plichtige verplicht is de administra
tie, op haar verzoek, alle boeken en 
bescheiden voor te leggen die nood
zakelijk zijn om het bedrag van zijn 
belastbare inkomsten te bepalen, en 
hij die boeken en bescheiden moet 
bewaren tot het verstrijken van het 
vijfde jaar of boekjaar volgend op 
het belastbare tijdperk; 

Dat die verplichtingen niet be
perkt zijn tot het voorleggen en be
waren van de wettelijk verplichte 
boekhoudkundige bescheiden of hoe
ken, maar slaat op aile boeken en 

bescheiden « die noodzakelijk zijn 
om het bedrag van (de) belastbare 
inkomsten te bepalen »; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: dat eiser, door per dag, voor 
twee handelszaken samen, in zijn 
kasboek slechts een bedrag in te 
schrijven en de inventaris op losse 
bladen bij te houden, de controle 
van de ontvangsten onmogelijk 
heeft gemaakt; dat hij de genum
merde leverings- en kassabons die 
hij in zijn bedrijf gebruikte, en die 
nuttig waren voor het controleren 
van het dagelijks ingeschreven to
taal, niet heeft overgelegd; 

Dat het arrest, op grond van die 
en nog andere vaststellingen, oor
deelt dat eiser de hem door artikel 
221 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen opgelegde verplich
ting niet nakwam; dat het aldus im
pliciet maar zeker beslist dat alle 
boeken en bescheiden die noodzake
lijk waren om het bedrag van de be
lastbare inkomsten te bepalen, niet 
heeft voorgelegd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

hierop berust dat het arrest niet 
antwoordt op het in het onderdeel 
bedoelde verweer dat « de belasting
plichtige in zijn conclusie had opge
worpen >>; 

Overwegende dat het onderdeel 
niet preciseert in welke conclusie en 
waar eiser dat verweer had gevoerd; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk 
is; 

Over bet derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 780, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, woor
delijk luidend als volgt : doordat in het 
bestreden arrest wordt gesteld: « dat (ei
ser) zelf voor de drie litigieuze aanslagja
ren op het aangifteformulier het vak X 
invulde, bestemd voor handelaars enzo
voort die niet regelmatig boekhouden "• 
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terwijl, eerste onderdeel, het hof aldus 
voorbijgaat aan de grief van de belas
tingplichtige dat zijn boekhouding wei 
correct is en niet naar recht verant
woordt dat (eiser) het vermoeden van 
juistheid van zijn eigen aangifte niet 
weerlegd heeft. Op die wijze beant
woordt het hof niet op adequate wijze de 
conclusies van (eiser) en schendt aldus 
de artikelen 97 van de Grondwet en 780, 
3', van het Gerechtelijk Wetboek; 

tweede onderdeel, het hof zijn beslis
sing verantwoordt door een principe aan 
te halen waarover in casu geen debat 
werd aangevoerd; aldus schendt het hof 
de rechten van verdediging en de artike
len 97 van de Grondwet en 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert waar en in welke 
conclusie de bedoelde grief werd 
aangevoerd; 
, Dat het onderdeel, bij gebrek aan 

nauwkeurigheid, niet ontvankelijk 
is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest in fei
te vaststelt dat eiser voor de drie li
tigieuze aanslagjaren op het aangif
teformulier het vak X invulde, be
stemd voor handelaars die niet re
gelmatig boekhouden; 

Dat het arrest aldus, in strijd met 
wat het onderdeel beweert, geen en
kel principe formuleert; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel: schending van 
artikel 248 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, woordelijk luidend 
als volgt : « doordat in het bestreden ar
rest wordt gesteld : « dat het bewijsmid
del van de vergelijking met ten minste 
drie soortgelijke belastingplichtigen niet 
toelaat te vergelijken met de belastbare 
grondslag van hetzelfde bedrijf in een la
ter aanslagjaar », 

terwijl artikel 248 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen verplicht 
rekening te houden met alie nuttige ele
menten en onder deze elementen gege
vens van vroegere of latere jaren mogen 
begrepen worden. Ret hof stelt dus ten 
onrechte dat niet mag vergeleken wor
den met de toestand in het bedrijf in la-

tere jaren, en schendt aldus artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (zie arrest van 20 september 1981, 
F.J.F., 82/17). Het hof had minstens moe
ten stellen dat dergelijke vergelijking 
niet relevant was in casu. In plaats van 
het principe gewoon af te wijzen, had 
het hof dit principe moeten onderzoeken 
en zich moeten uitspreken over de rele
vantie ervan in casu : 

Overwegende dat eiser de geldig
heid van de vergelijking met de 
door de administratie in aanmer
king genomen soortgelijke belas
tingplichtigen betwistte en betoogde 
dat zijn eigen later tot personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid omgevormde handelszaak 
« het meest voor de hand liggende 
vergelijkingspunt blijft »; dat eiser 
aldus de stelling huldigde dat de 
winsten en baten van zijn handels
bedrijf, in het kader van artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, ten aanzien van de li
tigieuze aanslagjaren moesten wor
den bepaald door vergelijking met 
de normale winsten of baten van 
zijn eigen, later tot vennootschap 
omgevormd, handelsbedrijf; 

Overwegende dat, ingevolge voor
meld artikel 248, de winsten of ba
ten van een belastingplichtige, bij 
gebreke van bewijskrachtige gege
vens, vastgesteld worden door verge
lijking met de normale winsten of 
baten van ten minste drie soortge
lijke belastingplichtigen; dat het ei
gen bedrijf van de betrokken belas
tingplichtige ter zake niet als verge
lijkingspunt kan fungeren; 

Dat het arrest derhalve met de in 
het middel geciteerde considerans 
artikel 248 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 januari 1988 - le kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorZltter 
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- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advoca
ten: mrs. Claeys Bouuaert en Vande
bergh, Hasselt. 

Nr. 329 

1" KAMER - 29 januari 1988 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AL
GEMENE BEGRIPPEN - WERKELIJKHEID -
DRAAGWIJDTE. 

2° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP. 

(ALGEME-

3° INKOMSTENBELASTINGEN - AL
GEMENE BEGRIPPEN - RECHTSBEGINSELEN 
(ALGEMENE) - WERKET .IJKHEID - DRAAG
WIJDTE. 

1 o Inkomstenbelastingen moeten op de 
grondslag van werkelijke gegevens 
worden geheven (1). 

2"en 3° Er bestaat geen algemeen rechts
beginsel krachtens hetwelk met een 
bedrijfseconomische werkelijkheid re
kening moet worden gehouden die an
ders zou zijn dan de werkelijkheid be
doeld in art. 27, § 2, W:LB., d.i. de 
werkelijkheid van wet tussen partijen 
zonder veinzing is overeengekomen en 
waarvan zij alle gevolgen hebben aan
vaard (2). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. VAN 
ROMPAEY) 

Procureur-generaal Krings heeft in 
substantie gezegd: 

Het gaat om aanslagen in de perso
nenbelasting die vastgesteld werden voor 
de aanslagjaren 1979 en 1980. 

Verweerder heeft inkomsten uit onroe
rende goederen ontvangen, ten belope 
van 600.000 frank. 

De eisende partij houdt staande dat 
die inkomsten een bedekte verhoging 
van eisers bedrijfsinkomsten opleveren, 

(1) en (2) Zie de verwijzingen m de conclu 
s1es van het openb<~ar mm1sterie 

nu de betreffende huurprijs overdreven 
voorkomt. 

Het bestreden arrest heeft die stelling 
verworpen omdat niet bewezen is dat de 
huurprijs ten deze gesimuleerd is. Hoog
uit zou men mogen zeggen, aldus het ar
rest, dat het ten deze gaat om een rege
ling die de minst belaste weg uitmaakt. 

Tegen die beslissing voert eiser een 
middel aan. 

Hij doet gelden dat de beslissing een 
schending oplevert van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de di
recte belastingen dienen te worden vast
gesteld op grond van de bedrijfsecono
mische werkelijkheid. Tevens zou dat 
een schending inhouden van de artikelen 
20, 2', c, en 27, § 2, W.I.B. waaraan datal
gemeen rechtsbeginsel inherent is. 

Eiser meent dat men met het rechtsbe
ginsel van de economische werkelijkheid 
en niet met de juridische werkelijkheid 
moet rekening houden. 

Ik wil er meteen op wijzen dat er hoe 
dan ook geen sprake kan zijn van een 
algemep 1 rechtsbeginsel, luidens welk de 
directe belastingen dienen te worden 
vastgesteld op grond van de bedrijfseco
nomische werkelijkheid. 

De leer van de algemene rechtsbegin
selen is beslist niet nieuw. Sinds jaren 
worden aan dat vraagstuk diepgaande 
studies gewijd, enerzijds om de draag
wijdte van het begrip en anderzijds om 
de eraan verbonden rechtsgevolgen te 
bepalen. 

Eerst zou ik willen aanstippen dat het 
rechtsbeginsel algemeen heet te zijn om
dat het vatbaar is voor een op wettelijk 
vlak onbeperkt aantal toepassingen. Dat 
is precies wat het rechtsbeginsel van de 
rechtsregel onderscheid (3). 

Wat evenwel niet betekent dat het al
gemeen rechtsbeginsel noodzakelijk het 
geheel van de rechtswetenschap moet 

(3) Raadpl. BOULANGER, « Principes gene
raux du droit et droit positif "• in Melanges Ri
pert, t. I, blz. 51 e.v.; EliCH, « La nature des 
principes g{meraux du droit "• Rev. droit inter
national et de droit compare, 1962, blz. 58. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur ]e 
texte de la loi et les principes generaux du 
droit "• plechtige openingsrede van 1 sept. 
1970, blz. 46; DEL VECCHIO, « Les principes 
generaux du droit "• Recueil d·etudes sur les 
sources du droit en l'honneur de Fram;:ois 
Genny, blz. 69; HUBERLANT, « Le droit admi
nistratif beige comprend-il des principes gene
raux non ecrits "• in Melanges Dabin, t. II, 
blz. 661; VELD, Droit public, t. I, blz. 151, 156, 
159 en 160 
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overspannen. Er zijn algemene rechtsbe
ginselen die eigen zijn aan een bepaalde 
tak van het recht, zoals het publiek 
recht, het sociaal recht, het strafrecht, 
het fiskaal recht, en andere. 

Het is overigens in die zin dat het be
paalde in artikel 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek moet worden uitgelegd. « De in 
dat wetboek gestelde regels zijn van toe
passing behoudens wanneer (die) 
rechtsplegingen geregeld worden door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek. >> 

Het gaat meestal om rechtsbeginselen 
die verband houden met de rechtsple
ging en die soms eigen zijn aan de 
rechtspleging in een bepaalde tak van 
het recht. 

De rechtsbeginselen maken de grond
gedachte, de basis uit waarop de rechts
regels stoelen, zelfs als die regels bij uit
zondering van die beginselen afwijken. 
Die beginselen zijn zodoende de uiting, 
de vertolking van de wil van de wetgever 
en soms zelfs van de grondwetgever (4). 

(4) Het Hof van Co.sso.tie heeft zich in vrij 
to.lrijke an·esten over het al dan niet bestaan 
van bepaalde rechtsbeginselen uitgesproken : 

I. Worden door het Hof van Cassatie als al
gemene rechtsbeginselen aanvaard : 

1. Verbod op een menselijk wezen dwang uit 
te oefenen en zijn persoonlijkheid te doorgron
den : 7 maart 1975, A.C. 1975, 764. 

2. Afstand van recht wordt strikt uitgelegd 
en wordt niet vermoed : 7 feb. 1979, A.C., 
1978-79, 661; 14 feb. 1974, A.C., 1974, 658; 24 
sept. 1981, A.C., 1981-82, nr. 67; 20 sept. 1984, 
A.C., 1984-85, nr. 57. 

3. Rechtsbeginsel dat ingebrekestelling van 
de schuldenaar van een verbintenis oplegt : 9 
april 1976, A.C., 1976, 921. 

4. Exceptie van niet-uitvoering inzake we
derkerige overeenkomsten : 15 juni 1981, A.C., 
1980-81, nr. 592; 6 maart 1986, A.C., 1985-86, 
nr. 431. 

5. « Nul ne plaide par procureur , : 2 sept. 
1976, A.C., 1977, 1; zie evenwel in tegenoverge
stelde zin Cass., 28 sept. 1984, A.C., 1984-85, 
nr. 75. 

6. Rechtsdwaling is geen rechtvaardigings
grond tenzij wanneer ze onoverkomelijk is : 13 
juni 1980, A.C., 1979-80, nr. 643; 23 jan. 1984, 
A.C., 1983-84, nr. 271. 

7. Verbod uitspraak te doen over niet gevor
derde zaken : 26 mei 1971, A.C., 1971, 958. 

8. Discretie in acht te nemen bij onderzoek, 
procedure en berechting van tuchtzaken : 26 
okt. 1978, A.C., 1978-79, 227 

9 Continulteit van openbare dienst : 22 okt. 
1970, A.C., 1971, 168; 9 dec 1977, A.C., 1978, 
429 

10 Miskenning recht van verdedigmg 10 
maart 1970, A.C., 1970, 650 7 apnl lfl70, A.C., 

Om te weten of men al dan niet met 
een algemeen rechtsbeginsel van het fis
caal recht te doen heeft, moet dus wor
den onderzocht of hetgeen als dusdanig 
wordt voorgesteld, al dan niet de grand
slag uitmaakt van het geheel van de re
gels die de heffing van belastingen be
heersen. 

Is het derhalve juist dat, in beginsel, 
de belastingen geheven worden op grond 
van de economische werkelijkheid, in te
genstelling tot de juridische werkelijk
heid? M.a.w. is het zo dat dit beginsel 
het fiscaal recht beheerst en dat de re
gels die de wetgever heeft gesteld hoofd
zakelijk op dat beginsel berusten, al 
wordt dat beginsel zelf in de wetgeving 
niet uitdrukkelijk verwoord? 

Het weze beklemtoond dat het wei 
juist is dat het tot de taak van de admi
nistratie behoort te achterhalen hoe de 
feiten zich werkelijk hebben voorgedaan. 
De administratie kan en mag niet gebon
den zijn door de voorstellingen die haar 
door de belastingplichtigen en belasting
schuldigen worden voorgelegd. Zij mag 

1970, 719; 18 aug. 1970, A.C., 1970, 1046; 2 okt. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 78. 

11. Toepassing van de wet in de tijd - Vige
rende wet op het ogenblik dat de belasting 
had moeten vastgesteld worden : 17 mei 1973, 
A.C., 1973, 898. 

12. Recht op een onafhankelijke en onpar
tijdige rechter : 21 feb. 1979, A.C., 1978-79, 737; 
15 juni 1979, A.C., 1978-79, 1232; 26 juni 1979, 
A.C., 1978-79, 1256; 28 juni 1979, A.C., 1978-79, 
1319; 20 sept. 1979, A.C., 1979-80, nr. 45; 14 nov. 
1980, A.C., 1980-81, nr. 162; 20 nov. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 189; 30 april 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 510; 4 mei 1982, A.C., 1981-82, nr. 519; 17 
dec. 1982, A.C., 1982-83, nr. 236; 21 maart 1985, 
, A.C., 1984-85, nr. 444; 14 mei 1985, A.C., 
1984-85, nr. 575; 4 juli 1986, A.C., 1985-86, 
nr. 684. 

13. Verbod tegelijk rechter en partij te zijn : 
5 mei 1982, A.C., 1981-82, nr. 525; 24 mei 1976, 
A.C., 1976, 1053; 13 old. 1975, A.C., 1976, 191. 

14. Verbod tegelijk als rechter en deskundi
ge op te treden: 14 feb. 1977, A.C., 1977, 657; 
21 juni 1977, A. C., 1977, 1089. 

15. Verbod tegelijk rechter en vervolgende 
partij te zijn : 18 mei 1971, A.C., 1971, 936. 

16. Eerlijke behandeling van de zaak . 1 feb. 
1984, A.C., 1983-84, nr. 298. 

17. Verdachte wordt geacht onschuldig te 
zijn : 24 juni 1986, A.C., 1985-86, nr 671. 

18. Gezag van gewijsde op de strafvorde
ring · 9 mei 1972, A.C., 1972, 835. 

19 Rechtsbeginsel dat berust op betrekkin
gen van genegenheid, eerbied en toewijding 
ten gevolge bloedgemeenschap 4 maart 
1976, A.C., 1976, 767 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 



678 HOF VAN CASSATIE Nr. 329 

dus steeds de werkelijke toedracht be
wijzen. 

Maar wat is de werkelijke toedracht? 
De rechtspraak van het Hof geeft in 

deze een vingerwijzing: In verband met 
de minst belaste weg heeft het Hof reeds 
beslist dat het de belastingschuldige of 
belastingplichtige toegestaan is de minst 
belaste weg te kiezen, mits hij al de ge
volgen die uit de gekozen weg zullen ont
staan, ten voile aanvaardt en eerbiedigt 
(5). 

Luidens die regeling wordt onder fei
ten verstaan de materiele feiten zoals ze 
door de partijen werden tot stand ge
bracht. 

De werkelijkheid bestaat bijgevolg in 
het naakt feit, afgezien van de kwalifica
tie die men ervan geeft. 

In dit laatste verband wijst de recht
spraak van het Hof aan dat de adminis
tratie gebonden is door de juridische ge
volgen die eruit voortspruiten, ook als 
zulks voor de heffing van de belastingen 
minder gunstig uitvalt. 

Het is de fiscus wel toegestaan het be
wijs te leveren dat wat als een starting 
op een obligataire lening wordt voorge-

(Vervolg nota van vol'ige biz.) 

20. Dadelijke toepasselijkheid van bevoegd
heidswetten : 17 mei 1973, A.C., 1973, 898. 

21. Geen hveede veroordeling wegens het
zelfde feit: 22 feb. 1971, A.C., 1971, 599; 26 juni 
1972, A.C., 1972, 1025; 20 nov. 1972, A.C., 1973, 
282; 22 okt. 1973, A.C., 1974, 213; 8 maart 1976, 
A.C., 1976, 771; 20 sept. 1978, A.C., 1978-79, 84; 
23 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 243; 27 jan. 1981, 
A.C., 1980-81, nr. 301; 16 maart 1982, A.C., 
1981-82, nr. 416; 5 okt. 1982, A.C., 1982-83, 
nr. 87; 6 feb 1985, A.C., 1984-85, nr. 341; 13 
april 1973, A.C., 1974, 305; 5 okt. 1977, A.C., 
1978, 162; 14 feb. 1979, A.C., 1978-79, 701; 5 juni 
1985, A.C., 1984-85, nr. 603. 

22. Rechtsmisbruik : 16 dec. 1982, A.C., 
1982-83, nr. 231; 16 jan. 1986, A.C., 1985-86, 
nr. 317. 

II. Worden door het Hof van Cassatie niet 
als algemene rechtsbeginselen erkend : 

1' De theorie van de vertrouwensleer in het 
verbintenissenrecht (Cass., 26 maart 1980, 
A.C.. 1979-80, !11'. 473). 

2' De regel luidens welke niemand zijn dwa
ling omtrent het recht tot verschoning mag in
roepen (Cass., 19 dec. 1980, A.C., 1980-81, 
!11'. 241). 

3' Onsplitsbaarheid van de bewijsmiddelen 
(Cass., 20 feb. 1981, A.C., 1980-81, nr. 371). 

4' Dubbele aanleg (Cass., 21 jan. 1983, A.C., 
1982-83, nr. 294); 3 okt. 1983 (A.C, 1983-84, 
nr 59); 4 juni 1986 (A.C., 1985-86, nr 618); 4 
dec 1987 (A.C., 1987-88, nr ). 

steld, in feite een storting op de kapi
taalsverhoging uitmaakt. Dit zou a.m. uit 
tegenbrieven kunnen blijken. 

Maar zolang het bewijs niet is gele
verd, blijft de fiscus door de vastgestelde 
feiten gebonden. 

Uit het voorgaande moge ik afleiden 
dat voor zover wordt voorgehouden dat 
de vaststelling van de belastingschuld 
onderworpen is aan het algemeen begin
sel dat de belasting de werkelijke toe
stand treft, daarmee enkel wordt bedoeld 
dat het de fiscus « in de regel ,, toege
staan is die werkelijke toestand op te 
sporen, d.w.z. de feiten zoals ze zich wer
kelijk hebben toegedragen. 

Als ik zeg « in de regel "• dan wil ik 
daarmee duidelijk maken dat in een be
paald aantal gevallen de wet uitdrukke
lijk van die werkelijke toestand afstapt, 
zodat de belastingschuld op een fictieve 
toestand wordt vastgesteld. 

Er mage hier worden verwezen naar 
verschillende bepalingen van de registra
tie- en successierechten. Ook op het ge
bied van de inkomstenbelastingen zijn er 
afwijkingen. 

5" De regel van het accusatoir karakter van 
het geding (Cass., 17 okt. 1983, A.C., 1983-84, 
!11'. 89). 

6" Onderhoudsgelden Iaten geen achterstal 
(Cass., 25 mei 1984, A.C., 1983-84, nr. 545). 

7" Terugwerkende kracht van een vernieti
gingsarrest van de Raad van State (Cass., 8 ju
ni 1984, A.C., 1983-84, nr. 579). 

8' De toestand van een vervolgd persoon 
mag niet verzwaard worden, als deze aileen 
hager beroep heeft ingesteld (Cass., 13 sept. 
1984, A.C., 1984-85, nr. 39). 

9' De regel volgens welke, wanneer de ver
valdag van een termijn een zaterdag, een zon
dag of een wettelijke feestdag is, die vervaldag 
op de eerstkomende werkdag wordt verplaatst 
(Cass., 10 okt. 1985, A.C., 1985-86, nr. 82). 

10" De regel volgens welke een onbevoegcl 
rechtscollege de zaak naar het bevoegde ge
recht moet verwijzen (Cass., 17 okt. 1985, A.C., 
1985-86, !11'. 104). 

11' De rechtspraak volgens welke de bij
za.ak de hoofdzaak volgt (Cass., 7 april 1986, 
A.C., 1985-86, !11'. 479). 

(5) Haadpl. Cass., 6 juni 1961 (Bull. en 
Pas., 1961, I, 1082, en noot 5 onderaan dit ar
rest); 5 sept. 1961 (ibid., 1962, I, 29 E::1 de, noot 
get. W.G.), en 14 april 1964 (ibid., 1964, I, 875); 
tevens VAN HmTITE, Begmselen van Belgisch 
belastingrecht, uitg. 1979, nr. 41, biz. 40 en 
noot 131; TH. DELAHAYE, Le choix de la FOle fa 
mains imposee. 
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In verband met de successierechten 
haal ik in het bijzonder het geval aan 
van het beding ten gunste van een der
de. Naar burgerlijk recht ontvangt de 
derde de prestatie uit het vermogen van 
de promitant. Bij een levensverzekering 
die de vader bedingt ten gunste van een 
van zijn kinderen, ontvangt het kind het 
voordeel uit het vermogen van de verze
keraar en dus niet uit het vermogen van 
de vader (6). 

Luidens art. 8 van het W etboek Suc
cessierechten zal niettemin de aldus be
taalde sam belast worden, also£ het ver
zekerd kapitaal uit het vermogen komt 
van de vader, stipulant. Ik veronderstel 
dat de vader een levensverzekering heeft 
gesloten en zes maanden later bij een 
verkeersongeval om het leven komt. De 
verzekeraar zal het ganse kapitaal aan 
het kind uitkeren. Die sam komt klaar
blijkelijk volledig uit het vermogen van 
de verzekeraar; niettemin zal de bevoor
deelde belast worden. De werkelijkheid 
- zowel de juridische als de economi
sche - heeft hier niets mee te maken. 

Op het gebied van de inkomstenbelas
tingen mag de fiscus het bedrag van de 
inkomsten bepalen op grand van de ver
gelijking met drie soortgelijke belasting
plichtigen. Dit kan uiteraard uitlopen op 
de vaststelling van een inkomen dat he
lemaal niet met de werkelijkheid over
eenstemt. 

Ook in de rechtspraak van het Hof 
kwam onlangs (7) een regeling voor die, 
naar mijn oordeel, helemaal afwijkt van 
het werkelijkheidsprincipe. Het hof heeft 
immers beslist dat, oak wanneer de ver
koopprijs van een onroerend goed werd 
vastgesteld ingevolge de toewijzing bij 
een normale openbare verkoping, de fis
cus een controleschatting mag vorderen 
en de zogenaamde verkoopwaarde van 
het goed door een college van deskundi
gen mag doen vaststellen. 

Die verkoopwaarde kan in dat geval 
afwijken van de verkoopwaarde die ge
bleken is uit een toewijzing bij openbaar 
bod. Hoe dit overeen te brengen is met 
de leer van de werkelijkheid is moeilijk 
te begrijpen. 

Nu zou ik evenwel willen blijven stil
staan bij de zienswijze dat op fiscaal ge
bied steeds de bedrijfseconomische wer
kelijkheid in aanmerking moet worden 
genomen. 

(6) DE PAGE, t. II, nr. 663, blz. 658; JossE-
REXD, t. II, nr. 308. 

(7) Cass., 17 dec. 
(A.C, 1987-88, nr. 242). 

1987, R.G., 7912 

Ik weet wel dat die zienswijze soms 
naar voor wordt gebracht, als gold het 
een regel van gezond verstand (8). Doch 
bij nader toezien betekent dit alleen dat 
de feiten die aangehaald worden om de 
belasting te heffen, werkelijk moeten be
staan. De inkomsten moeten werkelijk 
bestaan. het mogen geen ficties zijn. 

Zoals prof. Vanistendael schrijft " de 
leer van de overeenstemming met de 
economische werkelijkheid is een instru
ment van niet juridische marginale toet
sing. Deze toetsing mag alleen gebruikt 
worden wanneer het volledige juridische 
argumentatiemateriaal is uitgeput en 
wanneer grondig geanalyseerd werd wel
ke al de rechtsgevolgen zijn van de han
delingen die de belastingpichtige heeft 
gesteld, zonder tot een gemotiveerde con
clusie te kunnen komen. In nagenoeg al
le gevallen ... zal een diepgaande juridis
che analyse volstaan om de betwisting 
uit te putten en te beslissen >> (9). 

Prof. Vanistendael besprak toen het 
arrest Ines van 7 december 1979 (10), 
een arrest waarnaar eiser ook ten deze 
verwijst. 

Het is wel juist dat in bedoeld arrest 
het Hof, met verwijzing naar het oordeel 
van de appelrechter, heeft beslist « dat 
de bewering als zou de oude vennoot
schap Amt de bloeiende vennootschap 
Ines hebben opgeslorpt, aan geen enkele 
bedrijfseconmische werkelijkheid beant
woordt; dat uit die werkelijkheid blijkt 
dat uit de bedoelde alden resulteert dat 
de nieuwe vennootschap, die oak de 
naam Ines verkreeg, niet de voortzetting 
is van de vroegere vennootschap Arnt 
maar wel van de vroegere vennootschap 
Ines >>. 

Wanneer men het arrest aandachtig 
leest, komt men tot de bevinding dat het 
vaststelt dat de akten niet beantwoord
den aan de wil van de partijen. Zoals 
Vanistendael onderstreept, was dit wel 
voldoende geweest om de stelling van de 
belastingplichtige te verwerpen. Er 
moest imrners worden aangetoond dat de 
verliescornpensatie gebeurd was in hoof
de van dezelfde belastingplichtige. Dat 
was niet het geval. 

Het werd imrners bewezen dat de zo
gezegde opslorpende vennootschap in fei
te niet de opslorpende was, doch dat het 
de zogezegde opgeslorpte vennootschap 
was die de zogenaamde opslorpende had 

(8) DD1ION, J.D.F., 
(9) Vanistendael, 

blz. 1076. 
(10) A.C., 1979-80, 

1984, biz. 26. 
Mel. ·numon, 

nr. 230. 

t. n, 
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opgeslorpt. Men bracht dus kritiek uit op 
de ware bedoeling van partijen en de 
ware toedracht van de zaak. Dit werd be
wezen aan de hand van feitelijke om
standigheden. 

W anneer hier verwezen werd naar de 
economische werkelijkheid, dan was het 
om aan te tonen dat de vorm niet beant
woordde aan de werkelijke bedoeling 
van partijen. 

Dit is uiteraard heel wat anders. 
Eiser beroept zich ook op uw arrest 

van 24 september 1968 (11). 
Ook dit arrest kan hem evenwel geen 

steun bieden voor zijn stelling. De belas
tingplichtige betoogde dat zijn vordering 
op een mededinger niet als een bedrijfs
winst mocht worden beschouwd, omdat 
ze noch uit een zakelijk recht, noch uit 
een vorderingsrecht, noch uit een intel
lectueel recht voortkwam. Het Hof heeft 
hierop geantwoord dat het begrip van de 
exploitatiewinst in verband met de in
komstenbelastingen op een economische 
realiteit steunt die niet noodzakelijk on
derworpen is aan de indeling van de goe
deren en rechten in het Burgerlijk Wet
hoek. 

Zulks betekent geenszins dat de econo
mische realiteit de juridische overstijgt. 
Alleen mag hieruit worden afgeleid dat 
de kwalificatie niet noodzakelijk door
slaggevend is. En vooral dat de begrip
pen van het burgerlijk recht niet noodza
kelijk aangepast zijn om de feiten zoals 
ze door het fiscaal recht worden beke
ken, juridisch te bepalen. 

Ik meen derhalve te mogen besluiten 
dat met voormelde arresten het Hof 
geenszins heeft beslist dat de economi
sche realiteit, zoals de fiscus die opvat, 
steeds als grondslag moet worden gene
men, zelfs indien de juridische realiteit 
de fiscus geen voldoening schenkt. Als 
hier van juridische realiteit wordt ge
sproken, dan wordt hiermee bedoeld de 
juridische regeling zoals de partijen die 
gewild hebben, met al de daaraan ver
bonden gevolgen, in rechte en in feite. 

Dit alles brengt mij tot de overtuiging 
dat, als er al een algemeen beginsel be
staat luidens hetwelk de fiscus in de re
gel de feitelijke werkelijkheid mag op
sporen en de belasting op grond van die 
feiten mag vaststellen, zulks helemaal 
niet betekent dat er een algemeen 
rechtsbeginsel zou bestaan luidens welk 
steeds met de bedrijfseconomische, en 
dus niet met de juridische, werkelijkheid 

(11) A.C., 1969, 94. 

rekening moet worden gehouden. Noch 
de ene noch de andere mogen worden 
beschouwd als zijnde de grondslagen 
voor de heffing van belastingen. De be
lastingregels wijken zowel van de ene 
als van de andere af, naargelang overi
gens van de noodwendigheden van de 
belastingheffing. 

Het middel, voor zover het zich be
roept op schending van een algemene 
rechtsbeginsel luidens hetwelk de directe 
belastingen dienen te worden vastgesteld 
op grond van de bedrijfseconomische 
werkelijkheid, is derhalve niet ontvanke
lijk. 

Maar bestaat er een rechtsregel die in 
de artt. 20, 2', c, en 27, § 2, zou neerge
legd zijn en luidens welke steeds eerst 
rekening moet worden gehouden met de 
economische boven de juridische werke
lijkheid. 

Mag ik vooraf beklemtonen dat te de
zen eiser niet betwist dat de alden die 
werden voorgelegd een juridische werke
lijkheid vertolken, Dit betekent dat niet 
wordt betwist dat er werkelijk een hum
contract werd gesloten en dat dit con
tract niet enkel beanlwoordde aan de wil 
van de partijen, doch ook dat die partij
en al de gevolgen - zowel in rechte als 
in feite - hebben aanvaard. 

Van juridisch oogpunt uit gezien kan 
er dus geen sprake zijn van simulatie. 

Nu beweert eiser evenwel dat, econo
misch bekeken, de betaling van de huur
prijs aan verweerder - die tevens zaak
voerder is van de hurende vennootschap 
- op een verhoging van diens beloning 
als zaakvoerder neerkomt, zodat met die 
werkelijkheid rekening moet worden ge· 
houden. 

Vooreerst dient te worden onderzocht 
of dit standpunt steun vindt in de letter
lijke tekst van artt. 20, 2", c, en 27, 2', 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. 

In art. 20, 2°, c, dat verband houdt met 
de bezoldiging van de werkende leden 
van andere vennootschappen dan op 
aandelen, is er sprake van de verschil
lende bezoldigingen die deze aandeelhou
ders ontvangen. Er is echter geen sprake 
van economische werkelijkheid, tenzij 
met het begrip « verschillende bezoldi
gingen , wordt bedoeld dat men zich niet 
noodzakelijk houdt aan in specien uitge
keerde bezoldigingen, doch dat andere 
soorten bezoldigingen ook in aanmer
king komen en die o.m. in natura kun
nen worden toegekend. 
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In dit verband is art. 27 belangrijk. 
Luidens die bepaling behoren tot de be
zoldigingen, ongeacht de schuldenaar, de 
benaming en de wijze waarop ze worden 
vastgesteld en toegekend, alle belonin
gen die voor de verkrijger de opbrengst 
vertegenwoordigen van zijn be
roepswerkzaamheid als vennoot in een 
in art. 20, 2°, c, bedoelde vennootschap. 
Daartoe behoren inzonderheid de voorde
lenvergoedingen die in wezen gelijkaar
dig zijn aan die welke in art. 26, 2 tot 4, 
worden bedoeld, d.w.z. de voordelen die 
de werknemer behaalt uit hoofde of ter 
gelegenheid van het uitoefenen van zijn 
beroepswer kzaamheid. 

Hieruit blijkt wel dat, welke benaming 
ook aan de bezoldiging wordt gegeven, 
zij niettemin als bedrijfsinkomen zal 
worden beschouwd. Doch de wet bepaalt 
zeer duidelijk dat het moet gaan om een 
beloning die behaald wordt uit hoofde of 
ter gelegenheid van het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid. 

Uit die tekst valt alleszins niet af te 
leiden dat enkel de economische boven 
de juridische werkelijkheid moet worden 
in aanmerking genomen. 

In feite bevestigen die teksten de regel 
die zoeven werd aangehaald, te weten 
dat wanneer de partijen een bepaalde ju
ridische vorm hebben vastgesteld, en al 
de gevolgen daarvan hebben aanvaard, 
de fiscus zich aan die vorm moet hou
den. De fiscus mag dus wel bewijzen dat 
die vorm in feite de bedoeling van partij
en niet weergeeft en o.m. dat de betaling 
die gebeurt, de vergoeding uitmaakt voor 
de diensten die de betrokkene binnen de 
vennootschap heeft gepresteerd; in dat 
geval beantwoordt de vorm niet aan de 
eigenlijke bedoeling van partijen. 

Ik meen derhalve dat in de tekst van 
de reeds vermelde artt. 20 en 27 het 
standpunt van eiser geen steun vindt. 

Het middel, voor zover het klaagt over 
schending van die bepalingen, faalt naar 
recht. 

Besluit: verwerping. 

ARHEST 

(A.R. nr. F 1393 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 september 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, 2°, c, en 27, § 2, van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen en 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de directe belastingen moeten 
vastgesteld worden op grand van de eco
nomische werkelijkheid, 

doordat in het arrest wordt vastgesteld 
dat zowel de administratie als verweer
der erover akkoord gaan dat er tussen 
laatstgenoemde en de P.V.B.A. 
« M.A.K. >>, waarvan verweerder de enige 
zaakvoerder is, een werkelijk huurcon
tract werd afgesloten, zodat de betwis
ting zich beperkt tot de omvang van de 
huur en, vervolgens, de betwiste aansla
gen in de personenbelasting voor de aan
slagjaren 1979 en 1980 worden vernietigd 
in de mate dat daarin een gedeelte van 
de in voormelde huurovereenkomst be
dongen huurprijs als een verkapte bezol
diging, toegekend aan verweerder als 
vergelding voor diens prestaties als zaak
voerder van reeds vermelde P.V.B.A., 
wordt beschouwd, nu uit geen enkel ele
ment blijkt en overigens niet wordt be
twist dat een van de contracterende par
tijen niet alle gevolgen zou hebben 
aanvaard van de overeenkomst die (in) 
een huur voorziet van 50.000 frank per 
maand, zodat enige simulatie niet geble
ken is, doch tevens - minstens impli
ciet, doch zeker - wordt beslist dat het 
zonder belang is dat, indien de contracte
rende partijen zulke overeenkomst heb
ben gesloten, dit een constructie kan zijn 
om een fiscaal voordeel te behalen, ver
mits bij de vestiging van de aanslag met 
de opgestelde akten moet rekening wor
den gehouden zodra geen wettelijke ver
plichtingen werden geschonden en de 
partijen alle gevolgen van de opgestelde 
akten hebben aanvaard, ook indien deze 
akten niet de meest normale zijn, dat wil 
zeggen, zodra geen veinzing is gebleken, 

terwijl, krachtens het algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk de directe be
lastingen dienen vastgesteld te worden 
op grand van de (bedrijfs-) economische 
werkelijkheid, het niet volstaat de juri
dische werkelijkheid, blijkend uit opge
stelde alden, vast te stellen en derhalve 
het hof van beroep, in fiscale zaken, er 
niet enkel toe gehouden is na te gaan of, 
inderdaad, de contracterende partijen ai
le gevolgen van de door hen opgestelde 
akten hebben aanvaard, geen wettelijke 
verplichtingen hebben miskend en, bijge
volg, zich niet schuldig hebben gemaakt 
aan simulatie, doch daarenboven een 
oordeel moet vellen nopens de vraag of 
de rechtshandelingen in overeenstem-
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ming zijn met de (bedrijfs-) economische 
werkelijkheid en niet uitsluitend werden 
opgezet om een fiscaal voordeel te beha
len of de verschuldigde belasting te ont
wijken, derwijze dat ter zake het hof van 
beroep, onafhankelijk van de beoorde
ling nopens het al dan niet aanwezig zijn 
van veinzing, had moeten nagaan of -
en in welke mate - de in voormelde 
huurovereenkomst bedongen huurprijs, 
naar economische werkelijkheid, een be
zoldiging inhield voor verweerder in zijn 
hoedanigheid van zaakvoerder van de 
P.V.B.A. « M.A.K. "• nu krachtens de arti
kelen 20, 2°, c, en 27, § 2, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen tot 
dergelijke bezoldigingen behoren, onge
acht de schuldenaar, de benaming en de 
wijze waarop ze worden vastgesteld en 
toegekend, alle beloningen die - naar 
economische realiteit - voor de verkrij
ger de opbrengst vertegenwoordigen van 
zijn beroepswerkzaamheid als werkend 
vennoot-zaakvoerder; zodat het Hof van , 
Beroep te Antwerpen, door in het arrest 
te weigeren de ingeroepen akte te toet
sen aan de economische werkelijkheid, 
het algemeen rechtsbeginsel van belas
tingheffing naar economische realiteit 
miskent en tevens de artikelen 20, 2°, c, 
en 27, § 2, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, waaraan dit alge
meen rechtsbeginsel inherent is, 
schendt: 

Overwegende dat inkomstenbelas
tingen uiteraard op grondslag van 
werkelijke gegevens moeten worden 
geheven, daar de heffing anders de 
gelijkheid onder de burgers zou mis
kennen en in willekeur vervallen; 
da.t artikel 27, § 2, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen die re
gel overigens uitdrukkelijk stelt; dat 
er evenwel geen algemeen rechtsbe
ginsel bestaat krachtens hetwelk 
met een « bedrijfseconomische wer
kelijkheid » rekening moet worden 
gehouden die anders zou zijn dan de 
werkelijkheid bedoeld in voormelde 
wetsbepaling; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest con
stateert en oordeelt zonder desaan
gaande te worden aangevochten : 
<< dat zowel de administratie als 
(verweerder) erover akkoord gaan 
dat er tussen (verweerder) en de 
P.V.B.A. M.A.K. een werkelijk huur-

contract werd afgesloten vermits de 
administratie aanvaardt dat door de 
P.V.B.A. M.A.K. voor de duur van de 
huur van de bedrijfsruimte aan (ver
weerder) een huur werd betaald van 
120.000 frank; dat de betwisting zich 
derhalve beperkt tot de omvang van 
de huur; dat uit het onderzoek van 
de administratie gebleken is dat 
(verweerder) maandelijks van de 
P.V.B.A. M.A.K. een huur heeft ont
vangen van 50.000 frank; dat uit 
geen enkel element blijkt en overi
gens niet wordt betwist dat een van 
de contracterende partijen bij deze 
overeenkomst, hetzij huurder, hetzij 
verhuurder, niet aile gevolgen zou 
hebben aanvaard van de overeen
komst die (in) een huur voorziet van 
50.000 frank per maand; dat aldus 
enige simulatie niet gebleken is; ( ... ) 
dat in casu geen enkele wettelijke 
verplichting werd geschonden »; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dat punt te worden aange
vochten, oordeelt dat << enige simula
tie niet gebleken is »; dat het hof 
van beroep aldus veinzing, ook voor 
enig bedrag van de huurprijs, uit
sluit; 

Dat de artikelen 20, 2°, c, en 27, 
§ 2, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen niet voorschrijven 
rekening te houden met een 
« . bedri~fseconomische werkelijk
herd » d1e anders zou zijn dan de 
werkelijkheid van wat tussen par
tijen zonder veinzing is overeenge
komen, en waarvan zij alle gevolgen 
hebben aanvaard; 

Dat het middel inzoverre faalt 
naar recht; 

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

29 januari 1988 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. F. Marek, Antwerpen. 
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3' KAMER - 1 februari 1988 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMERS - BEEINDIGING VAN DE OVEREEN
KOMST DOOR DE WERKNEMER - BEGRIP. 

Art. 21, § 7, tweede lid, Bedrijfsorganisa
tiewet volgens hetwelk de werkgever 
de bijzondere beschermingsvergoedin
gen moet betalen wanneer de werkne
mer de overeenkomst beeindigt we
gens feiten die voor de werknemer een 
reden uitmaken die de beeindiging 
zonder opzegging of v66r het verstrij
ken van de termijn rechtvaardigt, is 
enkel van toepassing als die werkne
mer de overeenkomst beeindigt, en 
niet wanneer de overeenkomst is 
beeindigd ten gevolge van een met 
beendiging gelijkstaande handeling 
van de werkgever. (Art. 21, § 2, achtste 
lid, 2°, en § 7, tweede lid, Bedrijfsorga
nisatiewet 20 sept. 1948.) 

(HELVETIA N.V. T. HUON; HUON T. HELVETIA 
N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7949 en 8056) 

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

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat zij dus dienen te worden 
gevoegd; 

I. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Helvetia : 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Robert 
Huon: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 21, inzonderheid de §§ 2 en 
7 van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
geen recht heeft op de bijzondere be
schermingsvergoeding bedoeld in artikel 
21 van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, op grond: « dat (eiser) beweert aan
spraak te kunnen maken op d~ be_scher
mingsvergoeding die verschuld1gd 1s aan 
de ontslaP"en werknemer met een be
schermd ;tatuut, dat wil zeggen die de 
overeenkomst heeft beeindigd wegens 
feiten die voor hem een reden uitmaken 
die de beeindiging zonder opzegging 
rechtvaardigt - artikel 21, § 2, laatste 
lid, 2°, en§ 7, ls.atste lid, van de wet van 
20 september 1948 -, zonder daJ het be
ginsel dat zodanige vergoed.ing verschul
digd is, afhankelijk kan worden. gesteld 
van een aanvraag tot herplaatsm.g, wat 
hij niet heeft gedaan, aangezien zodani
ge aanvraag enkel moet worden inge
diend wanneer de werkgever de overeen
komst beeindigt - artikel 21, § 5, van de 
wet van 20 september 1948 -; dat vast
staat dat in zodanig geval, waarin de op
zegging van de werknemer die aan ~e 
werkgever te wijten is, dit wil zeggen d1e 
door hem is veroorzaakt, met ontslag ge
lijkstaat, geen aanvraag tot herp~':latsing 
mogelijk is; dat uit het debat bhJ~t d~t 
(eiser) bij wijze van tegenyordermg m 
zijn ter griffie van de Arbe1dsrechtbank 
te Bergen op 23 oktober 1984 ingediende 
aanvullende conclusie, zich ertoe beperkt 
heeft te beklemtonen " dat moet worden 
aangenomen dat (verweerster) door haar 
houding zelf de arbeidsovereenkomst 
heeft beeindigd ", waardoor hij een ver-
oordeling kon vorderen t<;>t betaling yan 
de compensatoire opzeggmgsvergoedmg, 
van de uitwinningsvergoeding en van 1 
frank morele schadevergoeding wegens 
roekeloos en tergend geding; dat, hoewel 
(eiser) in daaropvolgend~ pr.~ceshande
lingen - zie inzonderhe1d ZlJn laatste, 
op 28 april 1986 ter griffie va_n het (ar
beids)hof neergelegde conclus1e, biz. 37 
- de grondslagen van de door .. h_em g~~ 
vorderde vergoeding heeft geWlJZlgd, hlJ 
nooit uit eigen beweging de arbeidsover
eenkomst zonder opzegging heeft beein
digd, maar volstond met vast te stellen 
dat de beeindiging van de overeenkomst 
aan (verweerster) te wijten wa~;. d~t 
daaruit volgt dat (eiser), doordat hlJ Z!Jn 
herplaatsing niet heeft aangevraagd ~-o
als hij het binnen dertig dagen na ZlJl1 
tegenvordering had moeten doen, geen 
recht heeft op de bijzondere bescher
mingsvergoeding, maar we! op een op
zeggingsvergoeding die, in. de ge_/?even 
omstandigheden, gelet op ZlJn leeftlJd, de 
aard van zijn werkzaamheden en zijn 
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ancienniteit in de onderneming, een 
compensatie kan zijn voor de opzegging 
van 24 maanden waarop hij wettelijk 
aanspraak kan maken >>, 

terwijl, overeenkomstig artikel 21, § 7, 
laatste lid, van de wet van 20 september 
1948, die in die paragraaf bedoelde ver
goedingen verschuldigd zijn, zonder dat 
een aanvraag tot herplaatsing behoeft te 
worden ingediend, « wanneer de werkne
mer de overeenkomst beeindigt onder de 
voorwaarden bedoeld bij § 2, achtste lid, 
2o >> van hetzelfde artikel, dat wil zeggen 
in geval van « beeindiging van de over
eenkomst door de werknemer wegens 
feiten die voor hem een reden uitmaken 
die de beeindiging zonder opzegging of 
v66r het verstrijken van de termijn 
rechtvaardigt >>; de met de beeindiging 
gelijkstaande handeling die van de werk
gever uitgaat en door de werlmemer 
wordt aangevoerd om de beeindiging 
door de werkgever vast te stellen, moet 
worden beschouwd als « een beeindiging 
door de werknemer wegens feiten die 
voor hem een reden uitmaken die de 
beeindiging zonder opzegging of v66r het 
verstrijken van de termijn rechtvaar
digt », in de zin van§ 2 van voormeld ar
tikel 21; daaruit volgt dat het arrest niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat eiser, 
te wiens aanzien het arrest trouwens 
vaststelt dat hij een plaatsvervangend af
gevaardigde in de ondernemingsraad is 
geweest, geen recht had op de in artikel 
21 van de wet van 20 september 1948 be
doelde vergoeding, op grond dat hij geen 
aanvraag tot herplaatsing had ingediend 
(schending van artikel 21 van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven) en dat het arrest 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat artikel 21, § 7, 
tweede lid, van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven bepaalt dat de 
in het eerste lid vermelde vergoedin
gen en voordelen door de werkgever 
verschuldigd zijn « wanneer de 
werknemer de overeenkomst beein
digt » wegens feiten die voor hem 
een reden uitmaken die de beeindi
ging zonder opzegging v66r het ver
strijken van de termijn rechtvaar
digt; 

Dat die tekst enkel van toepassing 
is als de werknemer de overeen
komst heeft beeindigd; dat hij dus 

niet van toepassing is wanneer de 
arbeidsovereenkomst wordt beein
digd ten gevolge van een met beein
diging gelijkstaande handeling van 
de werkgever; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede, derde en vierde onderdeel 
van het door eiseres aangevoerde 
middel, en evenmin van het eerste, 
derde en vierde onderdeel van het 
tweede middel en het tweede onder
dee! van het derde middel die door 
eiser zijn aangevoerd en die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden; 
voegt de voorzieningen; vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in zo
verre dit het hoger beroep van Ro
bert Huon ontvankelijk verklaart, 
uitspraak doet op de vorderingen 
betreffende de aan Robert Huon 
verschuldigde achterstallige commis
sielonen en vakantiegeld bij vertrek 
en beslist dat hij geen recht heeft 
op de in artikel 21, § 7, van de wet 
van 20 september 1948 bedoelde ver
goeding; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

1 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. R&:ppe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Simont. 
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIE - DIENSTPLICHTZAKEN - DOOR 
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HOGE M!LITIERAAD BEVOLEN AANVULLEND 
ONDERZOEK - EINDBESLISSING OVER DE 
AA!'NRAAG TOT UITSTEL - GEEN VERMEL
DING VAN HET AANVULLEND ONDERZOEK. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES- DOOR HOGE MILITIERAAD BEVOLEN 
AANVULLEND ONDERZOEK - EINDBESLIS
SING OVER DE AANVRAAG TOT U!TSTEL -
GEEN VERMELDING VAN HET AANVULLEND 
ONDERZOEK. 

1" en 2" Wanneer de Hoge Militieraad 
een aanvullend onderzoek heeft bevo
Jen, is niet met redenen omkleed de 
beslissing van de Hoge Militieraad die, 
bij de uitspraak over de aanvraag tot 
uitstel, in het ongewisse laat of de 
raad na toetsing van de aanvullende 
inlichtingen uitspraak heeft gedaan 
dan wei geoordeeld heeft dat daarop 
geen acht hoefde te worden geslagen. 

(DELMOTTE) 

(A.R. nr. M 443 F) 

1 februari 1988 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Ph. Ge
rard. 

Nr. 332 

2' KAMER - 2 februari 1988 

1° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- VER

GOEDING OP GROND VAN HET GEMENE 
RECHT - ARBE!DSONGEVALLENVERZEKE
RAAR. 

2° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- SUBROGATIE - SCHADEVERGOEDING OP 
GROND VAN HET GEMENE RECHT - ARBEIDS
ONGEVALLENVERZEKERAAR. 

lo en 2" T.a.v. de uit aantasting van de 
fysieke integriteit voortvloeiende scha
de, waarvoor de getroffene een vergoe
ding toekomt volgens het gemene 
recht en die door de Arbeidsongeval
Jenwet niet wordt gedekt, is de ar-

beidsongevallenverzekeraar niet in de 
rechten van de getroffene gesubro
geerd (1). 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN, SANNEN 
T. VAN DEN BRANDT, HETRA P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1479} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

A. Op de voorziening van Marcel 
Sannen: 

Over het middel: schending van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 46 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van ei
ser tot het bekomen van een bijkomende 
schadevergoeding in gemeen recht, bere
kend op grond van de kapitalisatieme
thode, van 1.185.000 frank ongegrond 
verklaart op grond van de overwegin
gen: « dat aan de burgerlijke partij 
slechts de werkelijk geleden of te lijden 
schade moet worden vergoed; dat, wat de 
patrimoniale schade betreft, de burger
lijke partij niet bewijst door stukken of 
controleerbare cijfergegevens betreffen
de lonen en barema's dat haar in de pe
riode na het ongeval een (vergelijkend) 
lager loon werd uitbetaald; dat (eiser) in
tegendeel zelf stelt dat hij na het onge
val, dat plaatsvond op 6 maart 1973, een 
lange periode bij zijn toenmalige werk
gever in dienst bleef (tot 24 september 
1982} aan hetzelfde loon als voorheen 
(zie besluiten burgerlijke partij, bladzij
de 3); dat het ontslag bij deze werkgever 
te wijten was aan economische redenen, 
niet wegens invaliditeit; dat hij, na een 
relatief korte periode van gedwongen 
werkloosheid, reeds op 7 maart 1973 in 
dienst kwam bij de Firma Deckx en zo
nen; dat hij aldaar werkte tot 4 april 
1984, van werkgever veranderde om 

(1) Raadpl. : Cass., 21 maart 1984, A.R. 
nr. 3364 (A.C., 1983-84, nr. 416); 26 feb. 1985, 
A.R. nr. 8658 (A.C., 1984-85, nr. 383); 16 sept. 
1985, A.R. nr. 4734 (A.C., 1985-86, nr. 27). 

Zie : J. CLESSE, « Le role de la responsabilite 
civile dans la reparation des accidents du tra
vail », in Anmiles Fac. Droit Liege, 1980, 
nrs. 1-2, blz. 262-264. 



686 HOF VAN CASSATIE Nr. 332 

reeds op 9 april 1984 in dienst te treden 
bij de N.V. Roos waar hij tot op heden 
nog steeds werkzaam is en wel in zijn 
vroegere functie, machinist; dat de bur
gerlijke partij in besluiten zich beperkt 
te stellen dat een geschoolde eerste 
graad in de bouw ongeveer 10% minder 
loon zou ontvangen dan een geschoolde 
tweede graad, doch dat zij nalaat met 
precieze gegevens het verschil tussen 
hetgeen zij vroeger en thans verdiende, 
aan te tonen; dat evenmin het oorzake
lijk verba.nd tussen de gevolgen van het 
ongeval en de verplichte werkloosheid 
van meer dan tien jaar nadien wordt 
aangetoond; dat uit het bovengaande af 
te leiden is dat ook een ongunstige weer
slag op de plaats van (eiser) op de ar
beidsmarkt niet te verwachten is vermits 
hij na ontslag zelfs in de minder gunsti
ge economische conjunctuur relatief snel 
een ander werkgever vindt; dat, waar er 
geen loonverlies, overeensternmend met 
de medische invaliditeit, aangetoond 
wordt, de burgerlijke partij wei dient 
vergoed voor de materiele schade we
gens aantasting van de fysieke integri
teit; dat ten dezen het hof (van beroep) 
de berekeningswijze en het bedrag door 
de eerste rechter voorzien, gegrond acht, 
te weten 575.000 frank, hetgeen minder 
is dan hetgeen de burgerlijke partij door 
de wetsverzekeraar wordt uitgekeerd, 

vierde onderdeel, in de mate dat het 
arrest, enerzijds, oordeelt dat een on
gunstige weerslag op de plaats van eiser 
op de arbeidsmarkt niet te verwachten is 
- en dat hij derhalve geen economische 
waardevermindering op de arbeidsmarkt, 
noch verrnindering van het vermogen tot 
verdienen heeft ondergaan - en dat ei
ser wel client vergoed voor de materiele 
schade wegens aantasting van de fysieke 
integriteit, doch anderzijds de vordering 
van eiser niettemin ongegrond acht, om
dat de uit dien hoofde toegekende scha
devergoeding van 575.000 frank « minder 
is dan hetgeen (eiser) door de wetsverze
keraar wordt uitgekeerd », het niet wet
telijk gerechtvaardigd is, nu krachtens 
de artikelen 46, § 2, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 en 13S2 van 
het Burgerlijk Wetboek het verbod de 
schadevergoeding te bekomen in gemeen 
recht te cumuleren met deze bekomen in 
het kader van de arbeidsongevallenwet
geving, enkel betrekking heeft op de 
schadevergoeding uit hoofde van de eco
nomische waardevermindering, welke 
uitsluitend door de arbeidsongevallen
wetgeving wordt vergoed, zodat het ar
rest, door, na vastgesteld te hebben dat 

eiser geen vermindering van het vermo
gen tot verdienen heeft ondergaan, noch 
voor hem een ongunstige weerslag op de 
arbeidsmarkt is te verwachten, niettemin 
de vergoeding wegens aantasting van de 
fysieke integriteit in mindering te bren
gen van de door de wetsverzekeraar uit
gekeerde bedragen, niet wettelijk ge
rechtvaardigd is (schending van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 46, 
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971), noch regelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de redenge

ving van het arrest blijkt dat de 
appelrechters oordelen dat eiser 
geen inkomstenverlies noch vermin
dering van concurrentiele waarde op 
de arbeidsmarkt lijdt doch wel een 
materiele schade voortvloeiend uit 
de aantasting van zijn fysieke inte
griteit, waarvoor hem, volgens het 
gemene recht, een vergoeding toe
komt die op 575.000 frank wordt 
vastgesteld; 

Overwegende dat deze vergoeding 
geen betrekking heeft op de vergoe
ding van de patrirnoniale en profes
sionele gevolgen van de licharnelijke 
schade, zoals zij gedekt zijn door de 
Arbeidsongevallenwet, zodat de ver
goeding die de wetsverzekeraar aan 
eiser heeft uitbetaald niet ervan 
mag worden afgetrokken; dat de 
appelrechters derhalve niet zonder 
schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 46 van 
de Arbeidsongevallenwet beslissen 
dat eisers vordering ongegrond is 
orndat de vergoeding uitgekeerd 
door de wetsverzekeraar het bedrag 
van 575.000 frank overtreft; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

B. Op de voorziening van De Fe
dera.le Verzekeringen: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 47 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 4, 26 en 27 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 67 van het Wetboek van Straf
vordering en 97 van de Grondwet, 
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doordat het arrest de vordering van ei
seres, als gesubrogeerde in de rechten 
van eiser, gesteld bij verzoekschrift tot 
vrijwillige tussenkomst van 12 oktober 
1983, onontvankelijk verklaart op grand 
van de overwegingen « dat de eerste 
rechter terecht beslist heeft dat de straf
rechter onbevoegd was om kennis te ne
men van de burgerlijke vordering van 
(eiseres) vermits zij slechts gesteld was 
nadat over de strafvordering reeds defi
nitief uitspraak was gedaan; dat het feit 
dat de wetsverzekeraar gesubrogeerd 
wordt in de rechten van slachtoffer (het
geen niet betwist wordt) niet wegneemt 
dat deze partij de procedureregelen in 
verband met de burgerlijke partijstelling 
(welke trouwens van openbare orde zijn) 
dient in acht te nemen; dat ter zake bij 
vonnis van 28 juni 1974 en bij arrest van 
12 februari 1975 de strafrechters over de 
strafvordering hadden beslist (uitspraak 
die definitief is) en derhalve onbevoegd 
waren om van de eis op burgerlijk ge
bied, nadien (op 12 oktober 1983) inge
steld door een vrijwillig tussenkomende 
partij, zij het gesubrogeerd in de rechten 
van de burgerlijke partij (eiser), kennis 
te nemen; dat ten deze de beslissing van 
de eerste rechter dient bekrachtigd te 
worden en, gelet op deze bevestiging, het 
Hof geen kennis kan nemen van de ove
rige argumenten betreffende de omvang 
van deze vordering "• 

terwijl krachtens artikel 47 van deAr
beidsongevallenwet van 10 april 1971 de 
wetsverzekeraar gesubrogeerd is in de 
rechten die de getroffene of zijn recht
hebbenden, bij niet-vergoeding overeen
komstig de Arbeidsongeval!enwet, krach
tens het gemene recht hadden kunnen 
uitoefenen, en die burgerlijke vordering 
kan instellen op dezelfde wijze als het 
slachtoffer, en terwijl hieruit volgt dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar, zoals ei
sers, die aan het strafgerecht vraagt dat 
de derde, die aansprakelijk is voor de 
schade waarvoor uitkeringen zijn toege
kend, zou worden veroordeeld om de be
taalde vergoedingen of het daaraan be
antwoordende kapitaal terug te betalen 
geen aparte burgerlijke vordering instelt, 
los van die van het slachtoffer, maar, bij 
een afzonderlijke vordering, de rechts
vordering zel:i' instelt van het slachtoffer, 
in wiens plaats en rechten zij is getre
den, en terwijl derhalve, nu het arrest, 
minstens imp!iciet vaststelt dat het 
slachtoffer zelf de civielrechtelijke verde
ring tijdig - cl.it is samen met de straf
vordering - voor de strafrechter had 
vervolgd, het nlet wettig de vordering 
van eiseres - die geen andere is dan die 

van het slachtoffer - onontvankelijk 
kan verklaren op grond van de overwe
ging dat zij bij de strafrechter zou zijn 
ingesteld nadat, bij vonnis van 28 juni 
1974 en bij arrest van 12 februari 1975 de 
strafrechters over de strafvordering had
den beslist, zodat het arrest, dat aldus de 
aard en de gevolgen van het subrogatie
recht van eiseres en de regels in ver
band met de uitoefening van de burger
lijke vordering voor de strafrechter mis
kent, niet wettelijjk gerechtvaardigd is 
(schending van de artikelen 47 van de 
Arbeidsongevallenwet, 4, 26 en 27 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 67 van het Wetboek 
van Strafvordering), noch regelmatig ge
motiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het middel van eiser 
bli.jkt, de door het arrest als enige 
in gemeen recht berekende schade 
niet door de Arbeidsongevallenwet 
is gedekt, zodat eiseres te dien aan
zien in de rechten van eiser niet ge
subrogeerd is; 

Dat, zoals de verweerders aanvoe
ren, eiseres mitsdien geen belang 
heeft bij de gebeu.rlijke cassatie van 
de beslissing op haar vordering nu 
deze, ware ze ontvankelijk, als onge
grond zou moeten worden afgewe
zen; 

Dat het middel mitsdien niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiser afwijst op grond 
dat de hem in gemeen recht toege
kende vergoeding van 575.000 frank 
geringer is dan hetgeen door de 
wetsverzekeraar werd uitbetaald· 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten van zijn voorzie
ning en de verwee:rders in de ande
re helft; veroordeelt eiseres in de 
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kosten van haar voorziening; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

2 februari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 333 

2• KAMER - 2 februari 1988 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VEROORDELING OP GROND 
VAN EEN GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING VAN 
RET M!SDRIJF - WETTIGHEID -· VEREISTE. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

VEROORDELING OP GROND VAN EEN GEWIJ
ZIGDE OMSCHRIJVING VAN RET MISDRIJF -
WETTIGHEID - VERE!STE. 

1° en 2o Het recht van verdediging wordt 
niet miskend door de strafrechter die 
de beklaagde schuldig verklaart aan 
een misdrijf zonder een in de oor
spronkelijke telastlegging vermelde 
verzwarende omstandigheid in aan
merking te nemen, mits het aldus be
perkte misdrijf in het oorspronkelijk 
ten laste gelegde feit vervat is (1). 

(VERSONNEN T MBUYI KALOMBO) 

ARREST 

(A.R. nr. 1747) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Raadpl. Cass., 18 april 1972 (A.C., 1972, 
781); 18 maart 1974 (A.C., 1974, 791); 18 nov. 
1980 (A.C., 1980-81, nr 167) en 6 jan. 1987, A.R. 
nr 538 (A.C., 1986-87, nr 264). 

Zie RIGAUX en TROUSSE, « Les problemes de 
Ia qualificatiOn », m R.D.P., 1948-49, biz 733 

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

A. waarbij hij, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, van de te
lastleggingen A, C4 en D wordt vrij
gesproken: 

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

B. waarbij hij wegens de telastleg
gingen B, Cl, C2 en C3 wordt ver
oordeeld: 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 257, 398, 399, 563.3° van 
het Strafwetboek, 182 van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet, en miskenning van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest eiser schuldig be
vindt aan het toebrengen, op 24 decem
ber 1982, van opzettelijke slagen of ver
wondingen aan verweerder, met de om
standigheid dat de schuldige een open
baar officier of ambtenaar, een bestuur
der, agent of aangestelde van de rege
ring of van politie, een uitvoerder van 
rechterlijke bevelen of van vonnissen, 
een hoofdbevelhebber van de openbare 
macht is, die, in de uitoefening van zijn 
bediening, zonder wettige reden tegen 
personen geweld gebruikt heeft of heeft 
doen gebruiken (telastlegging B), 

terwijl eiser voor de correctionele 
rechtbank werd gedaagd uit hoofde van 
het opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, die een ziekte of een on
geschiktheid tot het verrichten van per
soonlijke arbeid ten gevolge hadden, aan 
verweerder, met de omstandigheid dat 
de schuldige een openbaar officier of 
ambtenaar, een bestuurder, agent of aan
gestelde van de regering of de politie, 
een uitvoerder van rechterlijke bevelen 
of van vonnissen, een hoofdbevelhebber 
van de openbare macht is, die, in de uit
oefening van zijn bediening, zonder wet
tige reden tegen personen geweld ge
bruikt heeft of heeft doen gebruiken; dat 
krachtens een constante cassatierecht
spraak, de strafgerechten de juiste om
schrijving van de voor hen gebrachte fei
ten dienen vast te stellen volgens de 
gegevens van het verrichte onderzoek, 
ongeacht de omschrijving die eraan ge
geven is in de vervolgingsakten en zelfs 
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indien de nieuwe omschrijving het be
staan inhoudt van andere rechtsbestand
delen dan die welke de oorspronkelijke 
omschrijving inhield; men zelfs heeft be
slist dat het hof van beroep tot plicht 
heeft de kwalificatie van de strafbare fei
ten door de eerste rechter na te gaan en 
eventueel aan te passen aan de werke
lijkheid; het Hof van Cassatie hieraan 
echter heeft toegevoegd dat « le juge 
d'appel ne peut legalement condamner le 
prevenu, pour une infraction autre que 
celle qui etait enoncee dans la citation, 
que s'il constate, soit que le fait ainsi re
tenu est le meme que celui qui fondait la 
poursuite ou y etait compris et que le 
prevenu a ete invite a se defendre contre 
la qualification nouvelle, soit que le fait 
retenu est different de celui qui fondait 
la poursuite mais que, devant le premier 
juge, le prevenu a accepte de comparai
tre pour etre juge sur cet autre fait »; dat 
wanneer de rechter ten gronde een an
dere omstandigheid in overweging neemt 
die in de dagvaarding of in de beschik
king van verwijzing niet is vermeld, dan 
moet hij in zijn vonnis of arrest vasts~l
len dat de beklaagde hiervan vooraf m 
kennis werd gesteld; in een zeer recent 
arrest het Hof van Cassatie heeft beslist 
dat wanneer noch uit het vonnis (arrest), 
noch uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat eiser in de 
mogelijkheid werd gesteld zich te verde
digen of zich heeft verdedigd over het 
feit in de gewijzigde omschrijving die 
door het vonnis werd aangehouden, dan 
heeft dit vonnis eisers recht van verdedi
ging miskend; het feit dat de beklaagde 
werd verwittigd van de nieuwe omschrij
ving van de feiten en dat hij in de moge
lijheid werd gesteld zich te verdedigen 
ten aanzien van het nieuw omschreven 
feit moet blijken uit de stukken van de 
procedure, en dit op straffe van nietig
heid wegens schending van artikel 97 
van de Grondwet en miskenning van het 
recht van verdediging; da.t zulks in casu 
niet het geval is geweest; dat het hof van 
beroep, door in zijn arrest eiser te ver
oordelen uit hoofde van opzettelijke sla
gen of verwondingen, met de omstandig
heid dat de schuldige een openbaar 
officier of ambtenaar, ... , de in dit middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt en 
beginselen miskent : 

Overwegende dat eiser door het 
arrest schuldig bevonden wordt 
<< aan de tenlastelegging B zoals 
door de eerste rechter beperkt », na
melijk zonder de omstandigheid dat 
de opzettelljk aan verweerder toege-

brachte slagen een ziekte of een on
geschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge had
den; 

Overwegende dat het misdrijf 
waaraan eiser schuldig wordt bevon
den in het hem oorspronkelijk ten 
laste gelegde feit is vervat; 

Dat de appelrechters door eiser op 
een beperkte telastlegging te veroor
delen de door hem aangevoerde wet
telijke bepalingen niet schenden en 
zijn recht van verdediging niet mis
kennen, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
J. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 334 

2' KAMER - 3 februari 1988 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERING -
VOORBAR!G CASSAT!EBEROEP - RAADKA
MER DIE EEN ZAAK ONTTREKT AAN DE ON
DERZOEKSRECHTER EN ZE NAAR DE PROCU
REUR DES KONINGS VERWIJST - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING DAT HET VERZET NIET ONTV ANKELIJK 
VERKLAART - GEEN UITSPRAAK OVER EEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL - V66R DE EINDBE
SLISSING INGESTELDE VOORZIEN!NG 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen het arrest van de kamer va:n iz2be
schuldigingstelling dat het verzet van 
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eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer van de correctionele recht
bank waarbij de zaak aan de onder
zoeksrechter onttrokken werd en het 
dossier naar de procureur des Konings 
verwezen werd om te handelen als 
naar recht, niet ontvankelijk verklaart 
(1). (Art. 416 Sv.) 

(VAN RYSSELBERGHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6448) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1987 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

I. Op de op 3 november 1987 om 9 
uur 35 ingestelde voorziening : 

Overwegende dat de akte van ver
klaring van voorziening die op bo
venstaande dag en bovenstaand uur 
is opgemaakt en door eiser onderte
kend, in het Nederlands is gesteld; 

Dat di.e voorziening gericht is te
gen een in het Frans gesteld arrest, 
zodat de bovengenoemde akte nietig 
is krachtens de artikelen 27 en 40 
van de wet van 15 juni 1935 betref
fende het taalgebruik in gerechtsza
ken; 

H. Op de op 3 november 1987 om 
9 uur 40 ingestelde voorziening : 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiser tegen de beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel waarbij het dossier onttrok
ken werd aan de onderzoeksrechter 
van die rechtbank en naar de procu
reur des Konings werd verwezen op
dat deze zou handelen als naar 
recht, niet ontvankelijk verklaart op 
grond dat de raadkamer geen uit
spraak heeft gedaan over een be
voegdheidsgeschil; 

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

Overwegende dat het arrest geen 
uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil en derhalve geen eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het geschrift « Memorie tot 
cassatie », dat op 18 januari 1988 ter 
griffie van het Hof is ingediend en 
in een andere dan de taal van de 
rechtspleging is gesteld, en zonder 
acht te slaan op de in het Frans ge
stelde memorie, die geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van de 
voorziening; verwerpt de voorzie
ning; verwijst de eiser in de kosten. 

3 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 

Nr. 335 

2' KAMER - 3 februari 1988 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING - EUROPEES VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN 
EEN REDELIJKE TERMIJN BERECHT TE WOR
DEN OF HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID 
TE WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
5.3 - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS - RECHT OM BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER. 
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4° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING - INZAGE VAN HET DOSSIER 
DOOR DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE
MISKENNING. 

1 o en 2o Schending van art. 5.3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens inzake 
het recht om binnen een redelijke ter
mijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden gsteld, 
valt niet af te leiden uit de enkele om
standigheid dat de hechtenis van de 
verdachte wordt gehandhaafd na de 
beeindiging van het onderzoek, inge
val, enerzijds, niet blijkt dat het onder
zoek met een onverantwoorde vertra
ging gesloten is en, anderzijds, is 
vastgesteld dat de hechtenis wegens 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die de openbare veiligheid ra
ken, moet worden gehandhaafd (1). 

3° Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter het recht van ver
dediging moet eerbiedigen, verbiedt de 
wetgever niet de uitoefening van het 
recht van verdediging in welbepaalde 
geva.llen, zoals inzake voorlopige hech
tenis, aan bijzondere regels te onder
werpen (2). 

4° Miskenning van het recht van verde
diging valt niet af te Ieiden uit de en
kele omstandigheid dat de raadsman 
van de verdachte, gelet op de termijn 
waarbinnen de wet aan de raadsman 
inzage verleent van het dossier v66r 
de verschijning van de verdachte voor 
het onderzoeksgerecht, in de materiele 
onmogelijkheid verkeerde kennis te 
nemen van het gehele dossier en van 
de inhoud van de overtuigingsstukken 
(3). 

(EVANS) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 6485) 

HET HOF; ·- Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 

(1) Zie Cass., 10 juni 1987, A.R. nr. 5954 
(A.C., 1986-87, nr. 613), en 30 juni 1987, A.R. 
nr. 1576 (ibid., 1986-87, nr. 659). 

(2) en (3) Cass., 6 jan. 1988, A.R. nr. 6375 
(A.C., 1987-88, nr. 274). 

Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 5.3 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 5, eer
ste lid, van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest de bestreden be
schikking bevestigt, 

terwijl eiser in zijn voor de appelrech
ters regelmatig neergelegde conclusie 
had betoogd << dat vaststaat en overigens 
door de vervolgende partij niet wordt be
twist dat het onderzoek volledig gedaan 
is , en « dat dus de bevestiging van het 
aanhoudingsbevel geen enkele zin meer 
heeft en derhalve elke wettelijke grand
slag mist >>; het arrest op die conclusie 
niet antwoordt en, nu het onderzoek vol
tooid is, de bevestiging van het aanhou
dingsbevel onverenigbaar is met de rede
lijke termijn waarbinnen de aangehou
den verdachte het recht heeft berecht te 
worden of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld : 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat een onderzoek be
eindigd is, niet ten gevolge heeft dat 
een verdachte in vrijheid moet wor
den gesteld, aangezien, enerzijds, 
niet blijkt dat het onderzoek met 
een niet te verantwoorden vertra
ging wordt afgesloten en, ander
zijds, de hechtenis wegens het be
staan van gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte die ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden opleveren, 
welke de openbare veiligheid raken, 
moet worden gehandhaafd; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser voor het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
heeft aangevoerd dat het onderzoek 
met een onverantwoorde vertraging 
wordt afgesloten; 

Dat de appelrechters hebben vast
gesteld dat « de in het arrest van 23 
oktober 1987 aangegeven gronden » 
« ook thans nog ten aanzien van de 
verdachte ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden opleveren die de 
openbare veiligheid dermate raken 
dat (de) voorlopige hechtenis » van 
eiser moet worden gehandhaafd; 
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Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 5.3 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, niet kan 
worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
dat het arrest door de erin gedane 
vaststellingen regelmatig met rede
nen is omkleed; dat het niet verder 
hoefde te antwoorden op het in het 
middel weergegeven verweer dat in
gevolge die consideransen niet meer 
ter zake dienend was; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 5, derde lid, van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest op de in het vorig 
arrest van 23 oktober 1987 aangegeven 
gronden verklaart vast te stellen dat er 
geen miskenning van het recht van ver
dediging valt af te leiden uit de omstan
digheid dat eisers raadsman in de mate
riele onmogelijkheid verkeerde inzage te 
nemen van het gehele dossier, 

terwijl de appelrechters het feit dat 
door eiser was aangevoerd in zijn regel
matig voor het hof van beroep neergeleg
de conclusie niet als onbewezen beschou
wen, namelijk dat er zich onder de 
overtuigingsstukken videocassettes be
vinden waarvan de totale projectieduur 
ongeveer zestig uur in beslag neemt, ter
wijl de raadsman van eiser slechts over 
tweemaal zeseneenhalf uur, v66r de te
rechtzitting van de raadkamer, en 
slechts over dezelfde tijd v66r de terecht
zitting van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, dus in totaal over slechts 
zesentwintig uur beschikte om het gehe
le dossier en de gezamenlijke overtui
gingsstukken door te nemen; de mate
rii:He onmogelijkheid om inzage te ne
men van de overtuigingsstukken op zich 
al een schending van artikel 5, derde lid, 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis en een miskenning van 
het recht van verdediging oplevert : 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter het recht van verdediging 
moet eerbiedigen de wetgever niet 
verbiedt de uitoefening van dat 

. recht in een welbepaalde aangele
genheid, zoals de voorlopige hechte
nis, aan een bijzondere regeling te 
onderwerpen; 

Dat de wetgever, ten einde de ver
dachte in staat te stellen zijn recht 
van verdediging uit te oefenen voor 
de onderzoeksgerechten die geroe
pen zijn om uitspraak te doen over 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, heeft bepaald dat, v66r de 
dag vastgesteld voor de verschijning 
van de verdachte in de raadkamer 
en in de kamer van inbeschuldiging
stelling, het dossier van maand tot 
maand gedurende twee dagen op de 
griffie ter beschikking gesteld wordt 
van de raadsman van de verdachte; 

Overwegende dat geen misken
ning van het recht van verdediging 
valt af te leiden uit de enkele om
standigheid dat het de raadsman 
van de verdachte wegens de duur 
van die termijn materieel onmoge
lijk was inzage te nemen van het 
gehele dossier en van de inhoud van 
de overtuigingsstukken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

3 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Messinne, Brussel. 
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Nr. 336 

1' KAMER - 4 februari 1988 

1° JACHT - VORDERINGEN TOT VERGOE
DING VAN KONIJNENSCHADE - HOGER BE
ROEP- TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - TERMIJN - JACHT - VORDERINGEN 
TOT VERGOEDING VAN KONIJNENSCHADE -
TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS -
VERMELDING VAN DE PARTIJEN IN DE AAN
HEF VAN HET VONNIS- DRAAGWIJDTE. 

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 hager 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 achtste lid 
van voormeld artikel, van het beschik
kend gedeelte van het vonnis kennis is 
gegeven. (Art. 7 bis Jachtwet 28 feb. 
1882.) (1) 

3" De vermelding van de partijen in de 
a.anhef van het vonnis bedoelt enkel, 
tot naleving van art. 780 Ger. W., de 
naam, de voornaam en de woonplaats 
die de pa.rtijen bij hun verschijning en 
hun conclusie hebben opgegeven, a.ls
mede de naam van de gevolmachtig
den die op de terechtzitting voor hen 
zijn opgetreden, kenbaar te maken. 

(JANSSEN T. KERKHOFS-CREEMERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5578) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1986 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Tongeren; 

(1) Cass., 5 nov. 1987, A.R. nr. 5591 
(A.C., 1987-88, nr. 145). 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 783, inzonderheid eerste en twee
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 7 bis, inzonderheid negende 
en tiende (lees: achtste en negende) lid, 
van de Jachtwet van 28 februari 1882, 

doordat het aangevochten vonnis be
slist dat het vonnis van het Vredegerecht 
te Bree van 6 september 1984 op tegen
spraak werd uitgesproken, z<idat er geen 
aangetekende verzending van het be
schikkende gedeelte was vereist om de 
beroepstermijn van vijftien dagen te 
doen lopen, dat hieruit volgt dat het ho
ger beroep van (eiser), ingesteld op 15 
december 1984, niet ontvankelijk is nu 
het te laat werd ingesteld, en het vonnis 
deze beslissing laat steunen op de vol
gende overwegingen : « dat uit het pro
ces-verbaal van 26 juni 1984 opgesteld 
door de heer griffier van het Vredege
recht van het kanton Bree blijkt dat (ei
ser) werd vertegenwoordigd ter zitting 
van 26 juli 1984 waarop de zaak werd be
handeld en de debatten werden gesloten; 
dat evenwel de aanhef van het aange
vochten vonnis van 6 september 1984 in 
de volgende bewoordingen is gesteld : 
" op de openbare terechtzitting van 6 
september 1984 in de gerechtszaal van 
het Vredegerecht van het kanton Bree 
werd door Ons ( ... ) het volgende vonnis 
uitgesproken inzake de heer Kerkhofs
Creemers ( ... ), (verweerder) ter zitting 
verschijnende in persoon tegen de heer 
Janssen Albert ( ... ) ter zitting vertegen
woordigd door zijn schoonzoon ( ... ), dra
ger der volmacht ( ... ) ", dat in het aange
vochten vonnis verder wordt verduide
lijkt dat (verweerder) in persoon ver
scheen ter zitting van 26 juli 1984 en 
(eiser) alsdan bij volmacht vertegen
woordigd (was) door Lambert Paredis; 
dat aldus in het vonis zelf een aandui
ding werd gegeven betreffende de aan
wezige partijen op 26 juli 1984 en op 6 
september 1984, zijnde de datum van de 
uitspraak; dat de aanhef van het bestre
den vonnis dan ook ontegensprekelijk 
wijst op de aanwezigheid van (verweer
der) en op de vertegenwoordiging van 
(eiser) bij de betwiste uitspraak, dat het 
vonnis van 6 september 1984 niet in af
wezigheid van (eiser) werd uitgesproken, 
dat in tegenstelling tot wat (eiser) voor
houdt het geenszins is vereist dat partij
en persoonlijk bij de uitspraak aanwezig 
zijn, doch hun vertegenwoordiging vol
doende is ''• 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van het Vredegerecht te Bree, dat op 6 
september 1984 werd uitgesproken, de 
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volgende vermeldingen bevat : « op de 
openbare terechtzitting van 6 september 
1984 ( ... ) werd ( ... ) het volgende vonnis 
uitgesproken : Inzake : de heer Kerkhofs
Creemers, Mathieu, ( ... ), (verweerder) ter 
zitting verschijnende in persoon; tegen : 
de heer Janssen, Albert ( ... ), (eiser) ter 
zitting vertegenwoordigd door zijn 
schoonzoon Paredis, Lambert ( ... ); ( ... ) 
Gehoord partijen in hun middelen en be
sluiten ter zitting van 26 juli 1984, waar
op (verweerder) in persoon verscheen en 
(eiser) bij volmacht vertegenwoordigd 
( ... ) »; uit deze bewoordingen aileen kan 
worden afgeleid dat verweer op de zit
ting van 26 juli 1984 aanwezig was en 
dat eiser op die zitting was vertegen
woordigd; dat uit deze bewoordingen ech
ter niet kan worden afgeleid dat ver
weerder en eiser aanwezig of vertegen
woordigd waren bij de uitspraak van het 
vonnis op 6 september 1984; het aange
vochten vonnis derhalve, door te beslis
sen dat het eerste vonnis zegt dat partij
en aanwezig of vertegenwoordigd waren 
zowel op de zitting van 26 juli 1984 als 
die van 6 september 191!4, aan dit vonnis 
een betekenis geeft dif:' onverenigbaar is 
met de inhoud, draag\'·ijdte en zin van 
de erin gebruikte bewoordingen en het 
aldus de bewijskracht en de wettelijke 
bewijswaarde ervan miskent (schending 
van de artikeleen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het zittingsblad van 
de terechtzittingen van het Vredegerecht 
te Bree van 16 juli en 6 september 1984 
en het proces-verbaal van dezelfde te
rechtzittingen de volgende vermeldingen 
dragen : wat het zittingsblad betreft : 
voor de zitting van 26 juli 1984: « Namen 
van : a) aanleggers, b) raadslieden of ge
volmachtigden: ( ... ) Kerkhofs-Creemers 
Mathieu, Meeuwen-Gruitrode, in per
soon; namen van : a) verweerders, 
b) raadslieden of gevolmachtigden : J ans
sen Albert, Meeuwen-Gruitrode, vol
macht; beslissing: in beraad, ( ... ) », en 
voor de zitting van 6 september 1984 : 
« namen van a) aanleggers, b) raadslie
den of gevolmachtigden : ( ... ) Uitspraak 
op heden: Kerkhofs-Creemers, mtr.; na
men van: a) verweerder, b) raadslieden 
of gevolmachtigden: ( ... ) Uitspraak op 
heden : Janssen Albert; beslissing : eind
vonnis ( ... ) », en wat het proces-verbaal 
betreft: voor de zitting van 26 juli 1984, 
« (verweerder) in persoon - (eiser): Pa
redis Lambert ( ... ), met volmacht ( ... ). 
Zaak in beraad », en voor de zitting van 
6 september 1984 : « Eindvonnis >>; uit de
ze vermeldingen onmiskenbaar blijkt dat 
partijen aanwezig of vertegenwoordigd 

waren op de zitting van 26 juli 1984, dat 
de zaak in beraad werd genomen en dat 
op de zitting van 6 september 1984 het 
eindvonnis werd uitgesproken, zonder 
dat de partijen ter zitting aanwezig wa
ren; het aangevochten vonnis derhalve, 
indien het aldus moet gei:nterpreteerd 
dat het beslist dat uit het zittingsblad en 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van het Vredegerecht te Bree van 6 sep
tember 1984 moet worden afgeleid dat 
het eerste vonnis is uitgesproken in aan
wezigheid van (verweerder) en een ge
volmachtigde van (eiser), een betekenis 
geeft aan dit zittingsblad en dit proces
verbaal die onverenigbaar is met hun in
houd en het aldus de wettelijke bewijs
waarde en de bewijskracht ervan mis
kent (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, het zittingsblad een 
authentieke akte is waarvan de vorm en 
de inhoud zijn geregeld, onder meer in 
artikel '783 van het Gerechtelijk Wet
hoek, zodat de vermeldingen die op dit 
zittingsblad voorkomen dezelfde wette
lijke bewijswaarde hebben als diegene 
opgenomen in het vonnis, nu beide au
thentieke akten zijn; het aangevochten 
vonnis derhalve, indien het aldus moet 
worden gei:nterpreteerd dat het beslist 
dat de authentieke vaststellingen die op 
het eerste vonnis voorkomen, voorrang 
hebben op de authentieke vaststellingen 
van het zittingsblad van de zitting an 6 
september 1984, de wettelijk bewijswaar
de verbonden aan het authentiek karak
ter van dit zittingsblad miskent (schen
ding van de artikelen 783 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, artikel 7 bis van de 
Jachtwet van 28 februari 1882, negende 
(lees : achtste) lid, bepaalt dat aan de 
partijen binnen drie dagen na de uit
spraak, bij ter post aangetekende brief, 
kennis wordt gegeven van het beschik
kend gedeelte van elk vonnis dat niet in 
hun tegenwoordigheid is gewezen, en het 
tiende (lees: negende) lid van hetzelfde 
artikel dat hoger beroep niet meer ont
vankelijk is na veertien dagen, te reke
nen na de uitspraak van het vonnis; de 
termijn van veertien dagen derhalve 
slechts van toepassing is indien aan de 
voorwaarden van het negende lid werd 
voldaan, te weten indien partijen aanwe
zig waren of kennis kregen van het be
schikkende gedeelte per aangetekend 
schrijven, bij gebreke waarvan de gewo
ne beroepstermijn van een maand van 
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toepassing is; het vonnis, nu uit de voor
gaande onderdelen blijkt dat het met 
schending van de bewijskracht en de 
wettelijke bewijswaarde van het eerste 
vonnis, van het zittingsblad en van het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
het Vredegerecht te Bree van 6 septem
ber 1984, beslist dat het vonnis van de 
Vrederechter in tegenwoordigheid van ei
ser werd uitgesproken en dat zijn hoger 
beroep, ingesteld op 5 december 1984, te 
laat en dus niet ontvankelijk is, zodoen
de tevens voornoemde bepalingen van de 
Jachtwet schendt; 

vijfde onderdeel, eiser in zijn regelma
tig neergelegde appelconclusie aanvoerde 
dat uit het beroepen vonnis enkel blijkt 
dat partijen aanwezig waren voor de de
batten, doch uit een eenvoudige controle 
van het zittingsblad moet worden afge
leid dat op datum van uitspraak van het 
vonnis geen der partijen aanwezig was 
en de zaak bij de sluiting van de debat
ten in hera ad werd genomen. zonder dat 
partijen in kennis werden gesteld van de 
datum waarop het vonnis zou worden 
uitgesproken : nu hij niet aanwezig was 
bij de uitspraak en het vonnis hem niet 
ter kennis werd gebracht, de gemeen
rechtelijke termijn van hoger beroep van 
toepassing was; het vonnis derhalve, 
door te beslissen dat eiser ten onrechte 
de stelling voorhoudt dat partijen per
soonlijk bij de uitspraak moeten aanwe
zig zijn en dat hun vertegenwoordiging 
niet voldoende is, een betekenis geeft 
aan de conclusie van eiser die niet ver
enigbaar is met de inhoud ervan en met 
de erin gebruikte bewoordingen en het 
aldus de bewijskracht ervan miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
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 
rekenen van de betekening van het 
vonnis; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de afwezigheid van een ken
nisgeving in de zin van artikel 7 bis, 
achtste lid, van de J achtwet vast
stelt; 

Overwegende dat het zittingsblad 
van 6 september 1984 en het proces
verbaal van de terechtzittingen ai
leen vermelden dat op die dag het 
« eindvonnis » is gewezen; dat daar
in niet wordt vastgesteld dat het be
roepen vonnis in tegenwoordigheid 
van eiser of van zijn gevolmachtigde 
is uitgesproken; 

Overwegende dat zodanige vast
stelling evenmin in het motiverende 
of beschikkende gedeelte van het 
beroepen vonnis voorkomt; dat het 
vonnis, om te beslissen dat de zaak 
op tegenspraak werd behandeld en 
berecht, in overeenstemming met de 
vermeldingen op het zittingsblad 
van 26 juli 1984 en op het proces
verbaal van de terechtzittingen, zich 
ertoe beperkt vast te stellen dat op 
de terechtzitting van 26 juli 1984 
verweerder « in persoon » ver
scheen, dat eiser << bij volmacht was 
vertegenwoordigd door Paredis 
Lambert >> en dat partijen alsdan 
<< in hun middelen en besluiten » 
werden gehoord; dat uit de andere 
vermeldingen op het zittingsblad 
van 26 juli 1984 en op het proces
verbaal van de terechtzittingen 
blijkt dat de vrederechter op 26 juli 
1984 de zaak in beraad heeft gehou
den, zonder de dag voor de uit
spraak te bepalen; 

Overwegende dat de vermeldingen 
in de aanhef van het beroepen von-
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nis uitsluitend tot doel hebben, ter 
naleving van het voorschrift van ar
tikel 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de naam, de voornaam en de 
woonplaats die de partijen op 26 juli 
1984 bij hun verschijning en hun 
conclusie hebben opgegeven, alsme
de de naam van de gevolmachtigde 
die op die terechtzitting voor eiser is 
opgetreden, kenbaar te maken; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te oordelen « dat de aan
hef van het bestreden vonnis dan 
ook ontegensprekelijk wijst op de 
aanwezigheid van (verweerder) en 
op de vertegenwoordiging van (ei
ser) bij de betwiste uitspraak » en 
<< dat het vonnis van 6 september 
1984 niet in afwezigheid van (eiser) 
werd uitgesproken », van de be
woordingen van het beroepen von
nis een uitlegging geven die ermee 
niet verenigbaar is, en de bewijs
kracht van het vonnis miskennen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt, zitting houdende in 
hoger beroep. 

4 februari 1988 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade en Bayart. 

Nr. 337 

1 • KAMER - 4 februari 1988 

1° BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ON

ROEREND GOED - BESLISSINGEN WAARTF:· 

GEN GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT 
ART. 1624, 2°, GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - BESL!SSINGEN WAAR
TEGEN GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT -
ART. 1624, 2°, GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2" De in art. 1624, :t', Ger. W: bepaal
de uitsluiting van hager beroep vindt 
enkel toepassing in de rechtspleging 
van uitvoerend beslag op onroerend 
goed (1) (2). 

(RODE KRUIS VAN BELGIE, ZURICH N.V., 
BILLO T. VERBRUGGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5639) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 april 1986 door de 
beslagrechter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat bet vonnis vatbaar 
was voor boger beroep en derhalve niet 
voor voorziening in cassatie : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 616 van het Gerechtelijk 
W etboek tegen ieder vonnis hoger 
beroep kan worden ingesteld, tenzij 
de wet anders bepaalt; 

Overwegende dat weliswaar arti
kel 1624 van dit wetboek voor
schrijft dat << hoger beroep niet kan 
worden ingesteld tegen: ( ... ) 2° von
nissen of beschikkingen, voor zover 
zij uitspraak doen over zwarigheden 
omtrent de tenuitvoerlegging »; 

Dat echter artikel 1624 voorkomt 
in hoofdstuk VI, Uitvoerend beslag 

(1) Art. 1624 Ger.W. vindt zijn oOI·sprong in 
de wet van 15 aug. 1854 waarvan het art. 69 
werd overgenomen. Die bepaling kwam in de 
wet van 1854 voor in hoofdstuk III, gewijd aan 
de tussengeschillen bij de vervolging van inbe
slagneming van onroerende goederen. 

(2) Cfr. E. GUTT en A.M. STRANARD, « Exa
men de Jurisprudence concernant le droit ju
diciaire prive », R.C.J.B., 1974, 697, nr. 153; 
R.P.D.B., Cpl. VI, Appel en matiere civile, so
ciale et commerciale, nr. 24; A. LEPAIGE, 
Recbtsmiddelen, 51, nr. 573. 
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op onroerend goed, van titel III, in 
deel V; 

Dat het artikel in zijn eerste lid 
uitdrukkelijk handelt over << uitvoe
rend beslag op onroerend goed » en 
het laatste lid verband houdt met 
artikel 1623, nu beide handelen over 
« zwarigheden omtrent de tenuit
voerlegging »; 

Dat wat voorafgaat aantoont dat 
de bedoelde afwijking van de regel 
van de mogelijkheid hoger beroep in 
te stellen enkel toepassing vindt in 
een uitvoerend beslag op onroerend 
goed; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet gewezen werd in een 
zaak van uitvoerend beslag op on
roerend goed en voor het hoger be
roep vatbaar is; dat geen voorzie
ning in cassatie tegen zulk vonnis 
openstaat; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

4 februari 1988 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Dassesse en 
Biitzler. 

Nr. 338 

1 • KAMER - 4 februari 1988 

1° GENEESKUNDE - ORDEN ORDE VAN 
GENEESHEREN - TUCHTPROCEDURE 
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BEROEP 
- AFGEVAARDIGD LID VAN DE NATIONALE 
RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - ORDE 
VAN GENEESHEREN- TUCHT- TUCHTRAAD 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLE-

GE - BEROEPEN BESLISSING NIETIG - BE
SLISSING IN HOGER BEROEP GEGROND OP EI
GEN REDENEN - GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN- NIETIGHEID VAN DE BERGE
PEN BESLISSING - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP GEGROND OP EIGEN REDENEN - GE
VOLG. 

1o Het afgevaardigd lid van de nationale 
raad van de Orde van Geneesheren 
dat, overeenkomstig art. 12, § 3, van 
het K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren, de te
rechtzittingen van de raad van beroep 
bijwoont, maakt geen dee] uit van die 
raad van beroep. 

2° en 3° Oak al zou de beroepen tucht
rechtelijke beslissing nietig zijn door
dat zij werd gewezen door een rechts
college dat, wegens zijn samenstelling, 
niet voldeed aan de vereisten van het 
algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de onpartijdigheid van de rechter, dan 
nag is daarom niet nietig de beslissing 
van het rechtscollege in hager beroep, 
die, hoewel zij de beroepen beslissing 
niet nietig verklaart, ze evenmin be
vestigt, geen enkele reden ervan over
neemt en evenmin naar die reden ver
wijst (1). 

(V ... H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5955) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 mei 1987 in ha
ger beroep gewezen door de raad 
van beroep van de Orde van Ge
neesheren, met het Nederlands als 
voertaal; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 780, 1°, en 782 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat de raad van beroep die de be
streden beslissing in hoger beroep heeft 
gewezen, samengesteld was bij het ho-

(1) Cass., 19 sept. 1986, A.R. nr. 5217 
(A.C., 1986-87, nr. 36); 27 feb. 1987. A.R. 
nr. 5216 (ibid., 1986-87, nr. 386). Vgl. evenwel 
Cass., 22 mei 1985, A.R. nr. 7145 (ibid., 1984-85, 
nr. 575), en 16 old. 1986, A.R. nr. 7609 
(ibid., 1986-87, nr. 96). 
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ren van de zaak, op maandag 2 maart 
1987, onder meer door aile magistraten 
en gewone !eden van de raad van beroep 
vermeld op de bestreden beslissing van 
de raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren, die tevens ondertekenden, 
maar daarenboven nag door professor 
dr. G. Verdonk van de Rijksuniversiteit 
Gent, wonende te 9000 Gent, P. de Smet 
de Naeyerplein 16, die niet vermeld staat 
onder de aanwezigen noch ondertekende, 

terwijl artikel 780, lo, van het Gerech
telijk Wetboek voorschrijft: << het vonnis 
bevat, op straffe van nietigheid, behalve 
de gronden en het beschikkende gedeel
te: 1° de vermelding van de rechter of de 
rechtbank die het heeft gewezen, de na
men van de rechters die over de zaak 
hebben geoordeeld, van de magistraat 
van het openbaar ministerie die zijn ad
vies heeft gegeven en van de griffier die 
bij de uitspraak tegenwoordig is ge
weest >>; welk artikel uitdrukkelijk de 
nietigheid van de beslissing voorziet, zo
dat de bestreden beslissing nietig is bij 
gebrek aan vermelding van de aanwezig
heid van professor dr. G. Verdonk en 
aan zijn ondertekening; en artikel 782 
van het Gerechtelijk Wetboek: « het von
nis wordt ondertekend door de rechters 
die het hebben uitgesproken, en door de 
griffier "• zodat oak om die reden de be
streden beslissing dient te worden ver
nietigd: 

Overwegende dat uit artikel 12, 
§§ 1 en 3, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren 
blijkt dat het afgevaardigd lid van 
de nationale raad geen deel uit
maakt van de raad van beroep, 
maar de terechtzitting bijwoont; 

Overwegende dat, nu dat afge
vaardigd lid niet heeft geoordeeld 
over de zaak en de beslissing niet 
heeft uitgesproken, zijn naam niet 
in de beslissing moet voorkomen en 
hij de beslissing niet hoefde te on
dertekenen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende de onpartijdigheid van de rechter, 

doordat de raad van beroep de beslis
sing van de provinciale raad van ver
weerster van Oost-Vlaanderen van 21 
mei 1986 - waarbij eiser werd bevolen 
zijn medische activiteiten te beperken 

tot een plaats, onverminderd zijn militai
re verplichtingen - bevestigt, na onder 
meer te hebben geoordeeld : « Overwe
gende dat de beslissing waartegen hager 
beroep niet door nietigheid is aangetast; 
dat de aanwezigheid van de magistraat
assessor bij de onderzoekscommissie en 
bij het nemen van de beslissing tot geen 
nietigheid kan leiden daar hij niet stem
gerechtigd is; dat het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende de onpartijdigheid van 
de rechter niet geschonden werd "• 

terwijl de regel volgens welke de rech
ter onafhankelijk en onpartijdig moet 
zijn, een algemeen rechtsbeginsel is dat 
op aile rechtscolleges, en met name op 
de provinciale raden van verweerster 
van toepassing is; het algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk een rechter on
partijdig moet zijn met name wordt mis
kend wanneer de beslissing mede wordt 
bei:nvloed door een rechter van wie te
recht kan worden gevreesd dat hij niet 
de waarborgen van onpartijdigheid biedt 
waarop de justitiabele recht heeft; zulks 
het geval is wanneer een of meer !eden, 
die hebben deelgenomen aan de beslis
sing van de provinciale raad van ver
weerster waarbij ten aanzien van een ge
neesheer een individuele maatregel is 
genomen met betrekking tot de wijze 
van uitoefening van zijn beroep, of wan
neer deze beslissing genomen werd na 
raadpleging van de magistraat-assessor, 
voor de beslissing om die geneesheer 
voor de raad te doen verschijnen, en de
ze magistraat-assessor de zaak mede 
heeft onderzocht; ten deze uit de ge
dingstukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat, nadat de raad 
had beslist dat eiser door het bureau zou 
worden gehoord, eiser een verklaring af
legde en het bureau dat onder meer was 
samengesteld met als magistraat-asses
sor de heer Farrier, raadsheer bij het 
Hof van Beroep te Gent, die tevens heeft 
deelgenomen aan de beraadslaging van 
de provinciale raad van verweerster, van 
Oost-Vlaanderen van 21 mei 1986, waar
bij aan eiser werd bevolen zijn medische 
activiteiten te beperken tot een plaats, 
zijn keuze uiterlijk binnen de zes maan
den nadat deze beslissing definitief zal 
geworden zijn, bekend te maken; zodat 
laatstvermelde beslissing nietig is, omdat 
ze is gewezen door een tuchtrechtelijk 
college dat, wegens zijn samenstelling, 
niet voldeed aan het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende de onpartijdigheid van 
de rechter en de aangevochten beslis
sing, nu ze de beroepen beslissing niet 
nietig heeft verklaard, zelf oak nietig is 
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(miskenning van het in het middel aan
geduide algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de raad van be
roep weliswaar beslist dat de beroe
pen beslissing van de provinciale 
raad « niet door nietigheid is aange
tast » en die beslissing bevestigt, 
maar tach een volledig eigen moti
vering uitbouwt zonder de redenen 
van de beroepen beslissing over te 
nemen of ernaar te verwijzen; dat 
de raad van beroep de beweerde 
nietigheid van de beroepen beslis
sing niet overneemt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing oor
deelt dat de verzorging die door een ge
neesheer moet worden verschaft aan zijn 
patienten vereist dat deze geneesheer er 
continu mee bezig is; dat deze continu1-
teit onverenigbaar is met de spreiding 
van de activiteiten zoals dokter Van 
Hoofstat deze opvat, verspreid over drie 
plaatsen; dat dokter van Hoofstat als le
gerdokter regelmatig bijzondere verplich
tingen dient te vervullen die het hem on
mogelijk maken alsdan de continu1teit 
van de verzorging van zijn patienten te 
verzekeren; de bestreden beslissing over
weegt dat, wanneer het Ieger zelf aan 
haar geneesheren vraagt naast de leger
praktijk ook een prive-praktijk te onder
houden, zulks niet wegneemt dat een 
psychiatrisch-neurologische praktijk, 
over drie plaatsen verspreid, de continu1-
teit van de verzorging niet kan waarbor
gen, 

terwijl deze overwegingen in tegen
spraak zijn met de conclusie genomen 
voor eiser, welke conclusie gestaafd was 
door stukken, waarin eiser naar voor 
bracht : « is het de gewone dringendheid, 
dan blijkt uit het attest van generaal-ma
joor Leroy van 20 maart 1986 dat conclu
ant steeds de toelating heeft om het Mili
tair Hospitaal te verlaten indien er zich 
een geval van hoogdringendheid in zijn 
private medische praktijk voordoet of in
dien hij zich dringend naar Mater Dei te 
Sleidinge moet begeven ••; dit een verant
woorde beschikbaarheid van eiser voor 
zijn patienten betekent; de overweging 
van de raad van beroep : « dat dokter 
Van Hoofstat als legerdokter regelmatig 
bijzondere verplichtigen dient te vervu
len die het hem onmogelijk maken als-

dan de continu1teit van de verzorging 
van zijn patienten te verzekeren , met 
de stukken neergelegd en het attest uit
gaande van de militaire overheid zelf in 
tegenspraak is, zonder dat deze tegen
spraak wordt gemotiveerd; waardoor het 
in het middel ingeroepen artikel van de 
Grondwet is geschonden; eiser daarenbo
ven attesten voorlegde van dokter Van 
der Straeten van 11 februari 1987 en van 
dokter Eric Cardon van 13 februari 1987, 
waaruit deze verantwoorde beschikbaar
heid van eiser ten aanzien van zijn 
prive-patienten moest blijken en bewe
zen werd, met welke attesten de raad 
van beroep geen rekening hield; zodat de 
raad van beroep niet vermocht te oorde
len dat de militaire verplichtingen van 
eiser de continu1teit van de verzorging 
van de prive-patienten in de weg stonden 
zonder dit verder te motiveren (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de raad van be
roep oordeelt dat eiser << als leger
dokter regelmatig bijzondere ver
pichtingen dient te vervullen die het 
hem onmogelijk maken alsdan de 
continulteit van de verzorging van 
zijn paW\nten te verzekeren; ( ... ) dat 
er wel hoogdringende gevallen zijn 
waar de psychiater onmiddellijk 
moet kunnen tussenkomen en be
schikbaar zijn; dat de toelating van 
de legeroverheid om in geval van 
hoogdringendheid het Militair Hos
pitaal in Neder-over-Heembeek te 
verlaten, geen voldoende waarbor-
gen biedt, vooral bij uitbreiding door 
(eiser) van zijn praktijk »; 

Overwegende dat de raad van be
roep aldus aanduidt waarom hij in 
feite, en derhalve onaantastbaar, 
oordeelt dat de voormelde toelating 
van de legeroverheid niet afdoende 
is; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist. 

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

4 februari 1988 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van van de h. D'Hoore, advocaat
generaal Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en Biitzler. 
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Nr. 339 

1 • KAMER - 4 februari 1988 

1° VORDERING IN RECHTE- BURGER
LUKE ZAKEN - EXCEPI'!E VAN NIETIGHEID 
VAN EEN PROCESHANDELING - DEKKING 
VAN DE NIETIGHEID - VOORWAARDEN. 

2° BEWIJS- TUCHTZAKEN- TUCHTPROCE
DURE VOOR DE RAAD VAN DE ORDE VAN AD
VOCATEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - GE
TUIGENVERHOOR - VORM. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN - BEWIJS - TUCHTPROCEDU
RE VOOR DE RAAD VAN DE ORDE VAN ADVO
CATEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - GETUI
GENVERHOOR - VORM. 

4° ADVOCAAT - TUCHT - TUCHTPROCE
DURE VOOR DE TUCHTRAAD VAN BEROEP 
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - GETUIGEN
VERHOOR - VORM. 

1° Wanneer een vonnis op tegenspraak 
over de grond van de zaak is gewezen 
zonder dat de nietigheid van een pro
ceshandeling door een partij is voorge
dragen of door de rechter ambtshalve 
is uitgesproken, is de nietigheid van 
die handeling gedekt door het vonnis 
of doordat zij niet v66r enig ander 
middel werd opgeworpen, naargelang 
het om een nietigheid als bepaald in 
art. 862 Ger. W. of om een andere nie
tigheid gaat (1). 

2°, 3° en 4° Art. 939 Ger. W., dat de vorm 
voorschrijft waarin het getuigenis in 
het proces-verbaal is opgenomen, is 
toepasselijk in de procedure voor de 
tuchtraad van beroep van de Orde van 
Advocaten. (Impliciete oplossing.) (2) 

(1) Cass., 13 dec. 1972 (A.C., 1973, 376); 28 
sept. 1984, A.R. nr. 4244 (ibid., 1984-85, nr. 75). 

(2) Cfr. J.E. KRINGs, De toepassing van de 
regels van het Gerechtelijk Wetboek op de 
rechtsplegingen in strafzaken, tuchtzaken, tis
cafe zaken e.a., Actuele problemen van gerech
telijk privaatmcht, 1976, Acco, Leuven; J. VAN 
CoMPERNOLLE, « L'evolution de Ia fonction de 
juger dans les ordres professionnels >>, in 
Fonction de juger et pouvoir judiciaire, Publi
cation des Facultes universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 1983, biz. 391 e.v. 

(L... T. PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE GENT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5978) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 juni 1987 door 
de tuchtraad van beroep van het 
rechtsgebied van het Hof van Be
roep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, letterlijk ge
steld als volgt : schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 939, 948, 949, 
950, 951 en 961 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de bestreden beslissing van de 
tuchtraad van beroep van de Orde van 
Advocaten te Gent van 4 juni 1987 een 
beslissing heeft genomen gesteund op 
het getuigenverhoor gehouden op 10 
maart 1987, van klager Hugo Doyen. Dat 
de beslissing van de tuchtraad van be
roep van de Orde van Advocaten te Gent 
om eiser schuldig te bevinden aan de 
tenlastelegging nr. 7, zoals geformuleerd 
in de tenlastelegging van 6 november 
1986, steunt op het getuigenverhoor, 

terwijl het getuigenverhoor nietig is 
daar het niet in het proces-verbaal opge
nomen is in de vorm voorgeschreven bij 
artikel 939 (artikel 961, 4", van het Ge
rechtelijk Wetboek). Het afgenomen is 
met miskenning van de rechten van ver
dediging (artikel 961, 3", van het Gerech
telijk Wetboek). Dat de nietigheid van 
het getuigenverhoor impliceert dat de be
streden beslissing niet regelmatig gemo
tiveerd is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet). Dat aan eiser geen eens
luidend verklaard afschrift van het pro
ces-verbaal werd gezonden, bij gebrek 
aan proces-verbaal. Dat hierdoor eens te 
meer de rechten van de verdediging wer
den geschonden (artikel 961, 3", van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 961 van 
het Gerechtelijk Wetboek het getui
genis nietig verklaart, « 3" dat afge
nomen is met miskenning van de 
rechten van verdediging; 4° dat niet 
in het proces-verbaal opgenomen is 
in de vorm voorgeschreven bij arti
kel 939 >>; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 864, tweede lid, de nie
tigheid gedekt is, indien zij niet 
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wordt tegengeworpen v66r enig an
der middel; 

Overwegende dat het onderwerpe
lijk getuigenverhoor op 10 maart 
1987 doorging en eiser op 7 april 
1987 zijn conclusie neerlegde waarin 
hij onder meer het getuigenverhoor 
besprak zonder echter van de nietig
heid op grond van artikel 961 te ge
wagen; dat die nietigheid derhalve 
gedekt is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 februari 1988 - 1e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 340 

3" KAMER - 8 februari 1988 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL 
DAT HET HOF NOOPT TOT TOETSING VAN FEI
TELIJKE GEGEVENS. 

Het middel volgens hetwelk het arbeids
hoi niet wettig heeit kunnen beslissen 
dat de in het arrest vastgestelde ieiten 
geen dl'ingende reden in de zin van 
art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet 
opleveren (1), is niet ontvankelijk, 
wanneer het Hoi oordeelt dat het mid
del noopt tot een onderzoek van ieiten 
waartoe het Hoi niet bevoegd is (2). 

(1) Zie omtrent het begrip « dringende re
den » de conclusie van het openbaar ministe
rie bij dit arrest. 

(2) Zie Cass., 17 nov. 1986, A.R. nr. 7549 
(A. C., 1986-87, nr. 167). 

(TIERCE hi\.DBROKE N.V. T. MAHY) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeit in 
substantie gezegd: 

1. Eiseres heeft verweerster wegens 
dringende reden ontslagen, omdat een 
tekort was vastgsteld in de kas van het 
agentschap waarvan zij de leiding had. 
Het arbeidshof oordeelt dat het kaste
kort geen dringende reden is, nu ver
weerster geen strafbaar feit heeft ge
pleegd en geen << niet-strafbare fout >> 

heeft begaan. 
Eiseres voert aan dat het kastekort 

<< in se het bewijs vormt van een niet
strafbare (fout) of wanprestatie bij de 
uitvoering van de overeenkomst » en het 
arbeidshof derhalve << bovenop het bewe
zen kastekort » niet << nogmaals het be
wijs van een niet-strafbare fout » mag ei
sen. 

2. De voorziening stelt aldus de vraag 
aan de orde of het voor het bestaan van 
een dringende reden onontbeerlijk is dat 
de partij tegen wie deze wordt aange
voerd, een fout heeft begaan. 

Men is geneigd deze vraag zonder 
meer bevestigend te beantwoorden, nu 
artikel 35, tweede lid, van de Arbeids
overeenkomstenwet de dringende reden 
omschrijft als een << ernstige tekortko
ming ''• in de Franse tekst << faute gra
ve , genoemd. 

Wanneer men er de wetsgeschiedenis 
op naleest, is het evenwel niet zo zeker 
dat de wet van 3 juli 1978 door het ge
bruik van de woorden << tekortkoming » 
en « faute , de betekenis die het begrip 
<< dringende reden , voorheen had, heeft 
willen beperken. 

3. Ontslag wegens dringende reden is 
in de arbeidsovereenkomstenwetgeving 
ingevoerd door de wet van 10 maart 
1900. 

Deze wet gaf geen omschrijving van 
de dringende reden, maar gaf een op
somming van redenen die de werkgever 
en de werkman respectievelijk konden 
aanvoeren om de arbeidsovereenkomst 
op staande voet te beeindigen. Onder
streept werd dat de opsomming exempla
tief was : << l'Emumeration des principales 
causes de rupture » zegt de memorie van 
toelicht << servira de guide au juge pour 
apprecier la validite des motifs de conge 
immediat non expressement prevus » (3). 

(3) Kamer, 1986-87, Gedr. St., nr. 26, biz. 83. 
Zie ook het verslag van de centrale afdeling 
van de Kamer, 1897-1898, Gedr. St., nr. 76, 
biz. 214. 
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In de Senaat legde de verslaggever de 
nadruk op de ruime beoordelingsbe
voegdheid van de rechter : de wet stelt 
(( des regles generales, et il faut laisser 
au juge le soin de les interpreter, en te
nant compte, pour les cas particuliers 
auxquels on veut les appliquer, des cir
constances dans lesquelles ils se sont 
produits et qu'il est impossible de pre
voir » (4). 

De memorie van toelicht verwees in 
verband met de betrokken regeling ook 
naar artikel 1184 B.W. (5). Het verslag 
van de centrale afdeling van de Kamer 
waarschuwde er evenwel voor dat de ge
vallen van beeindiging wegens dringende 
reden niet aileen die zijn welke tot toe
passing van artikel 1184 kunnen leiden. 
Terwijl dit artikel aileen de niet-uitvoe
ring van de contractuele verplichtingen 
betreft, kan de arbeidsovereenkomst op 
staande voet worden beeindigd « pour 
des causes ne tenant pas a !'inexecution 
de ce qui constitue, pour la partie a la
queile !'autre signifiera sa volonte de 
rompre immediatement, !'objet propre et 
direct de ses obligations. Ainsi il est des 
cas ou la continuation du contrat serait 
moralement impossible ou dangereuse et 
ou il y a lieu d'en autoriser la rupture 
sans retard » (6). 

De centrale afdeling noemde ook als 
dringende reden de onmogelijkheid om 
de bedongen arbeid te verrichten, soms 
zelfs « lorsqu'ils se trouvera, pour des 
causes qu'il n'aura pu empecher, hors 
d'etat de travailler » (7). 

In de opsomming die artikel 21 van de 
wet van 10 maart 1900 geeft van de rede
nen welke de werkman het recht verle
nen om de overeenkomst onmiddellijk te 
beeindigen, vinden wij o.m. de volgende 
gevallen: 

- « wanneer de zedelijkheid van de 
werkman in gevaar gebracht wordt gedu
rende de loop der overeenkomst »; 

- « wanneer, gedurende de loop der 
verbintenis, de veiligheid of de gezond
heid van de werkman blootgesteld zijn 
aan gevaren die deze niet kon voorzien 

op het ogenblik van het sluiten der over
eenkomst » (8). 

Van enige fout van de werkgever is 
hierbij geen sprake; zelfs is niet vereist 
dat hij door enige handeling, gedraging 
of verzuim het gevaar voor de zedelijk
heid, de gezondheid of de veiligheid me
de veroorzaakt heeft. 

4. De Arbeidsovereenkomstenwet Be
dienden van 7 augustus 1922 bevatte 
geen opsomming van dringende redenen. 

De tekst van de kamercommissie 
sprak van << zo zwaarwichtige redenen 
dat de partij, die daaraan een eind rna
ken wil, niet zou kunnen gedwongen 
worden, zelfs tijdelijk, in betrekking te 
blijven met de andere partij , (9). Deze 
omschrijving werd daarna zonder nadere 
toelichting gewijzigd in de uiteindelijk 
goedgekeurde bepaling van artikel 14, 
dat nog enkel gewag maakte van 
<< zwaarwichtige redenen, waarover de 
rechter uitspraak doet » (10). 

5. De wet van 21 november 1969 ver
ving in de Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden van 10 maart 1900 de opsom
mingen door de voornoemde algemene 
bepaling van de Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden ter wille van de eenvor
migheid tussen beide wetten. 

Deze wijziging werd voorgesteld door 
de werknemersorganisaties in de Natio
nale Arbeidsraad. Zij wezen erop dat de 
rechtbanken zich nooit door de opsom
ming gebonden achtten (11). Daarenbo
ven stelden zij voor in de memorie van 
toelichting melding te maken << van de 
beginselen van de rechtspraak volgens 
welke de dringende reden de ernstige te
kortkoming is aan de contractuele ver
plichtingen " die van aard is de contrac
tuele verhoudingen tussen partijen ge
heel en onmiddellijk onmogelijk te rna
ken" (Cass., 11 okt. 1962, Pas., 1963, I, 
185; in dezelfde zin : W.R. Brussel (B), 22 
maart 1962 - T.S.R., 1962, blz. 282) » 
(12). 

In afwachting dat de rechtspraak hier
na uitvoeriger wordt besproken, moge nu 
reeds worden opgemerkt dat de Natio-

(8) Belgisch Staatsblad, 14 maart 1900, 
(4) Senaat, 1899-1900, Hand., 2 maart 1900, biz. 1092. 

biz. 247. (9) Kamer, 1920-21, Gedr. St., nr. 283. 

(5) Kamer, 1896-1897, Gedr. St., nr. 26, 
biz. 83. 

(6) Kamer, 1897-1898, Gedr. St., nr. 76, 
biz. 214. 

(7) Ibid., biz. 215. 

(10) Ibid., nr. 403, biz. 1211. 

(11) Advies nr. 299 van 20 februari 1969, Ver
slag van de secretaris over de activiteit van de 
Raad 1968-1969, biz. 158. 

(12) Ibid., biz. 159. 
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nale Arbeidsraad uitgaat van een ver
keerde interpretatie van het aangehaalde 
arrest van het Hof. 

Dezelfde vergissing beging ook het se
naatsverslag dat, onder verwijzing naar 
hetzelfde arrest van 11 oktober 1962, 
maar met een andere vindplaats, ver
klaarde: << Volgens de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie is een ernstige fout 
ter rechtvaardiging van het ontslag zon
der opzegging die welke van die aard is 
dat zij de contractuele betrekkingen tus
sen partijen volkomen en onmiddellijk 
onmogelijk maakt (Cass., 11 okt. 1962, 
T.S.R., biz. 300) >> (13). Het verslag her
haalde bovendien dat de opsomming 
werd weggelaten, omdat zij de rechtban
ken niet bindt (14). 

Dat zegde ook het verslag van de ka
mercommissie die het voorstel van de 
Nationale Arbeidsraad in het wetsont
werp heeft opgenomen (15). 

Op de vraag van een kamerlid wat on
der << dringende reden >> moet worden 
verstaan, antwoordde het verslag even
eens dat het hier << volgens de recht
spraak gaat om " de ernstige tekortko
ming aan de contractuele verplichtingen 
die van aard is de contractuele verhou
dingen tussen partijen geheel en onmid
dellijk onmogelijk te maken" >> (16). Ver
volgens stipte het aan dat de minister de 
definitie van het Benelux Sociaalrechte
Jijk Woordenboek citeerde (17). En dit 
woordenboek omschrijft de dringende re
den niet als een fout of tekortkoming, 
maar als een « omstandigheid of voorval 
op grond waarvan het voortduren van de 
dienstbetrekking voor een bij een ar
beidsovereenkomst betrokken partij zo 
bezwaarlijk is, dat deze dienstbetrekking 
onder onverwijlde mededeling van de re
den zonder opzegging kan worden bei:Hn
digd >>. 

6. De thans geldende Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli. 1978 herneemt in 
het eerste lid van artikel 35 de bepaling 
van de vorige wetten dat de dringende 
reden << aan het oordeel van de rechter 
wordt overgelaten >>. Het tweede lid 
voegt eraan toe : << Onder dringende re
den wordt verstaan de ernstige tekortko
ming die elke professionele samenwer-

(13) Senaat, 1969-1970, Gedr. St., nr. 12, 
biz. 11. 

{14) Ibid., biz. 12. 

{15) Kamer, 1968-1969, Gedr St., nr. 27017, 
biz. 34. 

(16) en (17) Ibid., biz. 35. 

king tussen de werkgever en de werkne
mer onmiddellijk en definitief onmoge
lijk maakt >>. 

Deze toevoeging werd door de senaats
commissie aangenomen op voorstel van 
de regering, die daarmee inging op het 
advies van de Nationale Arbeidsraad. 
Deze oordeelde unaniem, aldus het ver
slag, << dat het om redenen van rechtsze
kerheid aangewezen is, uitgaande van 
hetgeen verworven is in de heersende 
rechtspraak, een definitie van het begrip 
dringende reden in de wet zelf op te ne
men >> (18). En de Raad voegde er nog 
aan toe : << Deze definitie dient opgevat te 
worden als een leidraad voor degenen 
die de wet interpreteren en soepel te zijn 
ten einde niet te raken aan de appre
ciatiebevoegdheid van de rechtbanken >> 

(19). 

7. De wetsgeschiedenis toont duidelijk 
aan dat de wetgever een begrips
omschrijving van de dringende reden in 
de wet niet heeft opgenomen om de be
oordelingsbevoegdheid van de rechtban
ken te beknotten of om enige beperking 
te stellen aan de ruime betekenis die hij 
zelf van meetaf aan het begrip heeft ge
geven. 

Hoewel tijdens de voorbereiding van 
de wetten van 21 november 1969 en 3 ju
li 1978 sprake is geweest van tekortko
ming aan contractuele verplichtingen, 
heeft de wetgever nooit bedoeld tekort
komingen aan andere dan contractuele 
verplichtingen uit te sluiten. 

Evenmin omschrijft de wet de dringen
de reden als << tekortkoming - faute >>, 
om terug te komen op de oorspronke
lijke opvatting, tot uitdrukking gebracht 
in de wet van 10 maart 1900 en tevens 
verwoord in de definitie van het Sociaal
rechtelijk Woordenboek, volgens welke 
de dringende reden ook het gevolg kan 
zijn van een toestand of omstandigheid 
die niet te wijten is aan een gedraging, 
handeling of verzuim van de betrokken 
partij. 

8. Volledigheidshalve moge hierbij 
worden opgemerkt dat de Nederlandse 
wetgever enkele jaren na de wet van 
1900 precies dezelfde opvatting huldigde 
toen hij door de wet van 13 juli 1907 de 
arbeidsovereenkomstenwetgeving in het 
Burgerlijk Wetboek opnam. 

(18) Senaat, 1977-1978, Gedr. St., nr. 258/2, 
biz. 89. 

(19) Advies nr. 511, van 29 jan. 1976, Verslag 
van de secretaris over de activiteit van de 
Raad, 1976-1977, biz. 183 
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Volgens artikel 1639p van dit wetboek 
zijn dringende redenen voor de werkge
ver « daden, eigenschappen of gedragin
gen van de arbeider "· Voor de arbeider 
zijn dringende redenen, luidens artikel 
1639q, « zodanige omstandigheden, die 
ten gevolge hebben dat van de arbeider 
redelijkerwijze niet kan gevergd worden 
de dienstbetrekking te laten voortdu
ren "· En zodanige omstandigheden kun
nen, volgens het tweede lid van dit arti
kel, o.m. bestaan « wanneer de voortdu
ring der dienstbetrekking voor de arbei
der zoude verbonden zijn met ernstige 
gevaren voor leven, gezondheid, zedelijk
heid of goede naam, welke niet blijkbaar 
waren ten tijde van het sluiten der over
eenkomst , (9°), alsook « wanneer de ar
beider door ziekte of andere oorzaken 
zonder zijn toedoen buiten staat geraakt 
de bedongen arbeid te verrichten , (10"). 

Kamphuizen (20) merkt, onder verwij
zing naar rechtspraak van de Hoge 
Raad, daarbij op dat een dringende re
den kan aanwezig zijn zonder dat er 
sprake is van wanprestatie van de be
trokkene (21), schuld of opzet derhalve 
niet vereist zijn (22) en in bijzondere ge
vallen de dringende reden zelfs kan ont
staan zijn door de wanprestatie van de
gene die er zich op beroept (23). En 
Molenaar onderstreept « dat de in de ar
tikelen 1639p en q genoemde redenen 
niet steeds tevens wanprestatie opleve
ren of met wanprestatie gepaard gaan , 
(24). 

9. De wetsgeschiedenis wekt ook de in
druk dat de definitie van de dringende 
reden volgens welke deze bestaat uit een 
tekortkoming of fout, is ontleend aan de 
rechspraak. Dit is echter niet het geval. 

Zowel de Nationale Arbeidsraad als de 
senaatscommissie verwij:,;en naar het ar
rest van 11 oktober 1962. In dit arrest 
geeft het Hof geen definitie van de drin
gende reden, maar beantwoordt het een 
middel dat aileen schending van artikel 
97 van de Grondwet en miskenning van 
bewijskracht aanvoert. In dat verband 
vermeldt het Hof de feiten waarop de 

(20) Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoe
fening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 
Bijzondere Ovemenkomsten, Dee! III, Op
dracht, Arbeidsovereenkomst, Aanneming van 
werk, 1983, biz. 232. 

(21) H.R., 10 dec. 1915, N.J., 1916, biz. 246. 

(22) H.R., 6 april 1923, N.J., 1923, biz. 727. 

(23) H.R., 20 maart 1941, N.J., 1941, nr 542. 

(24) Arbeidsrecht, tweede dee!, A, biz. 178 

werkrechtersraad steunt « pour decider 
que le premier motif ... n'etait pas de na
ture a rendre les relations contractuelles 
entre parties totalement et immediate
ment impossibles >> (25). Daarmee neemt 
het Hof deze definitie helemaal niet voor 
zijn rekening. In de geciteerde conside
rans is overigens hoegenaamd geen spra
ke van tekortkoming of « faute >>. Wan
neer de Nationale Arbeidsraad de zoge
naamde begripsomschrijving van het 
Hof aanhaalt, laat hij het citaat trou
wens aanvangen na de woorden « ernsti
ge tekortkoming aan de contractuele ver
plichtingen >> (26). De raad was er zich 
dus kennelijk wel van bewust dat dit ele
ment van de. definitie niet van het Hof 
kwam. · 

De beweerde omschrijving vond overi
gens evenmin steun in andere arresten 
dan dit van 11 oktober 1962. Want alvo
rens een definitie in de wet van 3 juli 
1978 werd opgenomen, liet het Hof de 
beoordeling van de dringende reden vol
ledig aan de feitenrechter over (27). 

De Nationale Arbeidsraad verwijst ook 
naar een beslissing van 22 maart 1962 
van de Werkrechtersraad te Brussel, met 
vindplaats naar het Tijdschrift voor So
ciaal Recht (28). Aldaar wordt echter een 
samenvatting van de uitspraak gepubli
ceerd, die luidt : « Le motif grave et celui 
qui rend totalement et immediatement 
impossibles les relations entre parties 
meme pendant la duree du preavis )) (29). 
Ook hier is dus geen sprake van « fau
te >> of tekortkoming. 

Wanneer de wetgever zich op de recht
spraak heeft beroepen om zijn begrips
omschrijving te verklaren, is dat aileen 
verantwoord in zoverre hij voor het be
staan van de dringende reden het voort
duren van de diem;tbetrekking onmoge
lijk acht. Dat het noodzakelijk moet 
gaan om een fout, vindt in die recht
spraak geen steun, en zeker niet in die 
van het Hof. 

10. Weliswaar noemen enkele latere 
arresten van het Hof de dringende reden 

(25) Bull. en Pas., 1963, I, 185. 

(26) Zie hiervoor nr. 5. 

(27) Zie o.m. Cass., 11 feb. 1937 (Bull. en 
Pas., 1937, I, 50); 24 feb. 1961 (ibid., 1961, I, 
688); 2 april en 20 juli 1965 (ibid., 1965, I, 827 
en 975); 29 jan. 1975 (A.C., 1975, 616); 17 nov. 
1976 (A. C., 1977, 305) en 5 maart 1979 
(A.C., 1978-79, 789). 

(28) Zie nr. 5. 

(29) T.S.R.,1962, 282. 
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wel een fout (30). Maar dat is dan kenne
lijk aileen door overneming van de be
woordingen die in de Franse versie van 
de wet van 3 juli 1978 worden gebruikt, 
zonder daardoor de nadruk erop te wil
len leggen dat de fout een wezenlijk be
standdeel van de dringende reden is. 

Het arrest van 14 december 1981 oor
deelt dat een dringende reden « in de re
gel een fout is, toe te schrijven aan de 
werkgever of aan de werknemer zelf of, 
als de werkgever een rechtspersoon is, 
te wijten is aan een orgaan ervan; dat de 
dringende reden evenwel kan bestaan in 
een fout van een derde die op verzoek 
van de wetgever optreedt ,, (31). Strek
king van dit arrest is beslist niet te on
derstrepen dat de fout een essentieel ele
ment van de dringende reden is, zo niet 
zou het niet zeggen dat de dringende re
den in de regel een fout is; bedoeling er
van is aileen te beslissen dat de dringen
de reden ook het gevolg kan zijn van de 
gedraging van een aangestelde van de 
werkgever. 

Een arrest van 9 maart 1987 oordeelt 
dat artikel 35 van de Arbeidsovereen
komstenwet « niet vereist dat de ernstige 
tekortkoming een contractuele tekortko
ming is of dat de werkgever nadeel heeft 
geleden; dat het voldoende is dat het ge
drag van de werknemer een zodanig ern
stige tekortkoming is dat ze de voortzet
ting van de professionele betrekkingen 
onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt , (32). Dit in het Frans gewezen 
arrest spreekt telkens van « faute » waar 
in de Nederlandse vertaling « tekortko
ming , staat. Het onderzoekt aileen de 
aard van de als dringende reden aange
voerde fout, maar beslist niet dat voor 
het bestaan van een dringende reden 
een fout in elk geval onontbeerlijk is. 

Niet aileen heeft de wetgever ten on
rechte gemeend dat het Hof de fout als 
een essentieel element van de dringende 
reden aanmerkt. Ook de latere recht
spraak laat die vraag vooralsnog onbe
antwoord. 

11. Is de fout niet essentieel, in de 
praktijk zal de dringende reden niette
min bijna altijd bestaan in een fout, 
vooral omdat in dit verband een zeer rui
me betekenis aan het begrip « fout » kan 
worden gegeven. 

(30) Zie bijv. Cass., 12 jan. 1981 
(A.C., 1980-81, nr. 274). 

(31) A.C., 1981-82, 245. 

(32) A.R. nr. 7769, A.C., 1986-87, nr. 407 
(tweede zaak). 

Hieronder valt niet aileen de onrecht
matige daad of schuldige nalatigheid die 
aan de delictuele en quasi-delictuele aan
sprakelijkheid ten grondslag ligt. Ook de 
contractuele fout komt in aanmerking, 
en zelfs in de eerste plaats, aangezien 
het om de uitvoering van een overeen
komst gaat. 

De contractuele aansprakelijkheid ver
onderstelt een fout, ook al is zij onvrij
willig, te goeder trouw gepleegd (33). 
« La faute consiste », zegt De Page « en 
un manquement aux obligations du con
trat, ou a l'une d'eiles, imputable au fait 
du debiteur , (34). 

Gaat het om een resultaatsverbintenis 
- en ook de arbeidsovereenkomst kan 
zulk een verbintenis zijn, aangezien dit 
van de wil van partijen afhangt (35) -, 
dan is echter niet vereist dat de fout 
door toedoen van de schuldenaar is ge
pleegd; in beginsel volstaat dat het be
oogde resultaat hoe dan ook niet is be
reikt (36). 

Aan de contractuele aansprakelijkheid 
ontsnapt de schuldenaar evenwel altijd 
- ook wanneer het een resultaatverbin
tenis betreft (37) -, indien de niet-uit
voering van de overeenkomst te wijten is 
aan overmacht en volgens artikel 1147 
B.W. zelfs aan om het even welke vreem
de oorzaak (38). 

Het arrest van 29 november 1984 over
weegt « dat de daad van een persoon die, 
op het ogenblik van de uitvoering, in een 
ernstige staat van geestesstoornis ver
keert die hem tot het controleren van 
zijn daden ongeschikt maakt, hem niet 
kan worden aangerekend als een fout 
waarvoor hij derhalve contractueel aan
sprakelijk zou zijn , (39). En het arrest 
van 9 decmeber 1976 oordeelt « dat, in 
zaken van uitvoering van overeenkom
sten, de overmacht die de schuldenaar 
tot schadevergoeding bevrijdt, de gebeur
tenis is die een onoverkomelijk beletsel 

(33) Cass., 5 mei 1971 (A.C., 1971, 877). DE 
PAGE : Traite e]ementaire de droit civil beige, 
II, nr. 584 ter. 

(34) Ibid., nr. 586. 

(35) Cass., 3 mei 1984, (A.C., 1983-84, nr. 508) 
met cone!. van proc.-gen. Krings. 

(36) en (37) De in de vorige noot vermelde 
conclusie van proc.-gen. Krings, A.C., 1983-84, 
biz. 1148. Zie ook Cass., 30 maart 1967 
(A. C., 1967' 917). 

(38) DE PAGE op. cit., II, nrs. 597 en 598. 

(39) A.C., 1984-85, nr 203. 
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uitmaakt tot de nakoming van zijn ver
bintenissen en die, wat haar totstandko
ming betreft, aan geen fout van de schul
denaar te wijten is '' (40). 

Deze arresten stellen duidelijk dat 
geestesstoornis en overmacht niet alleen 
de contractuele aansprakelijkheid, maar 
ook de fout zelf uitsluiten. 

Zo de dringende reden een bijzondere 
toepassing gold van artikel 1184 B.W., zo
als de memorie van toelichting bij de 
wet van 10 maart 1900 suggereert (41), 
zou in elk geval een fout vereist zijn. 
Want de toepassing van dit artikel on
derstelt een foutieve wanprestatie (42). 
Maar de centrale afdeling van de Kamer 
heeft er precies op gewezen dat ontslag 
wegens dringende reden niet beperkt is 
tot de gevallen waarin artikel 1184 toe
passing vindt (43). 

12. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dui
delijk dat de wetgever er niet aan ge
dacht heeft de fout als een essentieel 
vereiste van de dringende reden te be
schouwen. Overigens houdt het niet-na
komen van een contractuele verplichting 
niet noodzakelijk een fout in, hoe ruim 
men dit begrip ook mage interpreteren. 

Dan mag men meteen stellen dat de 
tekortkoming, in do zin van artikel 35, 
tweede lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet, ook mogelijk is zonder een fou
tieve gedraging of een schuldig verzuim 
van degene tegen wie de dringende re
den wordt aangevoerd. 

Wellicht is deze stelling moeilijker in 
overeenstemming te brengen met de 
Franse tekst die de dringende reden om
schrijft als een « faute grave "• mis
schien ook wel onder invloed van de 
Franse wetgeving die het begrip << motif 
grave " niet kent, maar wel het begrip 
<< faute grave "(44). Men mag zich echter 
niet blind staren op het gebruik van een 
woord in een van beide talen, wanneer 
uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de 
term in een andere taal de bedoeling van 
de wetgever nauwkeuriger tot uitdruk
king brengt. En dat is naar mijn mening 
ten deze het geval. Naar het voorbeeld 

(40) A.C., 1977, 404. 

(41) Zie nr. 3. 

(42) Cass., 5 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 10), 
met cone!. van adv.-gen. Ballet, in R. W., 
1980-81, 1323. Noot 5, R.H., onder Cass., 27 juni 
1946, in Bull. en Pas., 1946, I, 271. 

(43) Zie nr. 3. 

( 44) Code de travail, L. 122-6 en L. 122-8 

van de Nederlandse versie had men in 
de Franse tekst beter gesproken van 
<< manquement " in plaats van << faute "· 

13. Niet alleen omdat, zoals reeds is 
aangestipt, de dringende reden in de 
praktijk meestal tach een foutieve gedra
ging inhoudt, heeft men misschien min
der bezwaar ze als een fout te omschrij
ven. Bovendien zou kunnen worden aan
gevoerd dat voor de enkele uitzonder
lijke gevallen waarin de fout ontbreekt, 
andere ontslagregelingen een oplossing 
kunnen bieden. In geval van geestes
stoornis kan wellicht toepassing worden 
gemaakt van de bepalingen inzake ar
beidsongeschiktheid. En artikel 31, 5", 
van de Arbeidsovereenkomstenwet be
paalt uitdrukkelijk dat de arbeidsover
eenkomst beeindigd wordt door over
macht. 

Het is evenwel denkbaar dat de ge
beurtenis die de verdere samenwerking 
tussen partijen onmogelijk maakt, welis
waar niet beantwoordt aan het strenge 
vereiste dat overmacht maar bestaat 
wanneer de uitvoering van de arbeids
overeenkomst, luidens de bewoordingen 
van het arrest van 10 november 1976, af
stuit op << een onoverkomelijke belemme
ring " (45), maar door de rechter tach als 
een dringende reden in aanmerking 
wordt genomen. 

Beiiindiging van de arbeidsovereen
komst wegens overmacht kan dus niet 
altijd ontslag wegens dringende reden 
vervangen, wanneer deze bestaat in een 
tekortkoming aan een contractuele ver
plichting zonder foutieve wanprestatie. 

14. Er is overigens nog een tweede re
den waarom het van belang kan zijn de 
foutieve gedraging of het schuldig ver
zuim niet als een essentieel bestanddeel 
van de dringende reden te beschouwen. 
Daardoor wordt de partij die zich op een 
dringende reden beroept, ervan ontsla
gen de fout van de tegenpartij te bewij
zen. Zij kan e<mee volstaan aan te tonen 
dat er een tekortkoming is die het voort
duren van de dienstbetrekking onmoge
lijk maakt, zonder de oorzaak van de te
kortkoming te moeten opsporen. De 
tegenpartij kan van haar kant het aange
voerde bewijs niet ontzenuwen door zich 
van alle schuld aan de tekortkoming vrij 
te pleiten. 

Dit komt erop neer dat het ganse ge
wicht van de bewijsvoering en meteen 
ook van de begripsomschrijving ligt op 
hetgeen inderdaad wezenlijk is voor het 

( 45) A. C., 1977' 288 
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bestaan van een dringende reden, met 
name dat de arbeidsverhouding tussen 
beide partijen zelfs niet meer gedurende 
de korte tijd van de opzeggingstermijn 
redelijkerwijze nog in stand kan blijven. 

Hiermee komt men zeer dicht bij de 
definitie van het Sociaalrechtelijk Woor
denboek, die de minister zonder enige 
opmerking of voorbehoud in de kamer
commissie heeft geciteerd bij de bespre
king van de wet van 21 november 1969 
(46) en volgens welke de dringende re
den een « omstandigheid of voorval » is. 
Om het bestaan van een dringende re
den aan te nemen, zal de rechter meest
al kunnen volstaan met de vaststelling 
dat die omstandigheid of dat voorval de 
samenwerking tussen partijen onmiddel
lijk en definitief onmogelijk maakt. 

15. Een dringende reden zonder fout is 
bijvoorbeeld denkbaar wanneer de werk
nemer aanvoert dat zijn veiligheid of ge
zondheid - zelfs zijn leven - in zoda
nig gevaar is dat hij niet langer in dienst 
kan blijven. Artikel 20, 2', van de Ar
beidsovereenkomstenwet verplicht de 
werkgever « als een goed huisvader te 
zorgen dat de arbeid wordt verricht in 
behoorlijke omstandigheden met betrek
king tot de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemer ''· Is diens veiligheid 
of gezondheid in gevaar, dan komt de 
werkgever aan zijn contractuele verplich
ting tekort. W ellicht kan hij aantonen 
dat het gevaar te wijten is aan over
macht of een andere vreemde oorzaak, 
bijvoorbeeld oorlogsgeweld of terrorisme. 
Alsdan is hij weliswaar ontslagen van 
zijn contractuele aansprakelijkheid, om
dat hij geen fout heeft begaan. Niette
min kan dit gevaar een dringende reden 
vormen, wanneer het het voortduren van 
de dienstbetrekking redelijkerwijze on
mogelijk maakt. 

16. De in deze zaak aan verweerster 
verweten tekortkoming kan een voor
beeld opleveren van dringende reden 
zonder fout, waarop de werkgever zich 
kan beroepen. 

Wanneer partijen overeengekomen 
zijn dat de bediende er in elk geval voor 
instaat dat de kas die hem is toever
trouwd op geen enkel ogenblik een te
kort vertoont - wat dus neerkomt op 
een resultaatverbintenis -, kan de vast
stelling van het kastekort volstaan om 
als dringende reden te worden aange
merkt, zonder dat de oorzaak van het te
kort of de schuldvraag aan de orde komt. 

(46) Zie nr. 5. 

In dat geval moet de rechter aileen oor
delen of het tekort van die aard is dat 
het voortduren van de dienstbetrekking 
absoluut onmogelijk is. 

Het kastekort kan dus als zodanig een 
dringende reden vormen. Maar eiseres 
gaat te ver, wanneer zij in het tweede 
onderdeel van het middel als regel stelt 
dat dit tekort in elk geval als dringende 
reden volstaat. Daarover oordeelt de 
rechter met inachtneming van aile om
standigheden van de zaak. 

Misschien had het arbeidshof kunnen 
vaststeilen dat de arbeidsovereenkomst 
een restultaatverbintenis was; en dan 
had het de schuldvraag onbesproken 
kunnen laten. Het heeft de overeen
komst echter blijkbaar anders beoor
deeld en gemeend dat het kastekort ai
leen als een ernstige tekortkoming kan 
worden beschouwd, wanneer het door de 
fout van verweerster was onstaan. Met 
dat oordeel is het arbeidshof binnen de 
grenzen van zijn beoordelingsbevoegd
heid gebleven; daarbij heeft het geen 
vti·keerde toepassing van het begrip 
<< dringende reden , gemaakt en artikel 
35 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
niet geschonden. 

Het tweede onderdeel faalt naar recht. 
Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 5836) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1986 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
32, meer in het bijzonder 3°, 35 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten en 4, tweede lid, 
van de wet van 8 april 1965 tot instelling 
van de arbeidsreglementen, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling aan verweerster van 90.932 
frank, op de volgende gronden : dat uit 
de door eiseres overgelegde schuldbeken
tenis en kastoestand blijkt dat op 13 juli 
1984 in de kas van het door verweerster 
beheerde agentschap een tekort van 
5.971 frank werd vastgesteld; dat, zo het 
arbeidsreglement waarvoor verweerster 
in het Nederlands voor ontvangst onder
tekende en waarvan (thans) een uittrek
sel in die taal wordt overgelegd, terecht 
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het « wegnemen van kasgelden » of het 
« verduisteren van geld '' als een drin
gende reden tot contractbreuk aanziet, 
eiseres, zoals voor de eerste rechter, in 
gebreke blijft dit wegnemen of verduiste
ren te bewijzen; dat het niet bewezen is 
dat het vastgestelde kastekort te wijten 
is aan bedrieglijk opzet vanwege ver
weerster, wat bij wegnemen of verduiste
ren voorhanden is, en evenmin bewezen 
is dat verweerster een niet-strafbare fout 
zou hebben begaan die van het kastekort 
een dringende reden tot contractbreuk 
maakt; dat noch de schuldbekentenis 
noch de afstand van schuldvordering 
noch deze beide stukken samen kunnen 
worden gei:nterpreteerd als bewijzen van 
bedrieglijk opzet; dat de eerste rechter 
dan ook terecht aan verweerster een ver
goeding wegens contractbreuk toekende 
en het toegekende bedrag rechtmatig 
voorkomt, 

terwijl, ... tweede onderdeel, het kaste
kort van 5.971 frank in het door verweer
ster beheerde agentschap, zoals dit te
kort volgens de vaststellingen van het 
arrest blijkt uit de door eiseres overge
legde schuldbekentenis, overdracht van 
schuldvorderingen en kastoestand, in se 
het bewijs vormt van een niet-strafbare 
(£out) of wanprestatie bij de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst aan de zij
de van verweerster, die kan gelden (als 
een dringende reden) in de zin van arti
kel 35 van de wet betreffende de arbeids
overeenkomsten; het arrest, het bovenop 
het bewezen kastekort bij verweerster 
nogmaals het bewijs van een niet-straf
bare fout te eisen, derhalve, onder de 
vaststelling dat deze fout niet zou bewe
zen zijn, niet wettig kan besluiten tot de 
afwezigheid van een bewezen dringende 
reden (schending van de artikelen 32, 
meer in het bijzonder 3°, en 35 van de 
wet van 3 juli 1978); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
berust op de aanvoering dat het kas
tekort op zichzelf het bewijs van 
een wanprestatie oplevert; dat het 
arrest dat feit niet vaststelt en zoda
nig bewijs door de feitenrechter op 
onaantastbare wijze in feite wordt 
beoordeeld; 

Dat het onderdeel het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

8 februari 1988 3' kamer - Voorzit-
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Anders
Juidende conclusie, wat het tweede on
derdeel betreft (47), van de h . Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Hou
tekier. 

Nr. 341 

3' KAMER - 8 februari 1988 

1° WERKLOOSHEID GERECHTIGDEN 

OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN GERECHTIGDE 
- UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE DIE 
EEN BEROEP UITOEFENT WAARDOOR HIJ 
NIET ONDER DE SOCIALE ZEKERHEID VALT 
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 - UITKERINGS
GERECHTIGDE WERKLOZE DIE EEN BEROEP 
UITOEFENT WAARDOOR HIJ NIET ONDER DE 
SOCIALE ZEKERHEID VALT - VERLIES VAN 
DE HOEDANIGHEID ALVORENS OP HET BE· 
HOUD AANSPRAAK WORDT GEMAAKT. 

(47) Het openbaar ministerie was van oar
dee! dat het tweede onderdeel wei ontvanke
lijk maar niet gegrond was, omdat het arbeids
hof zonder schending van art. 35 Arbeidsover
eenkomstenwet kon oordelen dat het vastge
stelde kastekort a ls zodanig niet deed blijken 
van een ernstige tekortkoming die het ontslag 
op staande voet verantwoordde. (Zie hierover 
de conclusie ) 
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1o en 2° De uitkeringsgerechtigde werklo
ze die aan zijn werkloosheid een einde 
maakt om een beroep uit te oefenen 
waardoor hij niet als werknemer on
der de sociale zekerheid valt, en die 
met toepassing van een vroegere rege
ling de hoedanigheid van gerechtigde 
heeft verloren, kan hij een nieuwe 
aanvraag onder de gelding van een 
nieuwe regeling geen aanspraak ma
ken op het behoud van die hoedanig
heid (1). (Artt. 2 B.W. en 123, § 2, eer
ste lid, Werkloosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. DE KEYZER) 

ARREST 

(A.R. nr. 5982) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 september 1986 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
123, § 2, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, vervangen 
bij koninklijk besluit van 12 april 1983, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vooraf vaststelt : dat 
verweerster, die een aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen indiende op 18 ja
nuari 1984, aanvoert dat ze haar hoeda
nigheid van gerechtigde heeft behouden 
met toepassing van artikel 123, § 2, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, gewijzigd bij koninklijk besluit van 
12 april 1983; dat v66r die wijziging arti
kel 123, § 2, eerste lid, als volgt luidde : 
« De uitkeringsgerechtigde werkloze die 
aan zijn werkloosheid een einde maakte 
om een beroep uit te oefenen waardoor 
hij, voor een duur die geen twee jaar 
overschrijdt, niet als werknemer onder 
de sociale zekerheid valt, kan, mits hij 
vooraf op het gewestelijk bureau daar
van aangifte doet, zijn hoedanigheid van 
gerechtigde behouden. Deze mogelijk
heid wordt maar eenmaal verleend ,. dat 
verweerster een zelfstandige acti~iteit 
uitgeoefend heeft van 16 juli 1980 tot 30 
juni 1983, zich daarna op 10 oktober 1983 
als vrij werkzoekende inschreef en op 13 
januari 1984 haar aanvraag indiende tot 

(1) Cass., 10 feb. 1986, A.R. nr. 4979 
(A.C., 1985-86, nr 370). Zie Cass., 2 nov 1987, 
A.R. nr 5732, supra nr 134. 

het verkrijgen van werkloosheidsuitke
ringen; dat verweerster, v66r ze haar 
zelfstandige activiteit begon, daarvan op 
13 juni 1980 bij eiser aangifte heeft ge
daan zodat ze de voorwaarden vervulde 
van de vroegere tekst van artikel 123, 
§ 2, eerste lid, om haar hoedanigheid van 
gerechtigde te behouden gedurende twee 
jaar; dat het koninklijk besluit van 12 
april 1983 het eerste lid van artikel 123, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 als volgt wijzigde : « De uit
keringsgerechtigde werkloze die aan zijn 
werkloosheid een einde maakt om een 
beroep uit te oefenen waardoor hij, gedu
rende een periode die niet minder mag 
bedragen dan zes maanden en niet meer 
dan zes jaar, niet als werknemer onder 
de sociale zekerheid valt, kan zijn hoeda
nigheid van gerechtigde behouden. Deze 
mogelijkheid wordt maar eenmaal ver
leend »; het arrest vervolgens oordeelt : 
dat verweerster, die vooraf aangifte van 
haar zelfstandig beroep heeft gedaan, 
kan worden toegelaten tot het genot van 
de werkloosheidsuitkeringen met toepas
sing van artikel 123, § 2, eerste lid, zoals 
het van kracht is op het ogenblik van 
haar aanvraag; dat het feit dat de duur 
van twee jaar, bepaald bij de vorige 
tekst van dat eerste lid, verstreken is 
v66r de datum waarop de gewijzigde tekst 
van kracht werd, geen afbreuk doet aan 
de toepasselijkheid van de nieuwe tekst 
op onderhavig geval, aangezien de aan
vraag na de inwerkingtreding ervan is 
ingediend; dat het recht op behoud van 
hoedanigheid van gerechtigde door de 
nieuwe tekst weliswaar slechts toege
kend wordt vanaf de inwerkingtreding 
ervan, doch dit niet betekent dat de nieu
we tekst slechts kan worden toegepast 
op uitkeringsgerechtigde werklozen die 
het beoogde beroep na de inwerkingtre
ding van de nieuwe tekt beginnen uit te 
oefenen of het nog geen twee jaar uitoe
fenen op het ogenblik van de inwerking
treding; het arrest op grond van deze be
oordeling het hoger beroep van eiser 
afwijst, 

terwijl, zoals het arrest trouwens zelf 
vaststelt, verweerster, die op 16 juli 1980 
haar werkloosheid onderbrak om een 
zelfstandig beroep uit te oefenen, de 
voorwaarden vervulde van de vroegere 
tekst van artikel 123, § 2, eerste lid, om 
haar hoedanigheid van gerechtigde te 
behouden gedurende een periode van 
twee jaar; verweerster derhalve haar 
hoedanigheid van gerechtigde verloor op 
16 juli 1982, dit wil zeggen v66r de in
werkingtreding van het koninklijk be
sluit van 12 april 1983, waardoor de hier-
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boven vermelde peri ode van twee j aar op 
zes jaar gebracht werd; de hoedanigheid 
van gerechtigde niet kan worden behou
den wanneer zij is verloren gegaan alvo
rens op het behoud ervan aanspraak 
wordt gemaakt; indien een recht op be
houd van hoedanigheid is uitgedoofd, 
een nieuwe wetsbepaling die zelf geen 
retroactieve werking heeft, dat recht niet 
kan doen herleven, ingevolge het begin
sel bepaald in artikel 2 van het Burger
lijk Wetboek; het arrest, door, afschoon 
het vaststelt dat verweerster haar hoeda
nigheid van gerechtigde volgens de vroe
gere bepalingen van artikel 123, § 2, eer
ste lid, van het Werkloosheidsbesluit had 
verloren na een peri ode van twee j aar 
na de onderbreking van haar werkloos
heid op 16 juli 1980, te beslissen dat ver
weerster haar hoedanigheid van gerech
tigde opnieuw verkregen heeft ingevolge 
de wijziging van artikel 123, § 2, eerste 
lid, door het koninklijk besluit van 12 
april 1983, aan dit laatste besluit een re
troactieve werking toekent en aldus de 
in dit middel genoemde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 123, § 2, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 december , 
1963, zoals het luidde alvorens het 
bij koninklijk besluit van 12 april 
1983 werd gewijzigd, de uitkerings
gerechtigde werkloze die aan zijn 
werkloosheid een einde maakte om 
een beroep uit te oefenen waardoor 
hij voor een duur die geen twee jaar 
overschreed als werknemer onder 
de sociale zekerheid viel, mits hij 
vooraf op het gewestelijk bureau 
daarvan aangifte deed, zijn hoeda
nigheid van uitkeringsgerechtigde 
kon behouden; 

Dat de hoedanigheid van uitke
ringsgerechtigde niet kan worden 
behouden wanneer zij verloren is 
gegaan alvorens op het behoud er
van aanspraak wordt gemaakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster op 13 juni 1980 
regelmatig aangifte had gedaan van 
het beeindigen van haar werkloos
heid om een zelfstandig beroep uit 
te oefenen en dat zij hetzelfde be
roep heeft uitgeoefend gedurende 
meer dan twee jaar en wei tot 30 ju
ni 1983, maar beslist dat verweer-

ster haar hoedanigheid van uitke
ringsgerechtigde heeft behouden 
omdat de bij het koninklijk besluit 
van 12 april 1983 gewijzigde tekst 
van het genoemde artikel 123, § 2, 
eerste lid, de termijn van twee jaar 
heeft gebracht op een termijn van 
ten minste zes maanden en ten 
hoogste zes jaar, en omdat verweer
ster op 1 juli 1983, na de inwerking
treding van de nieuwe bepaling, 
haar aanvraag om werkloosheidsuit
kering heeft ingediend; 

Dat het arrest, door aldus aan de 
nieuwe regeling terugwerkende 
kracht te verlenen, de voormelde 
wettelijke bepalingen alsmede arti
kel 2 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

8 februari 1988 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 342 

3' KAMER - 8 febrnari 1988 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSU!TKERING - ARBEID VOOR ZICH
ZELF - VERBOUWINGSWERKEN AAN EIGEN 
WONING. 

De werkloze die omvangrijke verbou
wingswerken aan de eigen waning uit
voert om ze voor zichzelf bewoonbaar 
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te maken, verricht geen arbeid die in
geschakeld is in het economisch ruil
verkeer van goederen en diensten en 
die niet beperkt is tot het gewone be
heer van eigen bezit; door het uitvoe
ren van die werken gedurende zijn 
werkloosheid verliest hij zijn aan
spraak op werkloosheidsuitkering niet 
(1). (Art. 126, eerste lid, 2, b, Werkloos
heidsbesluit.) 

(DENDAUW T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS
VOORZIENING} 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het eerste onderdeel van het tweede 
middel stelt de interpretatie van artikel 
126, eerste lid, 2, b, van het Werkloos
heidsbesluit aan de orde. Luidens deze 
bepaling heeft de werknemer geen aan
spraak op werkloosheidsuitkering, wan
neer hij gedurende zijn werldoosheid 
voor zichzelf arbeid verricht die inge
schakeld is in het economisch ruilver
keer van goederen en diensten en die 
niet beperkt is tot het gewone beheer 
van eigen bezit. 

De omschrijving van deze voorwaarde 
vindt haar oorsprong in een arrest van de 
Raad van State van 26 september 1961 
(2). Op dat ogenblik bepaalde het Werk
loosheidsbesluit aileen dat de werkloze 
« zonder werk en zonder bezoldiging , 
diende te zijn. De Raad oordeelde dat 
het begrip << werk » hier slaat << op elke 
bedrijvigheid die ingeschakeld is in het 
economisch ruilverkeer van goederen en 
diensten en die niet beperkt is tot het 
gewoon beheer van eigen bezit ''· Zodani
ge bedrijvigheid was volgens de Raad 
<< de met zijn beroep overeenstemmende 
arbeid door verzoeker verricht - de 
man was metselaar - om zijn waning 
derwijze te verbouwen dat zij voor ge
deeltelijke verhuring vatbaar werd ». 

Uit de uiteenzetting van de feiten 
blijkt dat de werkloze eraan dacht de bo
venverdieping van zijn huis na verbou
wing te verhuren. Dit gegeven is vanzelf
sprekend zeer belangrijk bij het beant
woorden van de vraag of de arbeid in 
het ecomisch ruilverkeer is ingeschakeld. 
Verbouwt men zijn huis met het oog op 
verhuring, dan gaat het niet meer om ge
woon beheer van eigen bezit. Kennelijk 

(1) Zie conclusies O.M. 

(2) Nr. 8799, Rubbens, Verz. Arr. R.v.St., 
1961, 797. 

is dat de doorslaggevende overweging 
van het arrest van de Raad van State ge
weest. 

In deze zaak heeft eiser eveneens ver
bouwingswerken aan zijn woning uitge
voerd, maar het wordt niet betwist dat 
hij dit heeft gedaan om het huis zelf te 
kunnen bewonen. 

Het arbeidshof oordeelt dat hij geen 
recht op werkloosheidsuitkering heeft, 
omdat het niet gaat « om onderhouds
werken doch wel om omvangrijke ver
bouwingswerken die niet kunnen onder
gebracht worden onder het beheer van 
eigen bezit. Bovendien spaart hij alzo 
omvangrijke lonen of vergoedingen uit, 
die hij anders moest betalen aan loonar
beiders of zelfstandigen, zodat het feit al 
deze werken zelf uit te voeren voor (ei
ser) een economisch nut heeft ». 

Dit laatste argument snijdt zeker geen 
hout. Want telkens als men voor zichzelf 
enig nuttig werk verricht, spaart men 
« lonen of vergoedingen » uit, bijvoor
beeld wanneer men oak maar de ge
ringste onderhoudswerken aan de eigen 
woning uitvoert of wanneer men zelf 
groenten teelt voor eigen gebruik. Ook 
verweerder neemt aan dat dit gewoon 
beheer van eigen bezit is, zoals blijkt uit 
zijn administratieve onderrichting van 24 
juli 1981 (3). 

Vraag blijft dan of onderscheid moet 
worden gemaakt tussen onderhoudswer
ken en verbouwingswerken. De genoem
de onderrichting ziet het verschil hierin 
dat onderhouds- en herstellingswerken 
erop gericht zijn <<de waarde van het be
zit in stand te houden », terwijl bijvoor
beeld het bijbouwen van een garage of 
het optrekken van een bijkomende ver
dieping << aan het bezit een te grote 
meerwaarde » geeft. Het onderscheid 
moet dan wel gelegen zijn in de omvang 
van de werken en de meerwaarde. Want 
de onderrichting neemt ook aan dat de 
werkloze werken mag uitvoeren << waar
door het persoonlijk comfort verbetert, 
zoals het vervaardigen van muurkas
ten », wat tach ook een meerwaarde 
geeft. Zij verduidelijkt overigens dat niet 
onder het gewoon beheer van eigen bezit 
vallen << werken waardoor (de) waarde 
aanzienlijk verhoogd wordt ». 

In mijn advies bij het voormelde ar
rest van de Raad van State heb ik de te
genovergestelde stelling verdedigd : << Dat 
het verrichten van arbeid voor zichzelf 
de hoedanigheid van werkloze niet doet 

(3) Vervolgnr. 81.35 c - D 126 - 169. 
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verliezen, blijft ook waar, wanneer die 
arbeid grote materiele voordelen ople
vert, doordat hij de waarde van het pa
trimoninium van de betrokkene in ruime 
mate verhoogt. De werkloosheidsverze
kering, zoals zij door de besluitwet van 
28 december 1944 is georganiseerd, 
houdt geen rekening met het vermogen 
of het inkomen van de werkloze. Degene 
die een belangrijk inkomen geniet uit 
zijn onroerende goederen of zijn kapitaal 
behoudt zijn aanspraak op uitkering. Het 
verwerven van inkomen of het vormen 
van een vermogen volstaan niet om die 
aanspraak te verliezen. Vereist is boven
dien dat dat inkomen het resultaat is 
van het verrichten van arbeid in het 
maatschappelijk produktieproces >> (4). 

Ik blijf bij deze mening. De werkloze 
mag om het even welk werk aan de ei
gen waning uitvoeren, op voorwaarde dat 
het gebouw uitsluitend voor eigen ge
bruik bestemd blijft en die werkzaamhe
den uiteraard ook zijn werkwilligheid 
niet in de weg staan. 

Door omvangrijke verbouwingswerken 
aan de eigen waning aan te merken als 
werken die ingeschakeld zijn in het eco
nomisch ruilverkeer van goederen en 
diensten schendt het arbeidshof artikel 
126, eerste lid, 2, b, van het Werkloos
heidsbesluit. 

Het onderdeel is gegrond. 
Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 5991) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1985 (5) 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
126, eerste lid, 2', b, 128, § 1, en 210, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, gewij
zigd door de koninklijke besluiten van 28 
april 1966, 29 januari 1974 en 26 april 
1976, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
de administratieve beslissing van 9 juli 

(4) Tijdschl'ift vo01· Sociaal Recht, 1962, 107. 

(5) De voorziening werd op 20 juli 1987 inge
diend. 

1981 van de gewestelijke werkloosheids
inspecteur van de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening te Roeselare tegen ei
ser integraal wordt hersteld op de vol
gende gronden : « dat client vastgesteld 
dat (eiser) zelf het volgende verklaarde: 
van zodra het hoevetje was aangekocht 
op 5 september 1976 ben ik begonnen 
met restauratiewerken, namelijk onder
kappen van aile buitenmuren en weg
doen en herzetten van binnenmuren, 
met eerste levering van cement op 30 no
vember 1976. Sedert heb ik bestendig het 
woonhuis aileen, zonder hulp, opgedaan, 
zowel metselwerk als elektriciteitsleidin
gen, als schrijnwerk, als centrale verwar
ming, als sanitair. Ik heb steeds dit werk 
gedaan op zaterdagen, zondagen, wette
lijke feestdagen en verlofdagen en 
's avonds na mijn werkuren. Op dagen 
dat ik werkloos was, en dit was zeer mi
niem bij de firma Jumatt tot datum van 
het faillissement - vermoedelijk 20 juni 
1980 - doch had als laatste arbeidsdag 6 
juni 1980, op dergelijke dagen werkte ik 
vanaf 16 uur a 17 uur, nooit binst de dag 
v66r 16 uur a 17 uur. Deze verklaring is 
voldoende om zonder het gezag van het 
strafarrest te schenden, te besluiten : dat 
(eiser) werken heeft uitgevoerd voor 
zichzelf die ingeschakeld zijn in het eco
nomisch ruilverkeer van goederen en 
diensten en niet beperkt tot het beheer 
van eigen bezit. Immers gaat het niet om 
onderhoudswerken doch wei om omvang
rijke verbouwingswerken die niet kun
nen ondergebracht worden onder het be
heer van eigen bezit. Bovendien spaart 
hij alzo omvangrijke lonen of vergoedin
gen uit, die hij anders moest betalen aan 
loonarbeiders of zelfstandigen, zodat het 
feit al deze werken zelf uit te voeren 
voor (eiser) een economisch nut betreft; 
daar het dus gaat om werken die inge
schakeld zijn in het economisch ruilver
keer van goederen en diensten, diende 
(eiser) hiervan aangifte te doen en wer
den de artikelen 128 en 194/1' terecht 
toegepast », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie voor de eerste rechter, die in 
hoger beroep integraal hernomen werd, 
uitdrukkelijk staande hield dat de verbe
teringswerken aan zijn waning uitslui
tend verricht werden met het opzet dit 
voor zichzelf bewoonbaar te maken het
geen elke winstgevende bedoeling uit
sluit, zodat die werken het normaal be
heer van zijn goederen uitmaken; het 
arrest, door enkel te beslissen dat de 
verbouwingswerken omvangrijk waren 
en eiser daardoor omvangrijke lonen of 
vergoedingen uitspaarde, onvoldoende 
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antwoordt op dit verweer afgeleid uit het 
gebrek aan winstoogmerk bij eiser 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); bovendien de werkloze die zonder 
winstoogmerk en zonder daarvoor ver
goedingen of materii:He voordelen te ont
vangen, verbouwingswerken uitvoert om 
zijn eigen woning enkel ten behoeve van 
zichzelf bewoonbaar te maken, geen wer
ken uitvoert die kunnen worden inge
schakeld in het economisch verkeer van 
diensten, maar integendeel zijn eigen on
roerend goed beheert; de omvang van 
die werken of het feit dat de werkloze 
daardoor lonen of vergoedingen uit
spaart, daaraan geen afbreuk doet 
(schending van de artikelen 126, eerste 
lid, 2°, b, en 128, § 1, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963), 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 126, 2", b, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, aan
spraak op werkloosheidsuitkering 
heeft de werknemer die gedurende 
zijn werkloosheid voor zichzelf geen 
arbeid verricht die ingeschakeld is 
in het economisch ruilverkeer van 
goederen en diensten en die niet be
perkt is tot het gewoon beheer van 
eigen bezit; 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie aanvoerde dat de arbeid die hij 
voor zichzelf verrichtte, niet onder 
die omschrijving viel, nu die arbeid 
werk betrof aan een huis dat hem 
toebehoorde, << om het bewoonbaar 
te maken voor zichzelf hetgeen ( ... ) 
elke winstgevende bedoeling of acti
viteit verder strekkend dan gewoon 
beheer uitsluit »; 

Overwegende dat het arrest die 
conclusie met de aangevochten re
dengeving beantwoordt; dat het ar
rest evenwel, met de loutere vast
stelling dat << het niet om onder
houdswerken doch wel om omvang
rijke verbouwingswerken » ging die 
ingevolge het uitsparen van lonen 
voor eiser een << economisch nut , 
opleverden, de beslissing dat eisers 
arbeid voor zichzelf ingeschakeld 
was in het economisch ruilverkeer 
van goederen en diensten en niet 

beperkt was tot het gewone beheer 
van eigen bezit, niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel1017, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

8 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

Nr. 343 

3' KAMER - 8 februari 1988 

1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP - ON

GEVAL GEBEURD TIJDENS DE RUSTPAUZE -
NORMALE BESTEDING VAN DE RUSTTIJD -
DOOR DE WERKGEVER VERBODEN BEZIG
HEID. 

2° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-

GING - KOSTEN - VORDERING VAN DE GE
TROFFENE TEGEN HET FONDS VOOR AR
BEIDSONGEVALLEN VERZEKERINGSIN
STELLING BUITEN DE ZAAK GESTELD. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - VORDERING VAN DE GE
TROFFENE TEGEN HET FONDS VOOR AR
BEIDSONGEVALLEN VERZEKERINGSIN
STELLING BUITEN DE ZAAK GESTELD. 
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1o Uit de enkele omstandigheid dat een 
werknemer tijdens de rustpauze een 
bezigheid verricht die de werkgever 
hem verboden heeft, volgt niet dat die 
bezigheid buiten de normale besteding 
van de rusttijd valt en het ongeval, dat 
hem alsdan overkomt, om die reden 
geen arbeidsongeval is (1). (Art. 7 Ar
beidsongevallenwet.) 

2o en 3° Wanneer de getroffene een vor
dering tot betaling van arbeidsongeval
Jenvergoeding instelt tegen het Fonds 
voor Arbeidsongevallen en een verze
keringsinstelling die door het Fonds 
tot tussenkomst en vrijwaring is opge
roepen, buiten de zaak wordt gesteld, 
vallen de proceskosten met toepassing 
van art. 68 Arbeidsongevallenwet ten 
laste van het Fonds (2). 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. GE
MEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS AR
BEIDSONGEVALLEN STER ALGEMEEN SYNDI
CAAT, DEPUYDT, NORTH SEA JUMPING CENTER 

V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5996) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1987 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 7, 58, § 1, 3°, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof met betrekking 
tot het bestaan van een arbeidsongeval 
beslist : << Uit de stukken van het dossier 
(blijkt) dat (de heer Depuydt) tewerkge
steld was bij (de v.z.w. North Sea Jum
ping Center) om er als monitor rijles te 
geven aan beginnende leerlingen, en 
meer bepaald op woensdag 3 augustus 
1977 de ganse dag bezig was les te ge
ven, met een paar onderbekingen voor 
pauze en middagmaal. Uit de stukken en 
verklaringen in het strafdossier blijkt 

(1) Zie Cass., 3. mei 1978 (A.C., 1978, 1026), 
met cone!. O.M. m R. W:, 1977-78, 2775; Cass., 
15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 546); 26 april 1982 
(A.C., 1981-82, nr. 493); 1 april 1985 
(A.C., 1984-85, nr. 463). 

(2) Zie Cass., 9 april 1975 (A.C., 1975, 861) 
rnet cone!. O.M.; Cass., 24 dec. 1975 (A.C., 1976, 
506), 7 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 13). 

niet zeer duidelijk om welk uur het on
geval geschiedde, doch het staat vast dat 
dit geschiedde in de loop van de voor
middag toen (de heer Depuydt) zeker on
der het gezag van (de v.z.w. North Sea 
Jumping Center) stond. Dat hij onder lei
cling, gezag en toezicht stond van (de 
v.z.w.) op het ogenblik van het ongeval 
blijkt nog duidelijk uit de verklaringen 
van de verantwoordelijke zaakvoerster 
van (deze v.z.w.) die beweert tot twee
maal toe aan (de heer Depuydt) verbod 
te hebben gegeven de springoefening uit 
te voeren. ( ... ) Gelet op het feit dat het 
ongeval geschiedde ofwel tussen twee 
lesuren of tussen een lesuur en de paar
denverzorging die daarop volgde, ofwel 
nog tussen het paardverzorgen en de 
theorieles, kan slechts weerhouden wor
den dat (de heer Depuydt) de springoefe
ning en de daaropvolgende val heeft uit
gevoerd tijdens een pauze tussen twee 
lessen of oefeningen », aldus vaststellend 
dat het ongeval geschiedde tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 
het arbeidshof vervolgens beslist << dat 
springoefeningen met een paard, en ze
ker nog wel over een watervlak, niet be
horen tot de strikte uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, vermits vaststaat dat 
(de heer Depuydt) slechts tot taak had 
aan beginnende leerlingen onderricht te 
geven; nochtans aanvaardt de recht
spraak algemeen dat werknemers op het 
bedrijf recht hebben op ontspanning tij
dens de pauzen en zij tijdens het nemen 
van deze ontspanning onder Ieiding, ge
zag en toezicht van de werkgever blij
ven. De genomen ontspanning kadert bo
vendien volledig in de arbeidsovereen
komst waar (de heer Depuydt) aan een 
gevorderde leerling, in aanwezigheid van 
beginnelingen, een demonstratie wil ge
ven van een springoefening. Met de eer
ste rechter mag derhalve aanvaard wor
den dat (de heer Depuydt) het slachtof
fer is geweest van een arbeidsongeval op 
3 augustus 1977 »; ten gevolge waarvan 
eiser - bij gebreke van een geldige ver
zekeringsovereenkomst voor arbeidson
gevallen - wordt opgelegd te vergoeden 
overeenkomstig de bepalingen van de 
Arbeidsongevallenwet, 

terwijl artikel 7 van de Arbeidsonge
vallenwet bepaalt dat voor de toepassing 
van deze wet als arbeidsongeval wordt 
aangezien elk ongeval dat een werkne
mer tijdens en door het feit van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst 
overkomt en dat een letsel veroorzaakt, 
en dat het ongeval overkomen tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst, behou
dens tegenbewijs, geacht wordt te zijn 
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overkomen door het feit van de uitvoe
ring van die overeenkomst; die wetsbe
paling bijgevolg voor de aanwezigheid 
van een arbeidsongeval vereist dat het 
ongeval de werknemer door het feit van 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
overkomt; een ongeval niet door het feit 
van de uitvoering van de arbeidsovereen
komst gebeurt, wanneer het veroorzaakt 
is doordat de getroffen werknemer tij
dens de rustpauze van zijn arbeidstijdre
geling persoonlijke bezigheden verricht 
die buiten de normale besteding van de 
rusttijd vallen of bezigheden verricht die 
hem door de werkgever of zijn aangestel
de uitdrukkelijk verboden waren; eiser 
ten deze in zijn conclusies bij herhaling 
aanvoerde, niet aileen dat de heer De
puydt tijdens de rustpauze niet voor re
kening van zijn werkgever handelde, 
doch ook dat « het springen over eender 
welke hindernis niet voorzien was in het 
lessenprogramma voor beginnelingen "• 
dat uit de getuigenverklaringen bleek 
dat de heer Depuydt zelf had gevraagd 
het desbetreffende paard te mogen berij
den, dat het geenszins de bedoeling was 
een sprong aan te leren, dat een derge
lijke sprong zelfs verboden was, dat de 
heer Depuydt zich uit vrije wil aan een 
risico blootstelde dat geen uitstaans had 
met zijn arbeidsovereenkomst, ja zelfs 
indruiste tegen het verbod van de be
heerster van de v.z.w.; het arbeidshof 
overigens het bestaan van dit (dubbel) 
verbod niet betwistte en het integendeel 
erkende; het arbeidshof derhalve niet ai
leen, door te oordelen dat spijt het feit, 
enerzijds, dat de sprong over de water
bak verboden was en, anderzijds, niet 
behoorde tot de strikte uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, hij toch kon wor
den beschouwd als « ontspanning '' die 
volledig kaderde met de arbeidsovereen
komst, geen antwoord verstrekt op het 
aangehaalde verweer (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet), doch boven
dien niet wettig kan besluiten dat het 
ongeval opgelopen tijdens de rustpauze, 
in de voormelde omstandigheden, ge
beurd was door de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst (schending van arti
kel 7 van de Arbeidsongevallenwet), en 
bijgevolg evenmin eiser wettig kan ver
oordelen tot betaling van de wettelijke 
vergoedingen (schending van artikel 58, 
§ 1, 3", van de Arbeidsongevallenwet): 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel bedoelde gegevens deels 
beaamt, deels weerlegt en het be
sluit dat eiser eruit trok, met opgave 
van redenen verwerpt; 

Dat het arrest aldus eisers ver
weer beantwoordt; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat een werknemer, 
op de plaats van de arbeid, tijdens 
een rustpauze een bezigheid ver
richt die door de werkgever was ver
boden, niet volgt dat die bezigheid 
een persoonlijke bezigheid is die 
buiten een normale besteding van 
de pauze wordt verricht; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: dat het ongeval verweerder op 
3 augustus 1977 overkwam toen hij, 
als monitor, lesgever in paardrijden, 
tijdens een pauze tussen twee lesac
tiviteiten, bij wijze van ontspanning 
en ondanks verbod van zijn werkge
ver, tweede verweerster, voor een 
leerlinge een demonstratie gaf van 
een bepaalde springoefening, dat die 
demonstratie, hoewel zij niet tot 
verweerders taak behoorde, « volle
dig kadert in de arbeidsovereen
komst »; 

Dat het arrest op grond van die 
gegevens beslist dat het betwiste on
geval een arbeidsongeval was; dat 
de rechters aldus op onaantastbare 
wijze in feite oordelen dat het onge
val, niettegenstaande het verbod 
van de werkgever, gebeurde tijdens 
een normale besteding door ver
weerder van een rustpauze, en zon
der schending van de artikelen 7 en 
58, § 1, 3°, van de Arbeidsongevallen
wet beslissen dat eiser voor het on
geval in kwestie de wettelijke ar
beidsongevallenvergoedingen ver
schuldigd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel : schending 
van artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 

doordat het arbeidshof eiser tot de 
helft van de kosten in hoger beroep ver
oordeelt; 

terwijl artikel 68 van de Arbeidsonge
vallenwet bepaalt dat de kosten van alle 
vorderingen steunende op deze wet ten 
laste van de verzekeraar vallen, behalve 
wanneer de eis tergend en roekeloos is; 
ten deze een verzekeraar arbeidsonge
. vallen in het geding betrokken was en 
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niet wordt vastgesteld dat de eis tergend 
of roekeloos was; het arbeidshof derhal
ve niet wettig eiser in de helft van de 
kosten in hager beroep kan veroordelen : 

Overwegende dat de oorspronke
lijke vordering van verweerder, tot 
verkrijging van de arbeidsongeval
lenvergoedingen, tegen eiser was ge
richt; dat eiser, die in eerste aanleg 
tot betaling van de gevorderde ver
goedingen was veroordeeld, in hoger 
beroep eerste verweerster in tussen
komst en vrijwaring dagvaardde; 
dat het arrest haar buiten de zaak 
stelt; 

Overwegende dat artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet toepasse
lijk is op eiser als verzekeraar, wan
neer een getroffene tegen hem een 
vordering, gefundeerd op die wet, 
instelt; dat uit de enkele omstandig
heid dat eiser alsdan de, naar zijn 
beweren, vergoedingschuldige ar
beidsongevallenverzekeraar tot tus
senkomst en vrijwaring oproept, 
niet volgt dat de aldus in de zaak 
betrokken partij in de zin van voor
meld artikel 68 " de verzekeraar » 
is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

8 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
Biitzler, Nelissen Grade en De Gryse. 

Nr. 344 

3' KAMER - 8 februari 1983 

1° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE 
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBE
PALING - SCHENDING DIE TOT CASSATIE 
KAN LEIDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER
LUKE ZAKEN - BESCHOUWING WAARUIT 
GEEN RECHTSGEVOLG WORDT AFGELEID. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- OPZEGGING - TERMIJN - BEREKENING -
ANCIENNITEIT - BEGRIP. 

1 o Aan art. 1080 Ger. W., in zoverre dit 
voorschrijft in het cassatieberoep de 
wettelijke bepalingen te vermelden 
waarvan de schending wordt aange
voerd, wordt voldaan als in het middel 
een van de beweerdelijk geschonden 
wettelijke bepalingen wordt opgege
ven, mits deze schending kan leiden 
tot vernietiging van het bestreden be
schikkende gedeelte (1). 

2o De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een beschouwing waaruit de conclu
sienemer geen rechtsgevolg afleidt (2). 
(Art. 97 Gw.) 

3° Voor de vaststelling van de ancienni
teit met het oog op de berekening van 
de opzeggingstermijn mag de rechter 
uitgaan van de door de partijen over
eengekomen ancienniteit waarbij in 
een vorige dienstbetrekking doorge
brachte diensttijd mede in aanmerking 
wordt genomen. (Art. 82 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

(VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL T. STEPPE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5999) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1987 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede mid del: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 39, 
§ 1, en 82, §§ 3 en 4, van de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

(1) Cass., 22 nov. 1984, A.R. nr. 7064 
(A.C., 1984-85, nr. 189). Zie Cass., 21 juni 1985, 
A.R. nr. 4448 (A.C., 1984-85, nr. 640). 

(2} Cass., 12 sept. 1986, A.R. nr. o247 
(A.C., 1986-87, nr. 20). 
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doordat het arbeidshof, na te hebben 
geoordeeld dat verweerster gerechtigd 
was op een opzeggingsvergoeding, beslist 
dat « de vroegere tewerkstelling van 
(verweerster) bij het O.C.M.W.-Brussel 
bij haar indiensttreding in aanmerking 
genomen werd voor het vaststeilen van 
de ancienniteit (zie weddefiche ... ); dat 
zij zich dan ook kan beroepen op een an
cienniteit van zeven jaar », en op grond 
van de aldus vastgestelde ancienniteit 
een opzeggingsvergoeding vaststelt ge
lijk aan tien maanden loon, en verweer
sters hoger beroep op dat stuk gegrond 
verklaard, 

terwijl, krachtens artikel 39, § 1, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, de partij die de 
arbeidsovereenkomst beeindigt zonder 
dringende reden of zonder inachtneming 
van de opzeggingstermijn vastgesteld 
door dezelfde wet, gehouden is aan de 
andere partij een vergoeding te betalen 
die gelijk is aan het lopend loon dat 
overeenstemt met de duur van de opzeg
gingstermijn; deze opzeggingstermijn, in
gevolge artikel 82, § 4, van dezelfde wet 
moet worden berekend volgens de ver
worven ancienniteit op het ogenblik dat 
de opzegging ingaat; bedoelde ancienni
teit dient te worden opgevat als de ef
fectieve tewerksteiling bij de werkgever 
die tot het ontslag overgaat, of die tot be
taling van een opzeggingsvergoeding ver
oordeeld wordt; eiseres in haar appelcon
clusie aanvoerde dat « Mevrouw Steppe 
ten onrechte (beweert) dat zij in dienst 
was van het A.Z.-V.U.B. sedert 5.1975 >>, 
dat « zij slechts op 1.10.1978 als kandi
daat-resident aangesteld (is) voor de pe
riode van 1.10.1978 tot 30.9.1979 >> en dat 
enkel « wat de geldelijke ancienniteit be
treft, rekening (werd) gehouden met de 
tewerkstelling bij haar vorige werkgever 
(O.C.M.W.-Brussel) >>; het arbeidshof der
halve niet aileen nalaat te antwoorden 
op het middel waarbij eiseres liet gelden 
dat de tewerkstelling bij het O.C.M.W.
Brussel aileen in aanmerking werd geno
men voor de geldelijke ancienniteit 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet), doch tevens, bij gebrek aan vast
stelling van een tussen de partijen geslo
ten overeenkomst nopens het in aanmer
king nemen van een conventionele an
cienniteit, niet wettig kan oordelen dat 
voor de bepaling van de opzeggingster
mijn, basis voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding, rekening dient te 
worden gehouden met de tewerkstelling 
die aan de indiensttreding bij eiseres 
voorafgaat (schending van aile aangewe-

zen wetsbepalingen, artikel 97 van de 
Grondwet uitgezonderd) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, door ver
weerster opgeworpen en hierop ge
fundeerd dat het beginsel dat de 
ancienniteit die in aanmerking moet 
worden genomen, ter berekening 
van de opzeggingstermijn, het aan
tal jaren dienst bij dezelfde werkge
ver betreft, voortvloeit uit artikel 82, 
§ 2, van de Arbeidsovereenkomsten
wet en het middel die bepaling niet 
vermeldt: 

Overwegende dat ten deze aan het 
voorschrift van artikel 1080 van het 
Gerechtelijk Wetboek is voldaan, 
vermits de aangevoerde schending 
van de §§ 3 en 4 van bedoeld artikel 
82, indien zij gegrond is, tot cassatie 
van het beschikkend gedeelte kan 
leiden; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat eiseres in haar 

conclusies niet als verweer heeft ge
steld dat de aan verweerster, bij 
haar indiensttreding op 1 oktober 
1978, toegekende ancienniteit zuiver 
geldelijk was en niet in aanmerking 
kon worden genomen voor de bere
kening van de eventueel in acht te 
nemen opzeggingstermijn; dat eise
res in haar tweede conclusie, onder 
de rubriek << feiten », enkel vermeld
de dat verweerster << slechts op 
1.10.1978 als kandidaat-resident (is) 
aangesteld >> en dat << wat de gelde
lijke ancienniteit betreft, werd reke
ning gehouden met de tewerkstel
ling bij haar vorige werkgever >>; dat 
eiseres uit die als feiten vermelde 
gegevens geen enkel rechtsgevolg 
afleidde met betrekking tot de groot
te van een eventueel door haar in 
acht te nemen opzeggingstermijn; 

Dat het arbeidshof derhalve op 
een dergelijke aanvoering niet be
hoefde te . antwoorden; 

Overwegende dat het arrest in de 
in het middel geciteerde considerans 
impliciet maar zeker oordeelt dat de 
partijen, bij de indiensttreding van 
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verweerster, waren overeengekomen 
dat de ancienniteit die laatstbedoel
de bij haar vorige werkgever had, 
ook voor eiseres als verkregen zou 
gelden; 

Dat het arrest door, bij de bepa
ling van de opzeggingstermijn en de 
daaraan verbonden opzeggingsver
goeding die aan verweerster toe
komt, uit te gaan van de met eiseres 
overeengekomen ancienniteit, de ar
tikelen 39 en 82 van de Arbeidsover
eenkomstenwet niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 februari 1988 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Geinger en Simont. 

Nr. 345 

2• KAMER - 9 februari 1988 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

EENSTEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN ZE 
WORDT VEREIST. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 

- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDER!NGEN - EINDBESL!SSING OP EEN 
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - VER
NIET!GING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING OP EEN ANDERE BURGERLIJKE RECHTS
VORDER!NG TEGEN DEZELFDE BEKLAAGDE 
- VOORWAARDEN. 

1° Wanneer de correctionele rechtbank 
een beklaagde heeft veroordeeld we
gens alcoholintoxicatie en hem heeft 
vrijgesproken van onopzeftelijk doden 
en onopzettelijk toebrengen van slagen 

of verwondingen, kan het hoi van be
roep, bij de uitspraak over de burger
lijke rechtsvordering, niet zonder vast 
te stellen dat zijn beslissing met een
parige stemmen van al zijn leden ge
wezen is, de telastleggingen van 
onopzettelijk doden en onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondin-
gen bewezen verldaren (1). (Art. 21lbis 
Sv.) 

2o Vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de eindbeslising op een 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op een andere tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, wanneer 
de tweede beslissing door dezelfde on
wettigheid is aangetast als de eerste, 
zelfs als de eiser afstand heeft gedaan 
van zijn voorziening tegen die tweede 
beslissing zonder nochtans erin te be
msten (2) 

(VAN DE VLIET, ASSURANTIE VAN DE BELGI
SCHE BOERENBOND N.V. T. MERMANS J., MER

MANS A., ANTONIS, VERDONCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 997) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op B oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

Overwegende dat het arrest in 
verband met de enige nog aan het 
hof van beroep onderworpen telast
leggingen (A en B) vaststelt dat de 
strafvordering niet ontvankelijk is 
en de kosten van hoger beroep ten 
laste laat van de Staat; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

(1) Zie Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5377 
(A.C., 1986-87, nr. 272), en de noot get. R.D. 

{2) Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 274). 
Zie wat de voorziening van de verzekeraar be
treft: Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5274 
(ibid., 1986-87, nr. 237). 
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B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen van de ver
weerders Jules Mermans en Maria 
Verdonck, in hun hoedanigheid van 
bestuurders van de goederen van 
hun minderj arige kinderen Willy en 
Hilde, en van de verweerders Ann 
Mermans, Catharina Mermans-Anto
nis en Petrus Verdonck : 

Over het middel: schending van arti
kel 211bis van het Wetboek van Strafvor
dering, zoals ingevoegd bij artikel 149 
der wijzigingsbepalingen (artikel 3) van 
de wet van 10 oktober 1967, 

doordat het arrest - na te hebben 
vastgesteld dat eerste eiser voor de eer
ste rechter werd vervolgd uit hoofde van 
de tenlasteleggingen van onpzettelijke 
doding (tenlastelegging A), onopzettelijke 
slagen of verwondingen (tenlastelegging 
B) en alcoholintoxicatie (tenlastelegging 
C), dat de eerste rechter, rechtdoende op 
de strafvordering, de tenlastelegging C 
bewezen verklaarde en eerste eiser uit 
dien hoofde veroordeelde tot een geld
boete van 100 frank en een rijverbod van 
een maand, en eerste eiser vrijsprak van 
de tenlasteleggingen A en B, dat de eer
ste rechter, rechtdoende op burgerlijk 
gebied, zich onbevoegd verklaarde om 
kennis te nemen van de eisen der bur
gerlijke partijen, dat hoger beroep werd 
ingesteld door de burgerlijke partijen en 
door het openbaar ministerie wat de ten
lasteleggingen A en B aangaat - oor
deelt dat eerste eiser door zijn foutieve 
rijwijze het ongeval veroorzaakte, dat 
derhalve de feiten van de tenlasteleggin
gen A en B bewezen zijn (impliciete, doch 
zekere beslissing), dat daarenboven de 
alcoholintoxicatie, waarvoor eerste eiser 
door de eerste rechter definitief veroor
deeld werd, een bestanddeel uitmaakt 
van de tenlasteleggingen A en B, 

en doordat het arrest op grond van de
ze vaststellingen, enerzijds, beslist dat 
de strafvordering voor de feiten A en B 
niet ontvankelijk is, om reden dat er 
eendaadse samenloop bestaat met het 
feit C, voor hetwel eerste eiser definitief 
veroordeeld werd, anderzijds, de eisers 
in solidum veroordeelt om aan de bur
gerlijke partij de in het arrest nader be
paalde schadevergoedingen te betalen, 

terwijl het gerecht in hoger beroep dat 
een vonnis van vrijspraak hervormt, de 
feiten van de tenlasteleggingen, waar
voor de beklaagde in eerste aanleg was 

vrijgesproken, bewezen verklaart en de 
burgerlijke vorderingen der burgerlijke 
partijen op deze feiten gegrond, toewijst, 
dit slechts wettig kan doen mits met een
parige stemmen te beslissen en dit in 
zijn beslissing vast te stellen; het arrest 
niet vaststelt dat het met eenstemmig
heid werd gewezen, zodat het arrest, dat 
de feiten die het voorwerp uitmaken van 
de tenlasteleggingen A en B bewezen 
verklaart niettegenstaande de door de 
eerste rechter voor deze feiten verleende 
vrijspraak, en dat de vorderingen der 
burgerlijke partijen, op deze feiten ge
steund, gegrond verklaart en de eisers 
tot betaling van schadevergoedingen aan 
de burgerlijke partijen veroordeelt, zon
der vast te stellen dat deze beslissingen 
met eenparigheid van stemmen werden 
genomen, onwettig is (schending van ar
tikel 211bis van het Wetboek van Straf
vordering, zoals ingevoegd bij artikel 149 
der wijzigingsbepalingen - artikel 3 -
der wet van 10 oktober 1967) : 

Overwegende dat het arrest op 
strafgebied, na de feitelijke gege
vens te hebben ontleed waarop de 
beslissing steunt, oordeelt : « dat ( ei
ser) door de eerste rechter, bij in 
kracht van gewijsde gegane beslis
sing, veroordeeld werd wegens in
breuk op artikel 34, 1°, van de Weg
verkeerswet; dat (eiser) blijkbaar 
be'invloed door de vrij hoge alcohol
ernie ( ... ) op de voormelde roekeloze 
en foutieve wijze gereden heeft 
waardoor hij het ongeval veroor
zaakte; dat de voormelde inbreuk op 
artikel 34, 1°, van de Wegverkeers
wet, waarvoor (eiser) definitief ver
oordeeld is, ten deze een bestand
deel uitmaakt van de feiten van de 
telastleggingen A en B, zodat hij 
wegens eendaadse samenloop voor 
de feiten van de telastleggingen A, 
B en C slechts tot een straf kan ver
oordeeld worden, zodat het hof (van 
beroep) desbetreffend zonder juris
dictie is » en op burgerlijk gebied 
aan de verweerders schadevergoe
dingen toekent; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat zodoende de telastleggin
gen onpzettelijke doding (telastleg
ging A) en onopzettelijke slagen en 
verwondingen (telastlegging B), 
waarvoor eiser in eerste aanleg was 
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vrijgesproken, bewezen acht en op 
grond daarvan aan de verweerders 
schadevergoeding toekent, dit 
slechts wettig kon doen mits met 
eenparige stemmen te beslissen en 
dit in zijn beslissing vast te stellen; 

Dat het arrest, dat die vaststelling 
niet bevat, de in het middel ingeroe
pen wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerders Jules Mermans 
en Maria Verdonck in eigen naam 
en als bestuurders van hun gemeen
schappelijk huwelijksvermogen te
gen de eisers ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat mr. Butzler, ad
vocaat bij het Hof, bij akte ter grif
fie van het Hof neergelegd op 28 de
cember 1986, verklaart namens de 
eisers afstand zonder berusting te 
doen van de voorziening; 

Overwegende dat, evenwel, de ver
nietiging van de eindbeslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de sub B vermelde verweerders de 
vernietiging medebrengt van de op 
de civielrechtelijke vordering van de 
verweerders Mermans-Verdonck in 
hun voornoemde hoedanigheid ge
wezen niet definitieve beslissing, die 
door dezelfde onwettigheid is aange
tast, en zulks niettegenstaande de 
afstand, die geen berusting inhoudt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders tegen de eisers; 
verwerpt de voorziening van eiser 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt eiser in 
een vierde van de kosten van zijn 
voorziening; veroordeelt de verweer
ders in de overige kosten van de 
voorzieningen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

9 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 346 

2' KAMER - 9 februari 1988 

BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - BE
GRIP. 

Hoewel art. 458 Sw., behalve als er een 
rechtvaardigingsgrond bestaat, de ge
neesheer verbiedt door het beroepsge
heim gedekte feiten bekend te maken 
die aanleiding kunnen geven tot straf
vervolging ten laste van de patient, 
geldt dat verbod nochtans niet voor 
feiten waarvan de patient het slachtof
fer is geweest (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. BRANTEGEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 1121) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van arti
kel 458 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest de zwijgplicht van 
de geneesheren en de personeelsleden 
van de ziekenhuizen impliciet uitbreidt 
tot de gevallen waar de patient het 
slachtoffer is van een misdrijf waarvan 
hij niet de dader is, 

(1) Zie Cass., 13 mei 1987, A.R. nr. 5728 
(A.C., 1986-87, nr. 535, en Rev. de jurispr. de 
Liege, Mons et Bruxelles, 1987, biz. 1165 en de 
opmerkingen van Y. Hannequart); R. ELAN
PAIN, « Juridische aspecten van het beroepsge
heim », in R. W:, 1965-66, kol. 273 tot 294 (inz. 
kol. 287); R. LEGROS, « Considerations sur le 
secret professionnel », in Rev. dr. p{m., 
1957-58, biz. 859 tot 893 (inz. biz. 865); E. BOON, 
« Gedragspatroon voor de geneesheer bij raad
pleging door een delinquent », in Liber Amico
rum Van der Kerken, biz 127 tot 136 
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terwijl het beroepsgeheim uitsluitend 
de bescherming van de patient beoogt en 
geenszins kan ingeroepen worden om de 
dader van het misdrijf waarvan de pa
tient het slachtoffer werd de straffeloos
heid te verzekeren : 

Overwegende dat het arrest de te
gen verweerster ingestelde strafvor
dering niet ontvankelijk verklaart 
op grond van de volgende motieven : 
« Aan de hand van de vele elemen
ten van het dossier, inzonderheid de 
gegevens vervat in het proces-ver
baal nr. 6.223 van de Rijkswacht 
Aalst, van 19 november 1984 (stuk
ken 136 tot en met 141 van het dos
sier) blijkt dat het feit dat (verweer
ster) ten laste wordt gelegd ter 
kennis werd gebracht van de rijks
wacht door een personeelslid van 
het ziekenhuis alwaar het slachtof
fer was gehospitaliseerd. De wijze 
waarop het feit ter kennis werd ge
bracht van het openbaar ministerie 
liet niet toe er de vervolgingen op te 
gronden »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving, in samenlezing met het stuk 
naar hetwelk uitdrukkelijk wordt 
verwezen, blijkt dat het hof van be
roep de strafvordering niet ontvan
kelijk acht omdat het aan verweer
ster ten laste gelegde feit aan het 
openbaar ministerie met schending 
van het beroepsgeheim ter kennis 
werd gebracht door een personeels
lid of de heelkundige van het zie
kenhuis waar het in de telastlegging 
vernoemde slachtoffer werd ver
zorgd; 

Overwegende dat het beroepsge
heim waartoe artikel 458 van het 
Strafwetboek onder meer de genees
heren, heelkundigen en andere ge
zondheidsverzorgers verplicht de be
scherming beoogt van de patient; 
dat het daarin besloten liggende ver
bod om, behoudens rechtvaardi
gingsgrond, feiten bekend te maken 
die aanleiding kunnen geven tot 
strafrechtelijke vervolgingen ten las
te van de patient, niet kan worden 
uitgebre:id tot feiten waarvan de pa
tient het slachtoffer zou zijn; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de strafvordering op de enkele hier
voor genoemde grond niet ontvanke
lijk verklaart, artikel 458 van het 
Strafwetboek 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; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. D'Haenens, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 347 

2' KAMER - 9 februari 1988 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - ARREST VAN EEN HOF 
VAN BEROEP WAARAAN EEN RAADSHEER DIE 

VROEGER ALS VOORZITTER VAN DE RAADKA
MER VAN DE ZAAK KENNIS GENOMEN HAD, 
HEEFT MEERGEWERKT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AR
REST VAN EEN HOF VAN BEROEP WAARAAN 

EEN RAADSHEER DIE VROEGER ALS VOOR
ZITTER VAN DE RAADKAMER VAN DE ZAAK 
KENNIS GENOMEN HAD, HEEFT MEEGE
WERKT 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID 
- BESLISSING DIE SLECHTS OVER ENKELE 
SCHADEBESTANDDELEN DEFINITIEF UIT 
SPRAAK DOET - CASSATIEBEROEP V66R DE 
EINDBESL!SSING 
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4° CASSATIE -VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN - NIET BEPERKT CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. 

1' en 2' Nietig is het arrest van het hof 
van beroep waarbij uitspraak is ge
daan over de strafvordering, wanneer 
daaraan is meegewerkt door een 
raadsheer die vroeger kennis genomen 
had van de zaak in de hoedanigheid 
van voorzitter van de raadkamer (1). 
(Art. 292 Ger.W.} 

3' Niet ontvankelijk is de voorziening, 
die v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een arrest dat slechts over be
paalde schadebestanddelen maar niet 
over andere definitief uitspraak doet 
(2). (Art. 416 Sv.) 

4' De vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering brengt vernietiging me
de van de definitieve en niet definitie
ve beslissingen op de tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, 
die uit de eerstgenoemde beslissing 
voortvloeien, oak al is de voorziening 
tegen de niet definitieve beslissingen 
vooralsnog niet ontvankelijk en oak al 
heeft eiser van zijn voorziening tegen 
die beslissingen afstand gedaan zonder 
erin te berusten (3). 

(VAN OSSELAERE T. ROTTIERS, WOUTERS, 
RYCQUART) 

ARREST 

(A.R. nr. 1535) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

(1) Zie Cass., 18 maart 1981, voltallige te
rechtzitting (A.C., 1980-81, nr. 413, en cone!. 
adv.-gen. J. Velu, R.D.P., 1981, biz. 703), Cass., 
12 sept. en 19 dec. 1978 (A.C., 1978-79, biz. 34 
en 464) en 5 maart 1986, A.R. nr. 4761 
(ibid., 1985-86, nr. 430). 

(2) Cass., 15 dec. 1982, A.R. nr. 2581 
(A.C., 1982-83, nr. 226) en 2 sept. 1986, A.R. 
nr. 207 (ibid., 1986-87, nr. 1). 

(3) Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5704 
(A.C., 1987-88, supl'a, nr 32). 

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

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 2, 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en, voor zoveel nodig, 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van zes maand, met 
uitstel der tenuitvoerlegging voor een 
termijn van vijf jaar, uitgezonderd de 
reeds ondergane voorlopige hechtenis, en 
tot een geldboete van 500 frank, ver
meerderd met de opdeciemen, of 30.000 
frank, of tot een vervangende gevange
nisstraf van drie maanden, evenals tot 
de vervallenverklaring uit het recht te 
sturen voor een termijn van zes maand, 
wegens onopzettelijke doding van wijlen 
Ferdinand Wouters, het toebrengen van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
aan Rottiers en Verhaeghe, en bij sa
menhang wegens het besturen van een 
motorvoertuig in dronken toestand, 

terwijl, naar luid van artikel 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek, op grand van 
artikel 2 van genoemd wetboek op de 
rechtspleging in strafzaken toepasselijk, 
cumulatie van rechterlijke ambten is 
verboden, uitgenomen in de gevallen die 
de wet bepaalt, en het vonnis, gewezen 
door een rechter die vroeger bij het uit
oefenen van een ander rechterlijk ambt 
kennis heeft genomen van de zaak, nie
tig is; ten deze uit de procedurestukken, 
waarop uw Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de raadsheer M. Rozie, die 
heeft deel uitgemaakt van het appelge
recht, dat over de strafvordering heeft 
uitspraak gedaan, tevens in eerste aan
leg van deze zaak heeft kennis genomen 
door als lid van de raadkamer op 7 au
gustus 1985 een beschikking te hebben 
gewezen waarbij het bevel tot aanhou
ding, uitgevaardigd tegen eiser op 2 au
gustus 1985 door de onderzoeksrechter, 
werd bevestigd; zodat het arrest, waar
aan, in miskenning van voornoemde 
wetsbepalingen, een rechter, die eerder 
- ten deze in eerste aanleg - bij de uit
oefening van een ander rechterlijk ambt 
kennis nam van de zaak, heeft deelgeno
men, nietig is (schending van de artike
len 2 en 292 van het Gerechtelijk Wet
boek), minstens de waarborgen van on
partijdigheid, waarop elke beklaagde 
recht heeft, niet biedt en aldus niet vol-
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doet aan de criteria gesteld bij artikel 6 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, zodoende laatstge
noemd artikel miskent : 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat de heer Rozie ten 
deze als alleensprekend rechter de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen voorzat 
die op 7 augustus 1985 over de voor
lopige hechtenis van eiser uitspraak 
deed; dat de heer Rozie nadien als 
raadsheer in het hof van beroep 
deel uitmaakte van het rechtscollege 
dat bij het bestreden arrest uit
spraak deed over de strafvordering; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 292 van het Gerechtelijk 
W etboek « 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 »; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders tegen eiser in
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat het arrest aan 
de verweerster Bertha Rottiers, op
tredend in eigen naam, voor eigen 
vermogen, toekent : de definitieve 
sommen van 19.683 frank (aan de 
verweerders Bertha Rottiers en Jan 
Wouters samen) en 470.111 frank, en 
een provisionele som van 20.000 
frank, waarbij de terugwijziging van 
de zaak voor afdoening van de bur
gerlijke belangen naar de eerste 
rechter uiteraard enkel de niet defi
nitieve toekenningen betreft; 

Overwegende dat al die posten ei
gen schade van de verweerster Ber
tha Rottiers betreffen; dat zij voor de 
beoordeling van de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep een geheel 
vormen; dat het verlenen van een 
voorschot voor een deel van de door 
de verweerster Bertha Rottiers on-

dergane schade en de terugwijzing 
van de zaak naar de eerste rechter 
voor afdoening van die schadepost 
aan het geheel van de beslissingen 
op de schadevordering van de ver
weerster Bertha Rottiers voor eigen 
vermogen een niet definitief karak
ter verlenen, zodat de voorziening 
niet ontvankleijk is wat het geheel 
van de beslissing op de door die ver
weerster tegen eiser ingestelde ci
vielrechtelijke vordering betreft; 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening « in de 
mate dat de appelrechter eiser ver
oordeelt tot betaling aan de (ver
weerster) Bertha Rottiers van een 
provisionele som van 20.000 frank, 
te vermeerderen met de vergoeden
de intresten vanaf 19 juli 1985 tot 
heden en van dan af met de gerech
telijke intresten, en de zaak voor 
verdere afdoening van de burger
lijke belangen terug naar de eerste 
rechter (verzendt) »; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging tot gevolg heeft van de daar
uit voortvloeiende definitieve beslis
singen op de civielrechtelijke vorde
ringen van de tweede en de derde 
verweerder tegen eiser, waartegen 
eiser zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, en niet definitieve 
beslissingen op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerster Ber
tha Rottiers tegen eiser, niettegen
staande de voorziening tegen die be
slissing(en) niet ontvankelijk is en 
niettegenstaande de door eiser geda
ne gedeeltelijke afstand, die geen 
berusting inhoudt; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde middel, die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre dit uitspraak doet 
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over de tegen eiser ingestelde straf
vordering en over de door de ver
weerders tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge-. 
deeltelijk vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Geinger. 

Nr. 348 

2' KAMER - 9 februari 1988 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VEROORDEL!NG TOT 
EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE HOOFD
STRAF - VEROORDELING HOUDENDE VER
PLICHTING OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK 
TE BETALEN ALS BIJDRAGE VOOR HET BIJ
ZONDER FONDS TOT HULP AAN DE SLACHT
OFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN 
- WET VAN 1 AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FIS
CALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 -

AARD VAN DE VEROORDEL!NG- ONMIDDEL
LIJKE TOEPASSING. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - WET VAN 1 AU
GUSTUS 1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE 
BEPAL!NGEN, ART 29 - VERPLICHTING OM 
EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK TE BETALEN 
ALS BIJDRAGE VOOR HET BIJZONDER FONDS 
TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OP
ZETTELIJKE GEWELDDADEN - ONMIDDEL
LIJKE TOEPASSING. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
ONTVANKEL!JKVERKLARING DOOR DE 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - CONCLUSIE 
OVER DE STRAFMAAT. 

1' en 2' De verplichting voor de beschul
digde om, in geval van veroordeling tot 
een criminele of correctionele hoofd
straf, een bedrag van vijf frank te be
talen a.ls bijdrage voor het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden is geen 
straf; zij dient te worden opgelegd bij 
elke veroordeling tot een criminele of 
correctionele hoofdstraf, die wordt uit
gesproken na de inwerkingtreding, op 
2 maart 1987, van art. 29 wet van 1 
aug. 1985 houdende fiscale en andere 
bepa.lingen, zelfs voor feiten van v66r 
die inwerkingtreding (1). (Art. 58 K.B. 
van 18 dec. 1986.) · 

3' Wanneer de appelrechter het verzet 
tegen zijn eigen bij verstek gewezen 
beslissing alsook het hager beroep ont
vankelijk verklaart en, op bepaalde 
aanpassingen na, de beslissing van de 
eerste rechter bevestigt, spreekt hij 
zelf een veroordeling uit (2). 

4' De rechter behoeft niet te antwoorden 
op de door de beklaagde aangevoerde 
argumenten die, zonder daa.ruit een 
rechtsgevolf{ af te leiden, enkel de straf
toemeting betreffen (3). (Art. 97 Gw.) 

(VANDEVELDE) 

(A.R. nr. 1577) 

9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. De Roeck, Gent. 

APPELRECHTER, ENERZIJDS, VAN HET VER- (1) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1494 
ZET TEGEN ZIJN EIGEN BIJ VERSTEK GEWE- (A.C., 1986-87, nr. 609). 
ZEN BESLISSING, ANDERZIJDS, VAN HET HO
GER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER EN BEVESTIGING, BEHOU
DENS ZEKERE AANPASSINGEN, VAN DIE BE
SLISSING - PI\.AAGWIJDTE. 

(2) Zie Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406 
(A.C., 1986-87, nr. 607). 

(3) Cass., 19 mei 1987, A.R. nr 864 
(A.C., 1986-87, nr 553). 
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Nr. 349 

2' KAMER - 9 februari 1988 

ONDERZOEKSGERECHTEN REGE-

LING VAN DE PROCEDURE- KENNlSNEMlNG 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER VAN BE· 
PAALDE FElTEN - ANDERE FElTEN REEDS 
VOOR HET VONNlSGERECHT GEBRACHT. 

Wanneer bepaalde aan een beklaagde 
ten laste gelegde feiten reeds bij het 
vonnisgerecht zijn aangebracht is de 
besliss!?g van het onderzoeksgerecht 
waarblJ de burgerlijke-partijstelling 
voor de onderzoeksrechter niet ontvan
kelijk wordt verklaard op grand dat 
het de taak van het vonnisgerecht is 
om aan de ten laste gelegde feiten de 
juiste omschrijving te geven, niet naar 
recht verantwoord als uit de beslissing 
van het onderzoeksgerecht blijkt dat 
het gaat om andere feiten (1). 

(VERBRUGGEN A. T. VERBRUGGEN F.) 

ARREST 

(A.R. nr. 1609) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1987 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel: 
doordat het arrest de door eiser ten 

laste van verweerder nedergelegde 
klacht met stelling als burgerlijke partij 
heeft afgewezen als zijnde onontvanke
lijk, op de gronden dat verweerder reeds 
naar de correctionele rechtbank werd 
verwezen, onder meer wegens de tenlas
telegging van valsheid in geschrifte in de 
stukken vermeld in de huidige klacht en 
":'egens de tenlastelegging van oplich
tm~; dat de ~walificatie bij de verwijzing 
wehswaar met vermeldt dat de valsheid 
er ook zou in bestaan dat ook de handte
kening van (eiser) door (verweerder) zou 
zijn vervalst; dat het echter de rechter 
v~n de grond zal vrijstaan de omschrij
vmg aan te vullen zo daartoe aanleiding 

(1) Zie Cass., 13 mei 1987, A.R. nr. 5840 
(A.C., 1986-87, nr. 536 en de noot), en 19 jan. 
1988, A.R. nr. 1480 (ibid., 1987-88, supra, 
nr 298). 

bestaat; dat, nu de rechter van de grond 
reeds gevat is van de feiten, de stelling 
van burgerlijke partij niet ontvankelijk 
is; dat, wat het feit B betreft, bovendien 
de artikelen 462 en 504 van het Strafwet
boek toepassing vinden, zodat er, ook zo 
dit feit niet identiek zou zijn aan enig 
feit waarvoor verweerder reeds naar de 
correctionele rechtbank werd verwezen, 
geen aanleiding bestaat tot het bevelen 
van een verder onderzoek; dat de rech
ten van eiser door de bestreden beschik
king derhalve niet werden geschonden, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu 
het vaststelt dat de beschikking van de 
raadkamer waarbij eiser en verweerder 
werden verwezen naar de correctionele 
rechtbank niet vermeldt dat de valsheid 
er ook zou in bestaan dat ook de handte
kening van eiser zou zijn vervalst, niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat het de 
rechter van de grond zal vrijstaan de 
omschrijving aan te vullen zo daartoe 
grond bestaat (schending van de artike
len 7, tweede lid, van de Grondwet, 1 van 
de wet van 17 april 1878, 182 en 231 van 
het Wetboek van Strafvordering); 

tweede onderdeel, het arrest met te
genstrijdigheid in de motieven is behept 
nu het enerzijds vaststelt dat de beschik
king van de raadkamer waarbij eiser en 
verweerder werden verwezen naar de 
correctionele rechtbank, niet vermeldt dat 
de valsheid er ook zou in bestaan dat 
ook de handtekening van eiser zou zijn 
vervalst en anderzijds overweegt dat de 
rechter van de grond reeds gevat is van 
de feiten (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest minstens 
niet de redenen aangeeft waarom het 
van oordeel is dat in casu « het de rech
ter van de grond zal vrijstaan de om
schrijving aan te vullen zo daartoe aan
leiding bestaat » en dat « de rechter van 
de grond reeds gevat is van de feiten , 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

vierde onderdeel, zo in zijn schrifte
lijke toelichting bij zijn klacht aan de 
onderzoeksrechter te Dendermonde van 
16 oktober 1986 als in zijn conclusie ge
nomen voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling eiser het feit B zelf heeft ge
kwalificeerd als misbruik van vertrou
wen en/of oplichting en het arrest oor
deelt dat, ook zo dit feit niet identiek zou 
zijn aan enig feit waarvoor verweerder 
reeds naar de correctionele rechtbank 
werd verwezen, dit onderdeel van de 
klacht onontvankelijk is omdat de artike
len 462 en 504 van het Strafwetboek toe-
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passing vinden, zonder te zeggen en te 
motiveren waarom dit feit niet als mis
bruik van vertrouwen moet worden ge
kwalificeerd of waarom de klacht aldus 
omschreven als onontvankelijk moet 
worden afgewezen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zegt : 
« dat de kwalificatie (van de telast
legging valsheid in geschrifte) bij de 
verwijzing weliswaar niet vermeldt 
dat de valsheid er ook zou in be
staan dat ook de handtekening van 
(eiser) door (verweerder) zou zijn 
vervalst »; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus vaststellen dat de door eiser 
thans aangeklaagde « feiten » van 
valsheid in geschrifte, andere feiten 
van valsheid zijn dan die welke door 
de kwestieuze verwijzing door de 
raadkamer bij de correctionele 
rechtbank aanhangig werden ge
maakt; 

Overwegende dat, wanneer de fei
tenrechter niet aileen het recht 
maar de plicht heeft aan de bij de 
rechtbank aanhangig gemaakte fei
ten de juiste wettelijke omschrijving 
te geven, het hem weliswaar niet 
toegelaten is andere feiten dan die 
welke bij hem aanhangig werden 
gemaakt te onderzoeken, zodat ten 
deze, in strijd met de vaststelling 
van het arrest, het de feitenrechter 
niet zal vrijstaan de omschrijving 
van de hem voorgelegde telastleg
ging valsheid in geschrifte aan te 
vullen met de andere feiten van 
valsheid die het voorwerp van de 
klacht van eiser tegen verweerder 
uitmaken; dat de omstandigheid dat 
verweerder naar de correctionele 
rechtbank werd verwezen wegens 
de telastlegging van valsheid in ge
schrifte in de stukken vermeld in de 
klacht van eiser daaraan geen af
breuk doet; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 
Overwegende dat de uit te spre

ken vernietiging, gezien de voormel
de verplichting van de rechter de 
aanhangig gemaakte feiten de juiste 

wettelijke omschrijving te geven, 
ook de beslissing over de telastleg
ging B omvat; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het derde en het vierde 
onderdeel van het middel te onder
zoeken, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling, anders samengesteld. 

9 februari 1938 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 350 

2• KAMER - 9 februari 1988 

1" CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BE
KLAAGDE - VEROORDELING TOT EEN ENKE
LE STRAF - M!DDEL TEN BETOGE DAT 
VERSCHILLENDE STRAFFEN HADDEN MOE
TEN WORDEN UITGESPROKEN. 

2" HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
SING VAN DE APPELRECHTER WAAREIJ DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER AFGEWEZEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WORDT 
TOEGEWEZEN - GEEN HOGER BEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - WETIIGHEID. 

3" VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - BESLISSING VAN DE APPELRECH
TER VERKIETIGD OMDAT DE RECHTER HEEFT 
BESLIST OVER EEN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING DIE KIET BIJ HEM AAKHANGIG 
WAS - VERKIETIGING ZOKDER VERWIJZING 
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1 o De beklaagde die tot een enkele straf 
veroordeeld is kan, bij gebrek aan be
lang, geen middel aanvoeren ten beta
ge dat de feitenrechter meer dan een 
straf had maeten uitspreken (1). 

2o Wanneer de burgerlijke partij geen 
hager beraep heeft ingesteld tegen het 
vannis van de eerste rechter dat zijn 
vardering heeft afgewezen, miskent de 
appelrechter de devolutieve kracht van 
het hager beroep van de overige partij
en wanneer hij die vordering taewijst 
(2). (Artt. 202, 2°, en 203 Sv.) 

3° Wanneer een beslissing in hager be
mep wardt vernietigd omdat de appel
rechter heeft beslist over een burger
lijke rechtsvordering die bij hem niet 
aanhangig gemaakt was, wordt de ver
nietiging uitgesproken zonder verw~j
zing (3). 

(VANDERHAEGHEN T. VAN SIELEGHEM, VER
HELLE; FIDELITAS N.V. T. VERHELLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1652) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Didier 
Vanderhaeghen: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser wegens de telastleggingen 
B, C en D ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, luidende als 
volgt : eiser werd niet vervolgd wegens 
het veroorzaken van enig verkeersonge
val; hij is alleen vervolgd wegens, ener
zijds, sturen in staat van dronkenschap 
en onder invloed, anderzijds, om de 
maximaal toegelaten snelheid te hebben 
overschreden met meer dan 10 kilometer 
per uur; door aan 80 a 90 kilometer per 
uur te rijden in plaats van aan 60 kilo
meter per uur (de appelrechter spreekt 
van « waanzinnige snelheid "• « roekelo
ze rijwijze » en « merkelijk overdreven 
snelheid ») en in botsing te komen met 
een voertuig dat uit een private oprit de 

(1) Cass., 26 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 59). 
(2) en (3) Zie Cass., 15 old. 1986, A.R. 

nr. 5268 (A. C., 1986-87, nr. 89). 

rijbaan opreed en reeds met de voorwie
len in de goat stand (voetpadbreedte 2,50 
meter + circa 1 meter lengte voertuig, 
vanaf het middel van het voorwiel!) kan 
zeker niet besloten worden tot de verant
woordelijkheid van eiser voor de aanrij
ding; er mag dienvolgens geen oorzake
lijk verband gelegd worden tussen de 
dronkenschap, de snelheidsinbreuk en 
het ongeval; dienvolgens mocht de een
daadse samenloop niet worden aanvaard 
en dienden afzonderlijke straffen uitge
sproken te worden voor de feiten C en D 
enerzijds en voor het feit B anderzijds: 

Overwegende dat, nu eiser veroor
deeld is tot een enkele straf wegens 
verschillende misdrijven, het middel 
dat hieruit is afgeleid dat de feiten
rechter verschillende straffen had 
moeten uitspreken, niet tot cassatie 
kan leiden en mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

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

B. In zoverre de voorziening ge·· 
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Willy Verhelle 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Over het derde middel, luidende als 
volgt: deze burgerlijke partij heeft geen 
hoofdberoep ingesteld; volledig ten on
rechte aanvaardt de appelrechter dan 
ook deze burgerlijke-partijstelling tegen 
eiser en willigt ze in; het arrest dient ze
ker op dit punt verbroken te worden : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de verweerder 
Verhelle hoger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing van de eer
ste rechter die zijn vordering tegen 
eiser ongegrond verklaarde wegens 
gebrek aan oorzakelijk verband; dat 
derhalve die vordering niet aanhan
gig was voor het hof van beroep; 

Overwegende dat het arrest, door 
niettemin een veroordeling van ei
ser ten gunste van verweerder Ver
helle uit te spreken, de artikelen 
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202, 2°, en 203 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen de verweerder Dirk 
Vansieleghem ingestelde civielrech
telijke vordering: 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt: de verweerder Vansieleghem werd 
ten onrechte vrijgesproken, zodat de bur
gerlijke eis van eiser had moeten beves
tigd blijven door het hager beroep van 
verweerder als ongegrond af te wijzen : 

Overwegende dat het Hof de aan
gevoerde onwettigheid niet kan af
leiden uit de formulering van het 
middel; 

Dat bij gebrek aan nauwkeurig
heid het middel niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Fidelitas: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 199, 202, 203 van het Wetboek 
van Strafvordering en, voor zoveel als 
nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest met hervorming van 
het bestreden vonnis eiseres in solidum 
met de beklaagde Didier Vanderhaeghen 
veroordeelt tot betaling aan de verweer
der Willy Verhelle van het in eerste aan
leg gevorderde bedrag van 46.186 frank, 
meer de vergoedende intresten vanaf 28 
december 1985, de gerechtelijke intres
ten en de kosten, 

tezwijl, eerste onderdeel, verweerder 
binnen de termijn voorzien bij artikel 
203, § 4, van het Wetboek van Strafvorde
ring geen hager beroep heeft aangete
kend tegen het vonnis van de vijftiende 
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge van 6 november 1986, 
zetelende in correctionele zaken; 

tweede onderdeel: verweerder even
min incidenteel beroep heeft ingesteld, 
wijl dit eventueel in te stellen inciden
teel beroep niet meer vermocht de bur
gerlijke rechtsvordering, die hij had in
gediend tegen de beklaagde Didier Van
derhaeghen voor de rechter in hager 
beroep te brengen : 

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

Verhelle hoger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing van de eer
ste rechter die zijn vordering tegen 
eiseres ongegrond verklaarde we
gens gebrek aan oorzakelijk ver
band; dat derhalve die vordering 
niet aanhangig was voor het hof van 
beroep; 

Overwegende dat het arrest door 
niettemin een veroordeling van eise
res ten gunste van verweerder Ver
helle uit te spreken, de artikelen 
202, 2°, en 203 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ei
sers in solidum veroordeelt om aan 
de verweerder Willy Verhelle te be
talen de som van 46.186 frank, ver
meerderd met de vergoedende in
trest vanaf 28 december 1985 tot 18 
mei 1987, meer op dit totaal de ver
wijlsintrest vanaf de datum van het 
arrest, en waarbij het de eisers in 
solidum verwijst in de kosten van 
beide instanties gevallen aan de zij
de van de verweerder Verhelle; ver
werpt de voorziening van Didier 
Vanderhaeghen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de eiser Didier Vanderhae
ghen in de helft van de kosten van 
zijn voorziening; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. D. Vander Meulen en D. Vander
vennet, Brugge. 
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Nr. 351 

2' KAMER - 9 februari 1988 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER- BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAAR
TEGEN HET O.M. NIET IN HOGER BEROEP IS 
GEKOMEN -- VERZET VAN DE BEKLAAGDE -
VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP 
VAN HET O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DAT VONNIS - BESLISSING OVER DIE HOGE
RE BEROEPEN - VERZWARING VAN DE BIJ 
VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETIIG
HEID. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK 

GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET O.M. 
NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN - VER
ZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT 
VERZET - HOGER BEROEP VAN HET O.M. EN 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DAT VONNIS -
VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGE
SPROKEN STRAF - WETIIGHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - INDIENING VAN ME
MORIES - TERMIJN. 

1' en 2' Wanneer het O.M. tegen een ver
stekvonnis geen hager beroep heeft in
gesteld, mag de appelrechter, die uit
spraak doet op het hager beroep van 
het O.M. en van de beklaagde tegen 
het vonnis gewezen op verzet van de 
beklaagde, de door het verstekvonnis 
uitgesproken straf niet verzwaren (1). 
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) 

3' Niet ontvankelijk is de memorie die 
tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken ter griffie van het Hof 
wordt ingediend na het verstrijken van 
de bij art. 420bis, tweede lid, Sv., ge
stelde termijn van twee maanden (2). 

(SERVAIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 1667) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 5 juni 1985, A.R. nr. 4334 
(A.C., 1984-85, nr. 604). 

(2) Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 9762 
(A.C., 1986-87, nr. 251). 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
wordt gezegd « dat de feiten, ge
pleegd tot 25 juni 1984 opgeslorpt 
werden bij veroordeling van de Cor
rectionele Rechtbank van Brugge 
van 25 juni 1984 » : 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 187, 188, 
202 en 203 van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat eiser bij het op 
20 januari 1986 door de Correctione
le Rechtbank te Brugge bij verstek 
gewezen vonnis wegens de tegen 
hem aangevoerde telastleggingen A, 
B, C en D samen werd veroordeeld 
tot een hoofdgevangenisstraf van 
zes maanden en een geldboete van 
duizend frank, met uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de hoofdge
vangenisstraf gedurende een ter
mijn van drie jaar; dat hij, op zijn 
verzet, door dezelfde rechtbank, bij 
het op tegenspraak gewezen vonnis 
van 10 februari 1986 wegens die fei
ten tot dezelfde straf werd verocr
deeld, met dien verstande dat ge
woon uitstel van uitvoering verleend 
werd voor drie vierde van de opge
legde geldboete; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Gent, op het hoger beroep 
van eiser en van het openbaar mi
nisterie, bij het op tegenspraak ge
wezen arrest van 25 mei 1987, na te 
hebben gezegd dat de feiten ge-

l 
pleegd tot 25 juni 1984 opgeslorpt 
werden door een vorige veroorde
ling, eiser veroordeelt, met eenparig
heid van stemmen, tot een hoofdge-
vangenisstraf van zes maanden met 
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging 
voor drie maanden ervan gedurende 
een termijn van drie jaar en tot een 
geldboete van duizend frank; 
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Overwegende dat, bij ontstentenis 
van hoger beroep door het openbaar 
ministerie tegen het verstekvonnis 
van 20 januari 1986, het hof van be
roep de toestand van eiser op straf
rechtelijk gebied niet kon verzwaren 
in vergelijking met dit verstekvon
nis; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie die ter grif
fie van het Hof werd ontvangen op 
30 november 1987, dit is buiten de 
bij artikel 420 bis, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalde termijn, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. F. Van Hende, Gent. 

Nr. 352 

2• KAMER - 9 februari 1988 

DERDENVERZET - STRAFZAKEN - UIT
SPRAAK OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN 
DOOR HET STRAFGERECHT - BEGRIP. 

Derdenverzet kan worden ingesteld te
gen de beslissing van de strafrechter 
die, bij de uitspraak over een telastleg

ging van bankbreuk, de terugkeer tot 
de failliete boedel beveelt van alle goe
deren, rechten of rechtsvorderingen 
die daaraan bedrieglijk zijn onttrok
ken (1). (Art. 1122 Ger.W.; artt. 579 en 
584 Kh.) 

{1) Zie J. VANRYN- J. HEENEN, Principes de 
droit commercial, IV., 1965, nrs. 2894 tot 2900, 
biz. 396 tot 400. 

(MR. DEMETS - CURATOR IN HET FAILLISSE
MENT STEVENS P.V.B.A. T. ROFFELSEN, TROM

MELEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1781) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest het 
derdenverzet ingesteld door de ver
weerders tegen het in kracht van 
gewijsde gegane arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen van 28 ju
ni 1984, enerzijds, ontvankelijk en 
gegrond verklaart in de mate dat 
het strekt tot de vernietiging van de 
beschikking van voormeld arrest 
waarbij de terugkeer tot de failliete 
boedel werd bevolen van het woon
huis met aanhorigheden aan de Vor
selmoerweg 4, te Rijkevorsel, ander
zijds, niet ontvankelijk verklaart .in 
de mate dat het strekt tot de verme
tiging van de beschikking waarbij 
de doorhaling wordt bevolen van : 
1. de stichtingsakte van de AG Al
phard ImmobiW~n. verleden door het 
notariaat Aussersihl te Zurich op 28 
januari 1982, en 2. de verkoopakte 
van woonhuis en gronden, gelegen 
te Rijkevorsel, Vorselmoerweg 4,, 
verleden door notaris J. Coppens te 
Vosselaar, op 9 april 1982; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het derdenverzet niet ontvankelijk 
wordt verklaard in de mate dat het 
strekt tot vernietiging van de be
schikking waarbij de doorhaling 
wordt bevolen van de stichtingsakte 
van de AG Alphard Immobilien en 
van de verkoopakte van 9 april 1982, 
verleden door notaris Coppens: 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het derdenverzet ontvankelijk en ge-
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grond wordt verklaard in de mate 
dat het strekt tot de vernietiging 
van de beschikking waarbij de te
rugkeer tot de failliete boedel wordt 
bevolen: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 1122 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 3, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 370 van het 
Wetboek van Strafvordering, zoals ver
vangen bij artikel 4 van de wet van 23 
augustus 1919, 44, 489, 490 van het Straf
wetboek, alsook 490bis van laatstge
noemd wetboek, zoals ingevoegd bij arti
kel 143 van de wijzigingsbepalingen 
(artikel 3) van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 
577, 579, en m.i.b. 579, 1°, van het boek 
III, titel II, van het Wetboek van Koop
handel, zoals vastgelegd bij de Faillisse
mentswet van 18 april 1851, alsook mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel betreffende het gezag van gewijsde 
in strafzaken op de burgerlijke rechts
vordering, dat vastgelegd is in artikel 4 
van de voornoemde wet van 17 april 
1878, 

doordat het hof van beroep in het be
streden arrest, na vaststelling van de na
leving der vereisten op procesrechtelijk 
gebied, besluit tot de ontvankelijkheid, 
in een beperkte mate, van het door de 
eerste en de tweede verweerder ingestel
de derdenverzet en aldus het door eiser 
voorgedragen verweer, naar luid waar
van het gezag van gewijsde dat kleeft 
aan de aangevochten beslissing van de 
strafrechter erga omnes geldt en dienvol
gens ook tegenover de eerste en de twee
de verweerder, aan wie derhalve het 
recht wordt ontzegd om deze beschik
king een latere procedure te betwisten, 
verwerpt op grand van de overweging 
« dat het hof ten dezen geen standpunt 
dient in te nemen in de doctrinaire dis
cussie tussen voor- en tegenstanders van 
de klassieke leer van de betrekkelijkheid 
van het gezag van gewijsde, doch ge
woonweg de positieve wettekst van arti
kel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
dient toe te passen, waardoor in elk ge
val een einde is gesteld geworden aan de 
betwisting over de toelaatbaarheid van 
derden-verzet in strafzaken en waaruit, 
evenals uit artikel 1132 van het Gerech
telijk Wetboek, alleszins af te leiden valt 
dat in de principiele onherroepelijkheid 
van het gezag van gewijsde de ontbin
dende voorwaarde van de buitengewone 
rechtsmiddelen van derdenverzet en her-

roe ping van het gezag van gewij sde is 
ingebouwd; ( ... ); dat op die wijze de be
twisting tussen partijen teruggebracht is 
tot een interpretatie van het begrip 
" burgerlijke belangen " waarover een 
strafgerecht uitspraak heeft gedaan; dat 
de wetgever niet de beperkende uitdruk
kingen " burgerlijke rechtsvordering " of 
" schadevergoeding " heeft aangewend 
doch de algemene en ruime uitdrukking 
"burgerlijke belangen ", hetgeen slechts 
zinvol is wanneer hiermede bedoeld 
wordt al de burgerrechtelijke gevolgen 
die in ons rechtssysteem verbonden zijn 
aan het misdrijf en waarover het strafge
recht zelf uitspraak dient te doen; dat de 
bevolen " terugkeer in de massa van de 
schuldeisers ", hetzij ingevolge het alge
meen rechtsbeginsel neergelegd in arti
kel 44 van het Strafwetboek, hetzij inge
volge artikel 579, 1°, van het Wetboek 
van Koophandel een " teruggave " uit
maakt, en het herstel, de doorhaling en 
de verbetering ingevolge artikel 463 van 
het Wetboek van Strafvordering een 
"voorzorgsmaatregel ", die beiden essen
tieel van burgerrechtelijke aard zijn en 
begrepen zijn onder de "burgerlijke be
langen " van artikel 1122 van het Burger
lijk Wetboek; dat hieraan niet in de weg 
wordt gestaan door de omstandigheid 
dat voormelde teruggave en voorzorgs
maatregel gegrond zijn op het algemeen 
belang, met name de noodzaak om de 
gevolgen van het misdrijf te doen ver
dwijnen of te voorkomen, reden waarom 
zij ambtshalve dienen uitgesproken te 
worden; dat kwestieuze beschikkingen 
dan ook in beginsel vatbaar zijn voor 
derdenverzet », 

terwijl, naar luid van artikel 1122 van 
het Gerechtelijk Wetboek, ieder die niet 
behoorlijk opgeroepen of niet in dezelfde 
hoedanigheid in de zaak is tussengeko
men, derdenverzet kan doen tegen een, 
zij het voorlopige, beslissing die zijn 
rechten benadeelt en die gewezen is 
door een burgerlijk gerecht, of door een 
strafgerecht in zover dit over burgerlijke 
belangen uitspraak heeft gedaan; ond~r 
de uitdrukking « door een strafgerecht m 
zover dit over burgerlijke belangen uit
spraak heeft geaan , dient verstaan de 
strafrechter, voor zover deze uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvordering; 
de burgerlijke rechtsvordering strekt tot 
het herstel en/of de vergoeding van de 
schade door het misdrijf aan een derde 
berokkend; het initiatief van deze vor~e
ring dan ook berust op de door het mls
di:ijf benadeelde persoon, zulks in tegen
stelling tot de strafvordering, waarover 
de strafrechter dient uitspraak te doen 
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en die door het openbaar ministerie 
wordt ingesteld; voornoemde uitlegging 
van de in artikel 1122 van het Gerechte
lijk Wetboek neergelegde regel verenig
baar is met de beginselen inzake het ge
zag erga omnes van het gewijsde op de 
strafvordering, dat al hetgeen dekt dat 
de strafrechter zeker en noodzakelijk 
heeft beslist, met inachtneming van de 
redenen waarop hij de beslissing heeft 
laten steunen, ten aanzien van het be
staan van de ten laste van de beklaagde 
gelegde feiten, ongeacht de juridische 
omschrijving ervan; de door de strafrech
ter ten dezen ambtshalve bevolen terug
keer van het woonhuis met aanhorighe
den naar de massa der schuldeisers van 
het faillissement van de P.V.B.A. Ste
vens, waartegen eerste en tweede ver
weerder zijn opgekomen in een procedu
re van derdenverzet, een " teruggave » in 
de brede zin uitmaakt, die, zo ze in be
paalde gevallen een privaatrechtelijk 
aspect vertoont, hoofdzakelijk is ingege
ven door het algemeen belang, met name 
de uitwissing van de materii:He sporen 
van het misdrijf; immers niet kan wor
den aanvaard dat een gerechtelijke be
slissing een feitelijke toestand zou laten 
voortbestaan, waardoor de inbreuk zou 
worden bestendigd en die aan de dader 
het voordeel van de gepleegde schending 
van de wet zou verzekeren; het publiek 
karakter van de teruggave het ambtshal
ve optreden van de rechtbank en/of het 
optreden van het openbaar ministerie 
uitlegt; de teruggave die in het algemeen 
belang de verdwijning van het onrecht
matig verworven voordeel en derhalve 
het materiiHe herstel van het misdrijf be
oogt, en ambtshalve wordt bevolen, dan 
ook behoort tot de sfeer van de strafvor
dering; uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de terug
keer van het woonhuis met aanhorighe
den ambtshalve werd bevolen en de be
slissing van de terugkeer, gewezen door 
de eerste bodemrechter en door het be
streden arrest bekrachtigd, uitsluitend is 
ingegeven door het algemeen belang, nu 
de eerste bodemrechter, waarvan de be
slissing werd bevestigd door het bestre
den arrest, zoals hiervoren uiteengezet, 
in dat verband overweegt : " dat niet 
aanvaard kan worden dat de rechtbank 
een feitelijke toestand zou laten voortbe
staan, waardoor aan de dader het voor
deel van de gepleegde schending van de 
wet zou worden verzekerd; dat daarom 
de rechtbank beveelt dat het woonhuis, 
gelegen aan de Vorselmoerweg 4, te Rij
kevorsel, opnieuw dee! uitmaakt van het 
pand der schuldeisers »; de bodemrech-

ters aldus, door het bevelen van de te
rugkeer van het woonhuis, het materieel 
herstel in het algemeen belang van het 
door derde verweerder gepleegd misdrijf 
hebben beoogd, nu het zich ontdoen van 
dit goed met het oog op het bewerken 
van zijn bedrieglijk onvermogen een be
standdeel van het ten laste van derde 
verweerder gelegd misdrijf uitmaakt; 
hieruit volgt dat de ten dezen bevolen te
rugkeer zich situeert in de strafvorde
ring, waarover de zevende kamer van 
het Hof van Beroep te Antwerpen in zijn 
arrest van 28 juni 1984 uitspraak heeft 
gedaan; deze beslissing zeker en noodza
kelijk heeft beslist dat Jozef Stevens 
zich schuldig heeft gemaakt aan verval
singen, ten einde betrokken onroerend 
goed te onttrekken aan het gemeen
schappelijk pand der schuldeisers, nu de
ze feiten de grondslag vormen van de 
tenlastelegging van het organiseren van 
zijn bedrieglijk onvermogen, die door ge
noemde beslissing als bewezen werd be
vonden; aan deze beslissing dan ook in 
navolging van de door het Hof gehuldig
de beginselen het gezag van gewijsde er
ga omnes kleeft; zodat het bestreden ar
rest op grond van voormelde overwegin
gen niet wettig heeft kunnen beslissen 
tot de ontvankelijkheid van het derden
verzet, door de eerste en de tweede ver
weerder ingesteld tegen het arrest gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwer
pen op 28 juni 1984, zonder miskenning 
van de in het middel aangehaalde wets
bepalingen en het algemeen rechtsbegin
sel betreffende het gezag van gewijsde 
in strafzaken op de burgerlijke rechts
vordering, dat vastgelegd is in het arti
kel 4 van voornoemde wet van 17 april 
1878 (schending van de artikelen 2, 1122 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 370 van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals vervangen bij arti
kel 4 van de wet van 23 augustus 1919, 
44, 489, 490 van het Strafwetboek, alsook 
490bis van laatstgenoemd wetboek, zoals 
ingevoegd bij artikel 143 van de wijzi
gingsbepalingen (artikel 3) van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het Ge
rechtelijk Wetboek, 577, 579, en m.i.b. 
579, 1°, van boek III, titel II, van het Wet
hoek van Koophandel zoals vastgelegd 
bij Faillissementswet van 18 april 1851): 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1122 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ieder die niet behoorlijk is 
opgeroepen of niet in dezelfde hoe-
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danigheid in de zaak is tussengeko
men, derdenverzet kan doen tegen 
een, zij het voorlopige, beslissing die 
zijn rechten benadeelt en die gewe
zen is door een burgerlijk of door 
een strafgerecht in zover dit over 
burgerlijke belangen uitspraak heeft 
gedaan; 

Overwegende dat het bevel tot te
rugkeer tot de failliete boedel van 
alle goederen, rechten en rechtsvor
deringen, met toepassing van artikel 
579 van het W etboek van Koophan
del, geen straf is maar een bijzonde
re vorm van teruggave die ertoe 
strekt een einde te stellen aan een 
met de wet strijdige toestand die is 
ontstaan uit de misdrijven omschre
ven bij de artikelen 575 en 577 van 
het W etboek van Koophandel, name
lijk het onttrokken houden van acti
va die aan de failliete boedel toeko
men; 

Overwegende dat deze vorm van 
herstel die, zoals de schadevergoe
ding, ook voor de burgerlijke rech
ter kan worden gevorderd, van ci
vielrechtelijke aard is, hetgeen on
der meer ook blijkt uit de samenle
zing van de artikelen 579 en 584 van 
het Wetboek van Koophandel; 

Overwegende dat aan het civiel
rechtelijk karakter van die maatre
gel geen afbreuk doet de omstandig
heid dat die maatregel ambtshalve 
door de strafrechter moet worden 
bevolen en door het openbaar minis
terie ter gelegenheid van de uitoefe
ning van de strafvordering moet 
worden gevorderd, zelfs in geval van 
vrijspraak; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest dienvolgens wettig beslist dat 
« de bevolen " terugkeer in de massa 
van de schuldeisers " hetzij ingevol
ge het algemeen rechtsbeginsel 
neergelegd in artikel 44 van het 
Strafwetboek, hetzij ingevolge arti
kel 579, 1°, van het Wetboek van 
Koophandel een " teruggave " uit
maakt ( ... ) essentieel van burger
rechtelijke aard (is) en begrepen (is) 
onder de " burgerlijke belangen " 
van artikel 1122 van het Gerechte
lijk Wetboek » en - na te hebben 

geconstateerd dat « niet betwist 
wordt dat (de verweerders) niet be
hoorlijk (zijn) opgeroepen en niet in 
dezelfde hoedanigheid in de zaak 
zijn tussengekomen » - de beslis
sing dat het derdenverzet ontvanke
lijk is, naar recht verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

9 februari 1988 - 2' kamer - Vaarzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende canclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advacaten: 
mrs. Geinger en De Gryse. 

Nr. 353 

2' KAMER - 9 februari 1988 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

PRINCIPAAL HOGER BEROEP - TERMIJN -
HOGER BEROEP TEGEN EEN VERSTEKVOK
NIS. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - Ol'IIVANG 

- STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE 
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VER
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR
WAARDEN. 

1o Laattijdig en derhalve niet antvanke
Jijk is het hager beroep dat de bij ver
stek veraardeelde beklaagde meer dan 
vijftien dagen na de betekening van 
het vannis heeft ingesteld (1); het ha
ger beraep is antvankelijk als het v66r 
die betekening wardt ingesteld. 

2o De ap het cassatieberoep van de be
klaagde uitgesproken vernietiging van 
de strafrechtelijke veroardeling brengt 
vernietiging mede van de eindbeslis
sing op de tegen hem ingestelde bur-

(1) Cass., 7 april 1987, A.R. nr. 1283 
(A.C., 1986-87, nr. 475). 
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gerlijke rechtsvordering, die uit eerst
genoemde beslissing voortvloeit en 
waartegen eiser zich regelmatig in cas
sa tie heeft voorzien (2). 

(DE SAEGER T. MORNIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1833) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, nr. 2758, op 3 juli 1987 
in hager beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Gent; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
203 van het Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 203, § 1, van het Wetboek van 
Strafvordering en buiten de gevallen 
van §§ 2 en 4 van dat artikel en 
overmacht, het recht van hager be
roep vervalt, indien de verklaring 
van hager beroep niet gedaan is op 
de griffie van de rechtbank die het 
vonnis heeft gewezen, uiterlijk vijf
tien dagen na de dag van uitspraak, 
en, indien het vonnis bij verstek is 
gewezen, uiterlijk vijftien dagen na 
de dag van de betekening ervan aan 
de veroordeelde partij of aan haar 
woonplaats; dat het hager beroep 
ontvankelijk blijft, ook al wordt het 
aangetekend vooraleer het bij ver
stek gewezen vonnis betekend 
wordt; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis van de Politierechtbank te 
Gent ten aanzien van eiser bij ver
stek werd gewezen op 21 april 1987, 
dat dit vonnis aan hem werd bete
kend op 2 juni 1987 en eiser hager 
beroep aantekende op 25 mei 1987; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen dat « het hager beroep, nu 

(2) Zie redengeving in Cass., 4 maart, 29 
april en 10 juni 1986, A.R. nrs. 9380, 154 en 290 
(A.C., 1985-86, nrs. 422, 530 en 631), en 3 dec. 
1986, A.R. nr. 5331 (ibid., 1986-87, nr. 202). 

het werd ingesteld na het verstrij
ken van de beroepstermijn, laattij
dig voorkomt »; dat zij zodoende ar
tikel 203 van het Wetboek van 
Strafvordering schenden; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerster tegen eiser, die het ge
volg is van eerstgenoemde beslis
sing en waartegen eiser zich regel
matig heeft voorzien; 

Om die redenen, vemietigt 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 Oudenaar
de, zitting houdende in hoger be
roep. 

9 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 354 

2• KAMER - 9 februari 1988 

1° STRAFVORDERING VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT - TOEPASSINGSVOOR
WAARDEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VOOR
RECHT VAN RECHTSMACHT- TOEPASSINGS
VOORWAARDEN. 
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3° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
EN VONNISGERECHTEN - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - VONNIS VAN ONBEVOEGD
HEID - BEKLAAGDE MET VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT- VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING - VERWIJZING NAAR DE PROCU
REUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP. 

1o en 2° Voor de toepassing van art. 479 
Sv. is het een noodzakelijke maar vol
doende voorwaarde dat de verdachte 
een van de in die wetsbepaling opge
somde hoedanigheden bezit, hetzij op 
het ogenblik van het misdrijf, hetzij op 
het ogenblik van de vervolging (1). 
(Impliciete oplossing.) 

3° Wanneer een beschikking van de 
raadkamer een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwezen heeft, 
deze zich onbevoegd heeft verklaard 
omdat de beklaagde voorrecht van 
rechtsmacht genoot en door het hof van 
beroep moest worden berecht, tegen 
de beschikking vooralsnog geen enkel 
rechtsmiddel openstaat (2), het vonnis 
in kracht van gewijsde is gegaan en de 
beslissing van de rechtbank gegrond 
lijkt, vernietigt het Hof, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, de beschik
king van de raadkamer en verwijst het 
de zaak naar de procureur-generaal bij 
het hof van beroep (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT IN ZAKE 

TH ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 2123) 

HET HOF;- Gelet op het op 6 ja
nuari 1988 ingediende verzoekschrift 

(1) Cass., 19 feb. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 
697; zie J. CONSTANT, << Crimes commis par les 
juges "• in Les Novelles, Procedure penale, 
dl. II, val. II, nrs. 27 en 28. 

(2) Zie de noot get. R.D. onder Cass., 2 april 
1985, A.R. nr. 8569 (A.C., 1984-85, nr. 466); 
Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 359 (ibid., 1986-87, 
nr. 598), en 23 juli 1987, A.R. nr. 1665 
(ibid., 1986-87, nr. 661). 

(3) Zie Cass., 13 nov 1985, A.R. nr. 4658 
(A.C., 1985-86, nr 166); in dat geval vloeide de 
onbevoegdheid van de correctionele rechtbank 
voort uit het feit dat de beklaagde door het 
militarr gerecht moest worden berecht. 

van de procureur des Konings te 
Gent tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent, bij beschikking van 
7 juni 1985, Th... J ... , ten tijde 
van de feiten eerste auditeur bij het 
Rekenhof, geboren te Ampsin op 6 
september 1931, wonende te Ukkel, 
Rose Hoevelaan 9B, naar de correc
tionele rechtbank heeft verwezen 
ter zake van, te Maldegem, op 30 
augustus 1984, zich schuldig te heb
ben gemaakt aan onopzettelijke sla
gen aan Heep Germaine en De 
Smet Leontine; 

Overwegende dat, bij op tegen
spraak gewezen vonnis van 27 okto
ber 1987, de Correctionele Recht
bank te Gent zich onbevoegd ver
klaarde om over de strafvordering 
te oordelen, om reden dat de be
klaagde op 12 december 1986 - dit 
is na de beschikking van verwijzing 
- werd benoemd tot ... , zodat de 
strafvordering dient te worden uit
geoefend overeenkomstig artikel 479 
van het W etboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat tegen de be
schikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel kan wor
den aangewend en het vonnis van 
de correctionele rechtbank in kracht 
van gewijsde is gegaan; dat hun on
derlinge tegenstrijdigheid een ge
schil van rechtsmacht doet ontstaan 
dat de loop van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging schijnt te blij-
ken dat J ... Th ... de hoedanigheid be-
zit van ... ; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 7 juni 1985 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
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van de vernietigde beschikking; ver- 9° VERWIJZING NA CASSATIE 
wijst de zaak naar de procureur-ge- STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN 
neraal bij het Hof van Beroep te RECHTERL!JKE BESLISSING - VERWIJZING -
Gent. TOESTAND VAN DE PARTIJEN VOOR DE AAN-

9 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 355 

2• KAMER - HI febmari 1988 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDHAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
AANVULLEND PROTOCOL NR. 7, ART. 2.1 -
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - INTER

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN, AHT. 14.5 - RECHT
SPRAAK IN TWEE INSTANTIES - BEGRIP. 

4° BEROEPSVERENIGINGEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING - ONTVANKE
LIJKHEID - VOORWAARDE. 

5° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING -
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

6° STRAFVORDERING - BURGERLIJKE

PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID -
VOORWAARDE. 

7° BEROEPSVERENIGINGEN BUR-

GERLIJKE-PARTI.JSTELLING - ONTVANKE
LIJKHEID - BELANG - BEGRIP 

8° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 

- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BE
KLAAGDE IS IN CASSATIE - VERNIETIGING 
VAN EEN BESLISSING - GEVOLG HIERVAN 
VOOR DE ERAAN VOORAFGEGANE PROCES
HAJ\:DELINGEN 

GEWEZEN RECHTER. 

10° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI

TING - VERJARINGSTUITENDE DAAD - PRO
CESHANDELING DIE AAN DE VERN!ETIGDE 
BESLISSING IS VOORAFGEGAAN. 

11° RECHTEN VAN DE MENS- EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.3.A - DRAAGW!JDTE. 

12° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 

BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - ENIGE STRAF VOOR 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF. 

13° VERJARING - STRAFZAKEN - TER
MIJN - BURGERL!JKE RECHTSVORDERING -
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - GE
VOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1" Artikel 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de ll.ifens verleent de rechtzoeken
de tegen wie een straf-vervolging is in
gesteld geen recht op rechtspraak in 
twee instanties. 

2" Art. 2.1 van het op 22 nov. 1984 te 
Straatsburg opgemaakte Protocol nr. 7 
tot aanvulling van het Europees Ver
drag Rechten van de Mens voert ten 
behoeve van ieder die schuldig ver
lrlaard is aan een strafbaar feit de re
gel in van rechtspraak in twee instan
ties; bij de uitlegging van art. 6.1 van 
dat Verdrag hoeft echter geen acht te 
worden geslagen op art. 2.1 van het 
Aanvullend Protocol nr. 7, dat immers 
tot dusver {10 februari 1988} geen di
recte werking heeft in de nationale 
rechtsorde. 

3" Uit de enkele omstandigheid dat de 
appelrechters de beslissing van de eer
ste rechter hebben vernietigd en over 
de zaak zelf uitspraak hebben gedaan 
bij wege van een nieuwe beschikking 
valt geen schending af te leiden van 
art. 14.5 Internationaal Verdrag Bur
gerrechten en Politieke Rechten (1). 

(1) Zie Cass., 3 nov 1987, A.R. nr 1841 
(A.C., 1987-88, SUpl"a, nr 140). 
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4o Een wettelijk erkende beroepsvereni
ging kan, hetzij door zich burgerlijke 
partij te stellen, hetzij door recht
streekse dagvaarding, herstel vorderen 
van de schade die voortvloeit uit de 
aantasting van de belangen ter be
scherming waarvan zij is opgericht, in
zonderheid van de beroepsbelangen 
van stoffelijke of zedelijke aard; zij 
kan ook in rechte optreden ter verde
diging van de individuele rechten die 
haar leden in hun hoedanigheid van 
aangeslotenen bezitten (2). (Artt. 2 en 
10 wet 31 maart 1898.) 

5°, 6° en 7° De burgerlijke-partijstelling, 
met name om de zaak door recht
streekse dagvaarding bij het strafge
recht aanhangig te maken, vereist het 
bestaan van een eigen schade (3); de 
beslissing dat een beroepsvereniging 
voor oogartsen « een persoonlijk en 
rechtstreeks belang »had om de straf
vordering op gang te brengen en dat 
derhalve de rechtstreekse dagvaarding 
uitgaande van die beroepsvereniging 
ontvankelijk is, wordt naar recht ver
antwoord door de rechter die erop 
wijst dat die vereniging, enerzijds, niet 
het oogmerk had in de plaats van het 
openbaar ministerie en van de Orde 
van Geneesheren op te treden en, an
derzijds, beweerde dat haar leden, oog
artsen, schade hadden geleden ten ge
volge Fan het aan de beklaagde verwe
ten feit dat hij onder het mom van 
optometrie geneeskundige handelingen 
heeft verricht waartoe uitsluitend oog
artsen bevoegd zijn. 

8° De vernietiging van een rechterlijke 
beslissing die tot die beslissing be
perkt blijft, Jaat de aan die beslissing 
voorafgegane proceshandelingen on
verkort (4). 

go De vernietiging met veTWIJZlllg her
stelt de partijen, binnen de perken van 
de vernietiging, in de toestand waarin 
zij zich bevonden voor de rechter 
wiens beslissing is vernietigd (5). 

(2) Zie Cass., 12 okt. 1964 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 152) en 12 sept. 1972 (A.C., 1973, 
47). 

(3) Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 760 
(A.C., 1986-87, nr. 551). 

(4) Cass., 17 maart 1969 (A.C., 1969, 670). 

(5) Zie Cass., 17 maart 1969, arrest aange
haald in de vorige noot. 

10o Als de vernietiging van een rechter
Jijke beslissing beperkt blijft tot die 
beslissing, kan de aangewezen rechter 
een proceshandeling die verricht is 
door het rechtscollege waarvan de be
slissing is vernietigd en die aan die be
slissing is voorafgegaan, aanmerken 
als een verjaringstuitende daad. 

llo Aan de verplichting om de beklaagde 
in bijzonderheden op de hoogte te stel
len Fan de aard en de redenen van de 
tegen hem ingebrachte beschuldiging, 
is voldaan mits de beklaagde tijdig ge
noeg verwittigd is om zijn recht van 
verdediging te kunnen uitoefenen (6). 
(Art. 6.3, a, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens.) 

12o Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk de vordering 
tot vernietiging van de op de strafvor
dering gewezen beslissing, die gegrond 
is op een middel dat slechts op een 
van die misdrijven betrekking heeft, 
als de uitgesproken straf naar recht 
verantwoord blijft door een ander mis
drijf (7). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

13o De verjaring van de strafvordering 
brengt niet de verjaring mede van de 
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering (8). (Art. 26 wet 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering.) 

(UENTEN T. MONAMI, UNION PROFESSIONNELLE 
BELGE DES MEDECINS OPTHALMOLOGISTES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6302) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, rechtdoende als rechtscolle
ge waarnaar de zaak is verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 3 december 1986 (9); 

(6) Zie Cass., 16 okt. 1984, A.R. nr. 9119 
(A.C., 1984-85, nr. 126). 

(7) Cass., 18 nov. 1987, A.R. nr. 6288 
(A.C., 1987-88, supra nr 166). 

(8) Cass., 26 mei 1987, A.K nr 737 
(A.C., 1986-87, nr 581). 

(9) A.R nr 5331, A.C., 1986-87, nr 202 
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A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
14.5 van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten, 

doordat het bestreden arrest op het 
middel waarin eiser betoogde dat hij on
rechtmatig beroofd was van het voordeel 
van de rechtspraak in twee instanties en 
derhalve van het recht op een eerlijk 
proces, antwoordt dat het vereiste van 
rechtspraak in twee instanties niet blijkt 
uit artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, noch uit 
artikel 14.5 van het op 10 december 1966 
te New York opgemaakte Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten, op grond dat Belgie in de ak
te van belcrachtiging van dat verdrag het 
voorbehoud heeft gemaakt dat die bepa
ling niet zal worden toegepast op perso
nen die krachtens de Belgische wet 
rechtstreeks naar een hoger rechtscolle
ge worden verwezen, dat de regel van de 
rechtspraak in twee instanties geen alge
meen rechtsbeginsel is en dat bovendien 
moeilijk kan worden staande gehouden 
dat beklaagdes zaak niet door een hoger 
rechtscollege zou zijn onderzocht, nu na 
het Hof van Beroep te Luik - waarvan 
de beslissing wegens een vormgebrek is 
vernietigd - dit hof de zaak voor de 
tweede maal ten grande zal onderzoeken 
op grond van een bepaling van zijn na
tionaal recht, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat een ieder 
recht heeft op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak, die bepaling met name in 
het Iicht van de huidige teksten moet 
worden uitgelegd, er onder meer voor de 
actuele betekenis van de regel en derhal
ve als zijnde van bes!issend belang voor 
de uitlegging van artikel 6.1 van het Ver
drag rekening moet worden gehouden 
met het bestaan van het op 22 november 
1984 te Straatsburg ondertekende Proto
col nr. 7 bij het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, dat weliswaar nog 
niet door Belgie maar wel door zestien 
Lid-Staten van de Raad van Europa is 
ondertekend en door acht onder hen is 
bekrachtigd, artikel 2.1 van dat protocol 

bepaalt dat een ieder die door een rech
terlijke instantie is veroordeeld wegens 
een strafbaar feit, het recht heeft deze 
schuldigverklaring of veroordeling op
nieuw te doen beoordelen door een hoge
re rechterlijke instantie; artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bijgevolg, gelet op artikel 
2.1 van Protocol nr. 7 van 22 november 
1984, in die zin moet worden u.itgelegd 
dat het aan elke rechtzoekende m straf
zaken het recht op rechtspraak in twee 
instanties waarborgt, die bepaling van 
voornoemd verdrag directe werking 
heeft en de toepassing van de nationale 
wet of van de algemene beginselen van 
het nationale recht die ermee in strijd 
zijn, verbiedt; eiser ten deze weliswaar is 
verschenen voor de Correctionele Recht
bank te Verviers, zitting houdende in 
eerste aanleg, maar er niet is berecht, 
zoals het arrest vaststelt, door een recht
bank die de vereiste waarborgen inzake 
onpartijdigheid bood; dat vonnis vernie
tigd en niet gewijzigd werd; eiser bijge
volg niet het voordeel van rechtspraak in 
twee instanties heeft verkregen; ten slot
te, ook al is eiser achtereenvolgens ver
schenen voor het Hof van Beroep te 
Luik, en na cassatie van de door dat hof 
uitgesproken beslissing, voor het Hof 
van Beroep te Brussel, de beslissing van 
het Hof van Beroep te Luik nietig werd 
verklaard - vermits gecasseerd - maar 
niet werd gewijzigd, en dat om een re
den ten grande - geen eenstemmigheid 
van het Hof -, zodat het Hof van Be
roep te Brussel, verre van uitspraak te 
doen in tweede aanleg ten opzichte van 
het Hof van Beroep te Luik, ook in dat 
opzicht alleen uitspraak heeft gedaan als 
rechtscollege in eerste aanleg; het bestre
den arrest bijgevolg, nu het eiser in wer
kelijkheid geen rechtspraak in twee in
stanties heeft opgeleverd, artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden schendt; 

tweede onderdeel, artikel 14.5 van het 
op 19 december 1966 te New York opge
maakte Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten be
paalt dat een ieder die wegens een straf
baar feit is veroordeeld, het recht heeft 
zijn veroordeling en vonnis opnieuw te 
doen beoordelen door een hoger rechts
college, overeenkomstig de wet; Belgie 
weliswaar in de bekrachtigingsoorkonde 
het voorbehoud heeft gemaakt dat « wat 
lid 5 van artikel (14) betreft, dit niet zal 
worden toegepast op personen die ten 



Nr. 355 HOF VAN CASSATIE 739 

gevolge van ingesteld beroep tegen hun 
vrijspraak in eerste aanleg, in tweede 
aanleg worden schuldig bevonden en ver
oordeeld, en evenmin op personen die 
krachtens de Belgische wet rechtstreeks 
naar een hoger rechtscollege, zoals het 
Hof van Cassatie, hof van beroep of assi
senhof worden verwezen >>; eiser ten de
ze in eerste aanleg is veroordeeld, dat 
veroordelend vonnis echter door het be
streden arrest is vernietigd op grand dat 
de rechter in eerste aanleg niet de ver
eiste waarborgen inzake onpartijdigheid 
bood; eiser bovendien helemaal niet in 
eerste aanleg is vrijgesproken door een 
rechter die de vereiste waarborgen inza
ke onpartijdigheid bood om daarna in 
tweede aanleg schuldig verklaard en ver
oordeeld te worden, en hij evenmin 
rechtstreeks naar het hof van beroep is 
verwezen; eiser bijgevolg pas in hager 
beroep voor de eerste maal berecht werd 
door een rechtscollege dat de vereiste 
waarborgen van onpartijdigheid bood en 
zodoende niet de gelegenheid gekregen 
heeft om de veroordeling en het vonnis 
in eerste aanleg opnieuw te doen beoor
delen door een hager rechtscollege; het 
bestreden arrest dus artikel 14.5 van h~t 
op 19 december 1966 te New York opge
maakte Internationaal Verdrag schendt: 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat, enerzijds, arti

kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden de 
rechtzoekende, die strafrechtelijk 
vervolgd wordt, geen rechtspraak in 
twee instanties waarborgt; dat er, 
wat dat betreft, geen acht dient te 
worden geslagen op artikel 2.1 van 
het op 22 november 1984 te Straats
burg opgemaakt Protocol nr. 7 tot 
aanvulling van dat verdrag, waarbij, 
ten behoeve van iedereen die we
gens een strafbaar feit is veroor
deeld, de regel van rechtspraak in 
twee instanties wordt ingevoerd, 
aangezien dat protocol tot op heden 
geen directe werking heeft in de na
tionale rechtsorde; 

Overwegende dat, anderzijds, 
geen schending van artikel 14.5 van 
het op 19 december 1966 te New 
York opgemaakte en bij de wet van 
15 mei 1981 goedgekeurde Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandig-

heid dat het bestreden arrest de be
slissing van de eerste rechter ver
nietigt en over de zaak zelf uit
spraak doet bij wege van een nieu
we beslissing; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 10, eerste lid, van de wet 
van 31 maart 1898 op de beroepsvereni
gingen, 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 
182, 183 van het Wetboek van Strafvorde
ring en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser het belang 
van de tweede verweerster om zich bur
gerlijke partij te stellen en om bijgevolg 
eiser rechtstreeks te dagvaarden, be
twistte, de rechtstreekse dagvaarding 
van genoemde verweerster ontvankelijk 
verklaart, op grand dat een bij de wet er
kende beroepsvereniging, door een bur
gerlijke rechtsvordering in te stellen, 
vergoeding kan eisen van de schade die 
voortvloeit uit de onrechtmatige aantas
ting van de belangen voor de bescher
ming waarvan zij is opgericht; dat de 
tweede verweerster, die beweert bena-

. deeld te zijn door een misdrijf van de be
klaagde, dus een persoonlijk en recht
streeks belang heeft om zich bij de 
strafvordering aan te sluiten of haar, in 
voorkomend geval, op gang te brengen 
ten einde de bescherming te verzekeren 
van de persoonlijke rechten waarop haar 
leden aanspraak kunnen maken als deel
genoten; 

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 
182 en 183 van het Wetboek van Straf
vordering het recht om de zaak bij rech
streekse dagvaarding voor de strafrech
ter te brengen, beperken tot de burger
lijke partij, en artikel17 van het Gerech
telijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvor
dering niet kan worden toegelaten in
dien de eiser geen belang heeft om ze in 
te dienen; de vordering die door een na
tuurlijke persoon of rechtspersoon wordt 
ingesteld, behoudens andersluidende be
paling van de wet, niet kan worden toe
gelaten als eiser geen persoonlijk en 
rechtstreeks belang, met andere woorden 
geen eigen belang, heeft; het eigen be
lang van een rechtspersoon enkel het be
staan van de rechtspersoon, haar vermo
gen en rechten als rechtspersoon, inzon
derheid haar vermogen, eer en naam, 
omvat; de aan iedere beoefenaar van de 
geneeskunst opgelegde verplichting om 
houder te zijn van een diploma van 
doctor in de geneeskunde en zich te la
ten inschrijven bij de Orde van Genees-
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heren, welke verplichting is miskend in
gevolge het door de tweede verweerster 
aan eiser verweten misdrijf, niet is voor
geschreven met het oog op de bescher
ming van de belangen van de geneeshe
ren die lid zijn van verweerster, maar 
we! met het oog op de bescherming van 
het algemeen belang; artikel 10, eerste 
lid, van de wet van 31 maart 1898 be
paalt dat de vereniging in rechte mag 
optreden voor de verdediging van de per
soonlijke rechten waarop haar !eden 
aanspraak mogen maken als deelgeno
ten; de onwettige uitoefening van de ge
neeskunst, gesteld al dat ze bewezen 
was aan de zijde van eiser, indruist te
gen het algemeen belang maar geen af
breuk doet aan de persoonlijke rechten 
waarop de !eden van de tweede verweer
ster aanspraak mogen maken als deelge
noten, en zelfs a! zou inbreuk zijn ge
pleegd op de persoonlijke rechten van de 
bij de tweede verweerster aangesloten 
geneesheren, het dan nog gaat om de 
rechten die de geneesheren kunnen Ia
ten gelden in hun hoedanigheid van bij 
de Orde van Geneesheren ingeschreven 
geneesheren en niet om rechten die zij 
beweren te ontlenen aan hun hoedanig
heid van aangesloten lid van de tweede 
verweerster; het bestreden arrest bijge
volg, nu het, met overneming van de be
woordingen van de wet, aileen maar ver
klaart dat de tweede verweerster mocht 
optreden ter vrijwaring van de belangen 
tot bescherming waarvan zij is opge
richt, zonder daarbij vast te stellen dat 
de ingeroepen belangen andere waren 
dan het algemeen belang of het belang 
dat de !eden van genoemde vervveerster 
kunnen doen gelden als geneesheren 
veeleer dan als !eden van de tweede ver
weerster, niet vaststelt dat verweerster 
een persoonlijk belang heeft om op te 
treden en derhalve het geheel van de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie (blz. 10) betoogde dat « ten deze niet 
wordt beweerd dat de !eden van de be
roepsvereniging ten gevolge van het aan 
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
persoonlijk zijn geschaad in de rechten 
waarop zij aanspraak kunnen maken als 
aangesloten !eden, zodat de rechtsvorde
ring van die burgerlijke partij eveneens 
strekt tot bescherming van het belang 
van de maatschappij ter vrijwaring en 
bescherming waarvan alleen het open
baar ministerie kan optreden; de aan ie
dere beoefenaar van de geneeskunst op
gelegde verplichting om houder te zijn 
van een diploma van doctor in de ge-

neeskunde, welke verplichting is mis
kend ingevolge het aan de beklaagde 
verweten misdrijf, niet is voorgeschreven 
met het oog op de bescherming van de 
belangen van de geneesheren, maar wei 
met het oog op de bescherming van het 
algemeen belang; de onwettige uitoefe
ning van de geneeskunst, die ten on
rechte aan de beklaagde wordt verweten, 
geen afbreuk doet aan de persoonlijke 
rechten die de betrokken !eden van de 
burgerlijke partij ontlenen aan hun hoe
danigheid van aangesloten !eden, en 
evenmin aan de eigen rechten van de be
roepsvereniging, als omschreven in arti
kel 10, eerste lid, van de wet van 31 
maart 1898; de Union professionnelle bei
ge des Medecins opthalmologistes meent 
de vervolgingsbevoegdheid van het par
ket in de plaats van het parket te kun
nen uitoefenen, terwijl de bepalingen in 
verband met de onwettige uitoefening 
van de geneeskunst klaarblijkelijk be
doeld zijn tot bescherming van de maat
schappij en niet van materiiHe en zede
lijke belangen van de oogartsen die 
concurrentie willen voorkomen (de oog
artsen mogen nochtans geen handel drij
ven en geen optische artikelen zoals bril
len en contactlenzen verkopen ... ); de 
volksgezondheid een zaak is van de 
mensheid, dat wil zeggen van de maat
schappij en niet van de beoefenaren van 
de medische beroepen >>; het bestreden 
arrest bijgevolg, nu het niet antwoordt 
op dat middel, de door artikel 97 van de 
Grondwet voorgeschreven motiverings
plicht miskent en die bepaling schendt; 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat een beroepsver

eniging die bij wet is erkend, zoals 
ten deze blijkens de vaststellingen 
van de bestreden beslissing ten aan
zien van de tweede verweerster ge
beurd is, ofwel door een burgerlijke 
rechtsvordering in te stellen ofwel 
door rechtstreekse dagvaarding ver
goeding kan eisen van de schade die 
voortvloeit uit de aantasting van de 
belangen tot bescherming waarvan 
zij is opgericht, inzonderheid de be
roepsbelangen van materiele of ze
delijke aard; dat zij tevens in rechte 
kan optreden ter bescherming van 
de persoonlijke rechten waarop 
haar leden als deelgenoten aan
spraak kunnen maken; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blljkt dat de tweede ver-
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weerster, enerzijds, niet de bedoe
ling had op te treden in de plaats 
van het openbaar ministerie, dat in
staat voor de vrijwaring van het al
gemeen belang, noch van de Orde 
van Geneesheren die waakt over de 
zedelijkheid, de eer, de bescheiden
heid, de eerlijkheid, de waardigheid 
en de toewijding van de leden van 
die orde, en, anderzijds, dat zij be
toogde dat haar leden, die oogartsen 
zijn, schade hebben geleden ten ge
volge van het aan eiser verweten 
feit dat hij, onder de dekmantel van 
optometrie, geneeskundige handelin
gen heeft verricht welke tot de uit
sluitende bevoegdheid van de oog
artsen behoren; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen en overwegingen 
wettig heeft kunnen afleiden dat de 
tweede verweerster « een persoon
lijk en rechtstreeks belang had om 
zich bij de strafvordering aan te 
sluiten en haar, in voorkomend ge
val, op gang te brengen ten einde de 
bescherming te verzekeren van de 
persoonlijke rechten waarop haar 
leden aanspraak kunnen maken als 
deelgenoten »; dat het hof van be
roep derhalve de beslissing waarbij 
de rechtstreekse dagvaarding van 
de tweede verweerder ontvankelijk 
werd verklaard, naar recht verant
woordt; 

Overwegende voor het overige dat 
het hof van beroep niet nader hoe
fde te antwoorden op de in het twee
de onderdeel aangegeven conclusie 
van eiser, die immers ingevolge de 
beslissing niet meer ter zake die·· 
nend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste, vierde en vijfde mid
del samen, 

het eerste: schending van de artikelen 
2, 38, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de geneeskunst, 21, 22 van de wet van 17 
april 1878 houdende voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, 
2247 van het Burgerlijk Wetboek, 215, 
426, 427 van het W etboek van Strafvorde
ring, 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, miskenning 
van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging en van het onder meer 
in de artikelen 292, 862, § 1, 8", en 865 
van het Gerechtelijk Wetboek neergeleg
de algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk de rechter onpartijdig moet oorde
len, en schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, bij de 
uitspraak over de twee tegen eiser bewe
zen verklaarde telastleggingen van on
wettige uitoefening van de geneeskunst, 
waarvan de ene, met betrekking tot de 
jaren « 1976 en 1977 », bij beschikking 
van 24 oktober 1980, naar de correctione
le rechtbank was verwezen, terwijl er 
voor de andere, met betrekking tot de 
periode van « 1 januari 1978 tot van
daag >>, een rechtstreekse dagvaarding 
was uitgebracht ... » het beroepen vonnis 
vernietigt, verklaart uitspraak te doen 
bij wege van een nieuwe beschikking en 
beslist dat de telastleggingen niet ver
jaard zijn, op grond dat de verjaring van 
de strafvordering uit hoofde van de te
lastlegging van onwettige uitoefening 
van de geneeskunst die de procureur des 
Konings te Verviers voor de periode van 
1 januari 1976 tot 31 december 1.977 in 
zijn dagvaarding in aanmerking gena
men had, regelmatig is gestuit ingevolge 
de verwijzingsbeschikking van 24 okto
ber 1980; dat de op 2 september 1982 
door de tweede verweerster betekende 
rechtstreekse dagvaarding betrekking 
heeft op gelijkaardige strafbare feiten 
die zouden zijn gepleegd tussen 1 janua
ri 1978 en 2 september 1982; dat, behou
dens de bij de wet bepaalde uitzonderin
gen, de gewoonte een noodzakelijk be
standdeel is van het misdrijf onwettige 
uitoefening van de geneeskunst; dat, 
zelfs al zou de rechtstreekse dagvaarding 
ontvankelijk zijn en zouden de feiten be
wezen zijn zonder dat er tussen die fei
ten een even lange termijn als de verja
ringstermijn zou zijn verlopen, er tach 
moet worden beslist dat het geheel van 
die feiten een voortgezet misdrijf vormt 
waaraan eenheid van opzet ten grand
slag ligt en waarvan de verj aring eerst 
ingaat vanaf het laatste feit; dat in die 
veronderstelling de verjaring van de 
strafvordering regelmatig zou gestuit 
zijn ingevolge het proces-verbaal van de 
op 28 mei 1985 gehouden terechtzitting 
van het Hof van Beroep te Luik waarin 
akte is genomen van de verdaging van 
de zaak; dat er onder hetzelfde voorbe
houd in da.t geval reden zou zijn om de 
door de dagvaarding van de procureur 
des Konings en door die van de tweede 
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verweerster ingeleide zaken wegens sa
menhang te voegen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de door 
de wet van 30 mei 1961 gewijzigde arti
kelen 21 en 22 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering blijkt 
dat, als het gaat om een wanbedrijf, de 
strafvordering verjaart door verloop van 
drie jaren, te rekenen van de dag waar
op het misdrijf is gepleegd; die verjaring 
enkel wordt gestuit door daden van on
derzoek of van vervolging die binnen die 
termijn zijn verricht en die daden een 
nieuwe termijn van dezelfde duur doen 
ingaan; uit de artikelen 426 en 427 van 
het Wetboek van Strafvordering blijkt 
dat de niet beperkte vernietiging met 
verwijzing de partijen opnieuw in de toe
stand brengt waarin zij zich bevonden 
toen de zaak aanhangig was gemaakt bij 
de rechter die de vernietigde beslissing 
heeft gewezen en in wiens plaats de ver
wijzingsrechter is getreden; het hof 
waarnaar de zaak is verwezen bijgevolg 
uitspraak moet doen alsof het hager be
roep rechtstreeks bij d ot hof aanhangig 
is gemaakt en het geen 1ekening hoeft te 
houden met de gegevens die zijn verza
meld in de loop van het onderzoek voor 
het rechtscollege dat het vernietigde ar
rest heeft gewezen; artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een nie
tige proceshandeling de verjaring niet 
stuit; de feiten die aan eiser zijn ten las
te gelegd in de tv.reede, ten verzoeke van 
de tweede verweerster uitgebrachte dag
vaarding, door eiser uiterlijk op 2 sep
tember 1982, dagtekening van de dag
vaarding, zijn gepleegd; die feiten bij~:re
volg in beginsel verjaard zijn op"' 1 
september 1985; geen enkele handeling 
de verjaring tussen die beide data 
rechtsgeldig heeft kunnen stuiten; de 
vernietiging van het op 20 maart 1984 
door de Correctionele Rechtbank te Ver
viers uitgesproken vonnis zich immers, 
z?als het bestreden arrest terecht zegt, 
mtstrekt tot alle daden van onderzoek 
van de rechter die niet de vereiste waar
borgen van onpartijdigheid bood; over
eenkomstig de hierboven aangegeven re
gel, de vernietiging van het op 24 juni 
1986 door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen arrest bovendien de partijen te
rugbrengt in de toestand waarin zij zich 
bevonden op het ogenbik dat de zaak 
aanhangig was bij het Hof van Beroep te 
Luik, en die vernietiging zich uitstrekt 
tot de door dat rechtscollege verrichte 
daden van onderzoek; het bestreden ar
rest bijgevolg, nu het verklaart het pro-

ces-verbaal van de op 28 mei 1985 geliou
den terechtzitting van het Hof van 
Beroep te Luik als een verjaringstuiten
de daad in aanmerking te nemen, of
schoon die akte zelf was vernietigd inge
volge het op 3 december 1986 door het 
Hof gewezen arrest, en nu het op die 
grand beslist dat de in de tweede dag
vaarding omschreven telastlegging niet 
verjaard is en dat bovendien om die re
den de in de oorspronkelijke dagvaar
ding omschreven telastlegging evenmin 
verjaard is, de artikelen 21, 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 408, 413, 426, 427 van het 
Wetboek van Strafvordering en 2247 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, alsme
de, voor zover nodig, de artikelen 2 en 
38, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967 betreffende de ge
neeskunst; 

tweede onderdeel, uit de in het eerste 
onderdeel aangegeven wetsbepalingen 
volgt dat, behalve wanneer binnen de 
termijn van drie jaar, te rekenen van het 
als een 111ranbedrijf aan te merken feit, 
een rechtsgeldige verjaringstuitende 
daad wordt verricht, het wanbedrijf ver
jaart door verloop van die termijn; arti
kel 215 van het Wetboek van Strafvorde
ring naar luid waarvan, indien het 
vonnis wordt teniet gedaan, het hof van 
beroep mede beslist over de zaak zelf, de 
appelrechters bovendien verbiedt acht te 
slaan op de daden van onderzoek en op 
de beslissing van de rechter wiens von
nis zij teniet doen; ook al zouden de als 
een misdrijf aan te merken feiten die in 
de tweede dagvaarding aan eiser worden 
verweten niet verjaard zijn, de laatste 
daad waardoor de verjaring van het aan 
eiser in de oorspronkelijke dagvaarding 
van de procureur des Konings ten laste 
gelegde feit werd gestuit, de verwijzings
beschikking van 24 oktober 1980 zou 
zijn, zodat het misdrijf in beginsel al 
verjaard was op 23 oktober 1983, en dat 
feit uiterlijk zes jaar na het laatste in de 
oorspronkelijke dagvaarding vermelde 
feit verjaard was, namelijk op 31 decem
ber 1983; het bestreden arrest ten deze 
beslist dat de vernietiging van het door 
de Correctionele Rechtbank te Verviers 
gewezen vonnis ook alle door die recht
bank verrichte daden van onderzoek om
vat; die vernietiging zich derhalve uit
strekt tot de beslissing die is gewezen 
hetzij ten tijde van het onder;::oek ter zit
ting, hetzij ten laatste in het beroepen 
vonnis, waarbij de voeging van de twee 
dagvaardingen is gelast, en terwijl het 
bestreden arrest trouwens zelf die voe-
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ging gelast na uitspraak te hebben ge
daan over de verj aringsexceptie; de in de 
eerste dagvaarding bedoelde feiten der
halve definitief verjaard waren op 23 ok
tober 1983 of ten laatste op 31 december 
1983, dus voordat het bestreden arrest de 
voeging van de zaak met de in de twee
de dagvaarding omschreven zaak gelast
te; het bestreden arrest bijgevolg, nu het 
de in de eerste dagvaarding ten laste ge
legde feiten niet verjaard verklaart, zon
der daarbij vast te stellen dat de op die 
feiten gegronde vervolgingen reeds v66r 
de datum van de verjaring ervan regel
matig waren gevoegd met vervolgingen 
die gegrond waren op gelijkaardige doch 
later gepleegde en op het ogenblik van 
de voeging nog niet verjaarde feiten, de 
artikelen 21, 22 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en 2247 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, als
mede, voor zover nodig, de artikelen 2 en 
38, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967 betreffende de ge
neeskunst; het bestreden arrest boven
dien, nu het, om te beslissen dat de 
strafvordering betreffende de in de oor
spronkelijke dagvaarding van het parket 
vermelde feiten niet verjaard was, acht 
slaat op de proceshandelingen van de 
eerste rechter en op het beroepen vonnis 
zelf, de nietigheid daarvan overneemt en 
derhalve lijdt aan hetzelfde gebrek als 
dat vonnis, namelijk het feit dat het ge
wezen is door een rechtbank die van 
partijdigheid kon worden verdacht 
(schending van artikel 6 van het Euro
pees Verdrag, van de algemene rechtsbe
ginselen en de bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek vermeld in het mid
del); het bestreden arrest ten slotte, nu 
het de verjaringstermijn van de in de 
eerste dagvaarding vermelde feiten eerst 
doet ingaan vanaf de dag waarop de voe
ging van de zaken was bevolen door de 
eerste rechter, ofschoon die voeging nie
tig was, de artikelen 2247 van het Bur
gerlijk Wetboek, 21, 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 215 van het Wetboek van Strafvor
dering en, voor zoveel nodig, de artike
len 2 en 38, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 be
treffende de geneeskunst schendt; 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
enerzijds verklaart het beroepen vonnis 
teniet te doen op de gronden die het aan
geeft en anderzijds, althans impliciet, 
acht slaat zowel op de proceshandelin
gen van de eerste rechter als op het be-

roepen vcnnis zelf, nu het de respectie
velijk door de dagvaarding van het 
parket en de rechtstreekse dagvaarding 
ingeleide zaken voegt; de beslissing bij
gevolg, nu ze, om de in de eerste dag
vaarding vermelde feiten niet verjaard te 
verklaren, het tijdstip van de voeging in 
aanmerking neemt, ofschoon zij de nie
tigheid daarvan heeft toegegeven, op te
genstrijdige overwegingen berust en bij
gevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

het vierde : schending van de artikelen 
2, 38, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de geneeskunst, 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de rechter onpartijdig moet oordelen, 
welk beginsel onder meer is vastgelegd 
in de artikelen 292, 862, § 1, 8", en 865 
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zover nodig, schending van die bepa!in
gen zelf en van de artikelen 215, 426 en 
427 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest, in ant
woord op de exceptie van eiser ten beto
ge dat de hem betekende rechtstreekse 
dagvaarding waarin hem onwettige uit
oefening van de geneeskunst na 31 de
cember 1977 ten laste gelegd was, niet 
ontvankelijk was, op grond dat die feiten 
door geen enkel gegeven uit het dossier 
werden gestaafd en dat hij derhalve niet 
onverwijld en in bijzonderheden op de 
hoogte is gesteld van de aard en de re
den van de tegen hem ingebrachte be
schuldiging, die rechtstreekse dagvaar
ding ontvankelijk verklaart, op grond 
met name dat « (eiser) niet in dwaling 
kon verkeren omtrent de grond van de 
tegen hem ingebrachte beschuldiging, 
aangezien hem in de rechtstreekse dag
vaarding enkel werd verweten dat hij na 
31 december 1977 is doorgegaan met de
zelfde, als strafbaar feit beschouwde 
handelingen die de procureur des Ko
nings hem in zijn dagvaarding had ten 
laste gelegd >>; « ( •.• ) dat niet werd vereist 
dat clienten die na die datum eventueel 
het voorwerp waren geweest van onwet
tige praktijken, met name werden ge
noemd in de dagvaarding van (de tweede 
verweerster), dat (eiser) zo goed op de 
hoogte was van wat hem ten laste was 
gelegd dat hij ( ... ) het initiatief heeft ge
nomen om een dossier aan te leggen en 
het over te leggen, ... >>, dat « het hof 
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(van beroep) acht mag slaan op het in 
hager beroep voor het Hof van Beroep te 
Luik gedane onderzoek , en inzonder
heid op de door eiser tijdens dat onder
zoek afgelegde verklaringen en dat « hij, 
toen hij gedagvaard werd om te verschij
nen op de terechtzitting van 14 septem
ber 1982 (voor de eerste rechter), op die 
dag ook werkelijk verschenen is en al
dus vanaf toen de gelegenheid heeft ge
had om als rechtstreeks gedaagde ver
weer te voeren "• 

terwijl, eerste onderdeel, bij de beoor
deling van de ontvankelijkheid van een 
rechtstreekse dagvaarding, waarbij ver
eist is dat de regel in acht genomen 
wordt volgens welke iedere beklaagde 
het recht heeft om onverwijld en in bij
zonderheden op de hoogte te worden ge
steld van de aard en de reden van de te
gen hem ingebrachte beschuldiging, de 
toestand op de dag van de dagvaarding 
in aanmerking moet worden genomen en 
niet gegevens welke pas later zijn verza
meld, en de omstandigheid dat de be
klaagde achteraf een dossier aanlegt, 
geen invloed heeft op de vraag of het 
tijdstip waarop de rechtstreekse dag
vaarding was uitgebracht het dossier re
gelmatig verzamelde gegevens bevatte 
betreffende de in de rechtstreekse dag
vaarding opgesomde feiten; het arrest 
zelf vaststelt dat de in de rechtstreekse 
dagvaarding aan eiser verweten feiten 
dezelfde, als strafbaar feit aangemerkte 
handelingen waren die de procureur des 
Konings hem in zijn dagvaarding ten 
laste gelegd had, maar dat de clienten 
die eventueel het voorwerp waren van 
onwettige praktijken na 31 december 
1977 niet met name waren genoemd; het 
bestreden arrest bijgevolg, nu het de 
rechtstreekse dagvaarding ontvankelijk 
acht en eiser veroordeelt wegens onwet
tige uitoefening van de geneeskunst, zo
wel v66r als na 31 december 1977, de ar
tikelen 2, 38, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
miskent; 

tweede onderdeel, de nietigheid van 
een vonnis wegens partijdigheid van de 
rechter aile door die rechter verrichte 
daden van onderzoek nietig maakt; het 
bestreden arrest bijgevolg de beslissing 
dat eiser door op 14 september 1982 te 
verschijnen voor de Correctionele Recht
bank te Verviers vanaf die datum de ge
legenheid gehad heeft om verweer te 
voeren als rechstreeks gedaagde partij, 

grondt op daden van onderzoek die de 
Correctionele Rechtbank te Verviers na 
14 september 1982 heeft verricht, of
schoon die daden nietig waren wegens 
het feit dat die rechtbank, gelet op haar 
samenstelling, niet de vereiste waarbor
gen van onpartijdigheid bood, en het be
streden arrest, nu het op die grand be
slist dat het recht van verdediging van 
eiser niet is miskend, het geheel van de 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt, met uitzondering van de artike
len 426 en 427 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

derde onderdeel, de niet beperkte ver
nietiging van een beslissing de partijen 
opnieuw in de toestand brengt waarin zij 
zich bevonden op het ogenblik dat de 
zaak aanhangig was bij de rechter die de 
vernietigde beslissing heeft gewezen en 
in wiens plaats de verwijzingsrechter is 
getreden, het hof waarnaar de zaak is 
verwezen, uitspraak moet doen alsof het 
hager beroep rechtstreeks voor dat hof 
was gebracht en het, om tot een overtui
ging te komen, geen acht mag slaan op 
de beoordelingsgegevens die zijn verza
meld in de loop van het onderzoek voor 
het rechtscol!ege dat de vernietigde be
slissing heeft gewezen; het bestreden ar
rest bijgevolg, nu het de beslissing dat 
het recht van verdediging van eiser niet 
is miskend, grondt op het onderzoek dat 
is gedaan op de terechtzittingen van 30 
januari (lees 1985) en 29 april 1986 van 
het Hof van Beroep te Luik, het geheel 
van de in het middel aangewezen bepa·· 
lingen schendt, met uitzondering van ar
tikel 215 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

het vijfde : schending van de artikelen 
2, 38, § 1, van het koninklijk besluit nr. 
78 van 10 november 1967 betreffende de 
geneeskunst, 2, § 1, van het koninklijk 
besluit van 30 oktober 1964 tot bepaling 
van de voorwaarden tot uitoefening van 
het beroep van opticien-brillenmaker, 
426, 427 van het Wetboek van Strafvorde
ring en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de beslis
sing waarbij eiser schuldig werd bevon
den aan het misdrijf onwettige uitoefe
ning van de geneeskunde omdat hij zich 
ingelaten had met de medische diagnose 
en behandeling, voornamelijk grondt op 
het op 30 januari 1985 voor het Hof van 
Beroep te Luik ter zitting gedane onder
zoek, meer bepaald op de door eiser al
daar afgelegde verklaringen, en met na
me het feit dat eiser in het geval Douffet 
een diagnose heeft gesteld, afleidt uit de 
omstandigheid « dat het ontstaan en de 
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ontwikkeling van een aanzienlijke graad 
van scheelzien ... op zijn minst een mini
mum aan twijfel moesten wekken, zoals 
uitdrukkelijk vereist wordt door artikel 2 
(van het koninklijk besluit van 30 okto
ber 1964), dat de opticien-brillenmaker 
de verplichting oplegt in geval van twij
fel nopens het karakter van het gebrek 
zijn client aan te raden een oogarts te 
raadplegen », 

terwijl, eerste onderdeel, de niet be
perkte vernietiging van een beslissing de 
partijen terugbrengt in een toestand 
waarin zij zich bevonden op het ogenblik 
dat de zaak aanhangig was bij de rech
ter die de vernietigde beslissing heeft ge
wezen en in wiens plaats de verwijzings
rechter is getreden, het hof waarnaar de 
zaak is verwezen uitspraak moet doen 
also£ het hoger beroep rechtstreeks bij 
dat hof aanhangig was gemaakt en het, 
om tot een overtuiging te komen, geen 
acht mag slaan op de beoordelingsgege
vens die zijn verzameld in de loop van 
het onderzoek voor het rechtscollege dat 
de vernietigde beslissing heeft gewezen; 
het bestreden arrest bijgevolg, nu het de 
beslissing waarbij eiser schuldig ver
klaard wordt aan het hem ten laste ge
legde misdrijf grondt op het op 30 janua
ri 1985 door het Hof van Beroep te Luik 
ter zitting gedane onderzoek, de artike
len 426 en 427 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt alsook, boven
dien, de artikelen 2, 38, § 1, van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 en 2, § 1, van het koninklijk besluit 
van 30 oktober 1964; 

tweede onderdeel, artikel 2 van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 bepaalt dat « als onwettige uitoefe
ning van de geneeskunst wordt be-
schouwd ( ... ) het verrichten van elke 
handeling ( ... ) dit tot doel heeft ( ... ) hetzij 
het onderzoeken van de gezondheidstoe
stand, hetzij het opsporen van ziekten of 
gebrekkigheden, hetzij het stellen van de 
diagnose, het instellen of uitvoeren van 
een handeling van een pathologische toe
stand >>; het onderzoek van het gezicht 
en de beslissing na afloop van dat onder
zoek om de client aan te raden een arts 
te raadplegen, helemaal niet kan worden 
beschouwd als een diagnose die de uitoe
fening van de geneeskunst impliceert en 
een handeling die bedoeld is om een niet 
pathologische anomalie of gebrekkigheid 
te verhelpen, evenmin te aanzien is als 
een geneeskundige behandeling; artikel 
2, § 1, voorlaatste en laatste lid, van het 
ter uitvoering van de wet van 24 decem
ber 1958 genomen koninklijk besluit van 
30 oktober 1964, bepaalt dat de activitei-

ten bij de uitoefening van het beroep 
van opticien-brillenmaker enkel de ver
betering van de zuiver optische gebreken 
van het gezicht tot voorwerp hebben, 
met uitsluiting van elke behandeling van 
pathologische gebreken van het oog, en 
dat, in geval van twijfel nopens het ka
rakter van het gebrek, de opticien-bril
lenmaker zijn client moet aanraden een 
oogarts te raadplegen; de onwettige uit
oefening van de geneeskunst, meer be
paald de onwettige praktijk waarbij een 
opticien-brillenmaker een diagnose stelt, 
veronderstelt, enerzijds, dat op objectie
ve wijze het bestaan van een patholo
gische toestand wordt vastgesteld, ander
zijds, dat wordt vastgesteld dat de dader 
van het misdrijf ofwel kennis droeg van 
de pathologische aard van de aandoe
ning, ofwel op zijn minst twijfels had 
omtrent de pathologische aard ervan en 
in dat geval zijn client niet heeft aange
raden. om een oogarts te raadplegen; 
daarmt volgt dat het bestreden arrest, 
nu het zonder vast te stellen, ofwel dat 
eiser wei degelijk kennis droeg van de 
pathologische aard van het scheelzien 
waaraan de jonge Douffet leed, ofwel dat 
eiser reele twijfels had omtrent de patho
logische aard van de aandoening, be
slist dat het ontstaan en de ontwikkeling 
van een aanzienlijke graad van scheel
zien in de loop van de door een opticien
brillenmaker ingestelde behandeling, 
zelfs in de veronderstelling dat die be
handeling rechtmatig was - hetgeen 
niet het geval is -, op zijn minst aanlei
ding moest geven tot de twijfel waarvan 
uitdrukkelijk sprake is in artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 30 oktober 
1964, aangezien eiser niet onbekend kon 
zijn met de opinie van de geneesheren 
over de pathologische aard van het 
scheelzien, de artikelen 2 van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 en 2 van 30 oktober 1964 schendt· 
daaruit op zijn minst volgt dat het be: 
streden arrest het in het ongewisse laat 
of het besliste dat eiser ofwel kennis 
droeg van de pathologische toestand van 
de jonge Douffet ofwel twijfel had daar
omtrent, dan we! of het beslist dat hij 
daarvan geen kennis droeg en geen twij
fel daaromtrent had, zodat hij schuldig is 
wegens het niet hebben van die tv<ijfel; 
die dubbelzinnigheid waardoor het Hof 
onmogelijk de becritiseerde beslissing op 
haar wettigheid kan toetsen, gelijkstaat 
met het ontbreken van redengeving en 
neerkomt op een schending van artikel 
97 van de Grondwet : 

Over het eerste onderdeel van het eer
ste middel, het derde onderdeel van het 



746 HOF VAN CASSATIE Nr. 355 

vierde middel en het eerste onderdeel 
van het vijfde middel : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, wat de feiten betreft die ei
ser ten laste worden gelegd in de 
ten verzoeke van de tweede ver
weerster betekende rechtstreekse 
dagvaarding, namelijk onwettige uit
oefening van de geneeskunst tussen 
1 januari 1978 en 2 september 1982, 
vastst~_lt, enerzijds, dat de feiten ge
woonhJk en zonder onderbreking 
voor de duur van de verjaringster
mijn zijn gepleegd tot op zijn minst 
2 september 1982, anderzijds, dat de 
verj aring van de strafvordering re
gelmatig is gestuit ingevolge het 
proces-verbaal van de door het Hof 
van Beroep te Luik op 28 mei 1985 
gehouden terechtzitting waarin akte 
is genomen van de verdaging van de 
zaak; 

Overwegende dat het door het Hof 
van Beroep te Luik op 24 juni 1986 
in de zaak gewezen arrest welis
waar door het Hof bij arrest van 3 
december 1986 is vernietigd; dat die 
vernietiging nochtans niet gold voor 
de rechtspleging die aan de uit
spraak van de vernietigde beslissing 
is voorafgegaan, zodat de partijen 
zich voor de verwijzingsrechter be
vonden in dezelfde toestand als voor 
de rechter die de vernietigde beslis
sing heeft gewezen; dat hieruit valt 
af te leiden dat het hof van beroep 
waarnaar de zaak is verwezen, zon
der een van de in die onderdelen 
aangegeven wetsbepalingen of alge
mene rechtsbeginselen te schenden, 
een door het rechtscollege waarvan 
de beslissing is vernietigd v66r die 
beslissing verrichte proceshande
ling, zoals de opmaak van een pro
ces-verbaal tot verdaging van de 
zaak, kon beschouwen als een verja
ringstuitende daad; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

Over het eerste onderdeel van het 
vierde middel : 

Overwegende dat aan het vereiste 
dat de beklaagde in bijzonderheden 
op de hoogte moet worden gesteld 

van de aard en de redenen van de 
tegen hem ingebrachte beschuldi
ging is voldaan zodra de beklaagde 
op zodanige marrier is verwittigd dat 
hij zijn recht van verdediging te ge
legener tijd kon uitoefenen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest in dat verband erop wijst dat 
eiser niet in dwaling kon verkeren 
?mtrent de grond van de tegen hem 
IJ.?-gebrachte beschuldiging, aange
zien de tweede verweerster hem in 
de . rechtstreekse dagvaarding uit
slmtend verweet dat hij na 31 de
cember 1977 doorgegaan is met de
zelfde handelingen als die welke 
hem in de dagvaarding van het par
ket ten laste waren gelegd, en dat 
derhalve de clii:~nten die na die da
tum eventueel het voorwerp waren 
van onwettige praktijken niet met 
name hoefden genoemd te worden 
in die dagvaarding van de tweede 
verweerster; dat het eraan toevoegt 
« dat beklaagde zo goed op de hoog
te was van wat hem ten laste was 
gelegd dat ( ... ) hij het initiatief nam 
om een dossier met talrijke verkla
ringen van tevreden clienten aan te 
leggen en dat over te leggen ( ... ) ,, 
en dat het voor het overige verwijst 
naar de verklaringen die eiser heeft 
afgelegd op de op 30 januari 1985 en 
29 april 1986 door het Hof van Be
roep te Luik gehouden terechtzit
ting; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus de beslissing dat de ten 
verzoek van de tweede verweerster 
uitgebrachte rechtstreekse dagvaar
ding uit dien hoofde ontvankelijk 
was, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede onderdeel van 
het vierde middel : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest de vermeldingen bevat die in 
dat onderdeel zijn weergegeven· dat 
die v~rmeldingen evenwel geer{ be
trekkmg hebben op het verweermid
del dat eiser hieruit had afgeleid dat 
de dagvaarding niet ontvankelijk 
was op grond dat hij niet in vol
doende bijzonderheden op de hoogte 
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was gesteld van de tegen hem inge
brachte beschuldiging, maar op een 
ander verweermiddel betrekking 
hebben; 

Dat het onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van de bestreden be
slissing en derhalve feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede en derde onder
dee! van het eerste middel en over 
het tweede onderdeel van het vijfde 
middel: 

Overwegende dat de in die ver
schillende onderdelen aangevoerde 
grieven uitsluitend betrekking heb
ben op de in de dagvaarding van het 
parket aan eiser ten laste gelegde 
feiten; dat, zelfs al waren die grie
ven gegrond, de enige door het hof 
van beroep opgelegde straf dan nog 
verantwoord blijft door de in de dag
vaarding van de tweede verweerster 
aangewezen feiten waaraan eiser 
schuldig is bevonden; 

Dat die onderdelen 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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen: 

Over het tweede en het derde on
derdeel van het eerste middel : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eerste verweer
ster zich op 14 februari 1978 burger
lijke partij heeft gesteld voor de on
derzoeksrechter; dat derhalve de be
slissing van het arrest volgens wel
ke de vordering van die burgerlijke 
partij ontvankelijk is, nu ze v66r de 
verjaring is ingesteld, naar recht is 
verantwoord; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het tweede onderdeel van 
het vijfde middel : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest zich niet beperkt tot de in dat 
onderdeel bekritiseerde overwegin
gen; dat het tevens erop wijst dat 
« (eiser), die vertrouwen had in zijn 
eigen bekwaamheden maar niet in 
die van de geneesheren, genoegen 
heeft genomen met de mededeling 
aan de ouders dat het hun vrijstond 
een oogarts te raadplegen als zij dat 
wensten (volgens zijn versie) of hen 
gerustgesteld heeft omtrent het mo
gelijke verloop van de vastgestelde 
reactie (versie van de heer Lecomte, 
echtgenoot van de moeder van het 
kind) en uiteindelijk de oorspronke
lijke behandeling, die hij nog steeds 
geschikt vond, gedurende een jaar 
heeft voortgezet, waardoor hij blijk 
gaf van een schuldige lichtzinnig
heid, te meer daar hij zelf toegeeft 
nog nooit met een dergelijke afwij
king te maken te hebben gehad »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
aan de zijde van eiser een zware 
fout in aanmerking neemt, die een 
voldoende wettelijke grondslag ople
vert voor de beslissing waarbij hij 
veroordeeld wordt tot vergoeding 
van de door de zoon van de eerste 
verweerster geleden schade; 

Overwegende dat de in het tvveede 
onderdeel aangevoerde grieven, 
zelfs al waren ze gegrond geweest, 
geen invloed kunnen hebben op de 
wettigheid van die beslissing en der
halve niet tot cassatie kunnen lei
den; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende voor het overige 
dat, wat de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van de tweede 
verweerster betreft, eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 
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10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Bi.itzler. 

Nr. 356 

2" KAMER - 10 februari 1988 

1° STRAF- VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVAN
GENISSTRAF- KEUZE VAN DIE STRAF- RE
DENGEVING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - KEUZE VAN 
DE STRAF. 

3° STRAF- VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVAN-

GENISSTRAF - STRAFMAAT - REDENGEVING 
- BEGRIP. 

3° en 4° De gevangenisstraf van drie jaar 
uitgesproken wegens feiten waarop 
een gevangenisstraf van ten minste 
twee jaar staat, wordt naar recht ver
antwoord door de appelrechters die be
slissen dat de door de eerste rechter 
opgelegde straf « wettig is en voldoet 
aan het vereiste van een rechtvaardige 
bestraffing van de feiten », nu de eer
ste rechter die strafmaat had gegrond 
op de uiterste ernst van de roo/over
val. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.; 
art. 2 wet 27 april 1987 .) 

5o en 6° Bij ontstentenis van conclusie 
dienaangaande behoeft de rechter de 
redenen waarom h~j geen uitstel ver
leent voor de door hem uitgesproken 
straf, niet aan te geven (1). (Artt. 195, 
tweede lid Sv.; art. 2 wet 27 april 1987; 
art. 8 wet 29 juni 1964.) 

(LECOMTE, BEN HASSOUN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6385) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN den arrest, op 30 oktober 1987 door 

ARRESTEN _ BIJ AFWEZIGHEID VAN het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

CONCLUSIE- STRAFZAKEN- STRAFMAAT
BEG RIP. 

5° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN VEROORDE
LING - GEWOON UITSTEL - REDENGE

VING. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VEROORDE
LING - STRAF - GEWOON UITSTEL. 

1 o en 2o Art. 195, tweede lid, Sv., dat de 
rechter de verplichting oplegt om de 
redenen te vermelden waarom hij, 
« als de wet hem daartoe vrije beoor
deling overlaat, dergelijke straf of der
gelijke maatregel uitspreekt », veron
derstelt het bestaan van een keuzemo
gelijkheid; ontbreekt die mogelijkheid, 
zoals wanneer de wet geen andere 
straf dan gevangenisstraf voorschrijft, 
dan belweft de rechter die deze straf 
uitspreekt de redenen daarvan niet 
aan te geven. (Art. 2 wet 27 april 1987 .) 

Over de middelen te zamen, waarvan 
het eerste door Kathleen Lecomte en het 
tweede door Nai:ma Ben Hassoun wordt 
aangevoerd, 

het eerste : schending van artikel 97 
van de Grondwet en van de wet van 27 
april 1987 in verband met de motivering 
van de straffen, tot wijziging van artikel 
195 van het Wetboek van Strafvordering 
en artikel 207 van de Rechtspleging bij 
de Landmacht, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis waarin het als 
enige verbetering aanbrengt dat het aan 
de beklaagde verleende probatieuitstel 
wordt ingetrokken, eiseres Kathleen Le
comte tot een « effectieve >> gevangenis
straf van drie jaar veroordeelt op de en
kele grond « dat het aan de beklaagden 
verleende probatieuitstel niet verant
woord is gelet op de bijzondere zwaar
wichtigheid van de feiten en gelet hoven-

(1) Zie Cass., 9 dec. 1981, A.R. nr. 1914 
(A.C., 1981-82, nr. 238) en 27 feb. 1985, A.R. 
nr. 3986 (A.C., 1984-85, nr. 385). 
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dien, wat de beklaagde Kathleen Lecom
te betreft, op haar bijzonder gerechtelijk 
verleden », 

terwijl « ieder veroordelend vonnis >>, 
om regelmatig met redenen omkleed te 
zijn naar het vereiste van artikel 97 van 
de Grondwet en van de wet van 27 april 
1987 in verband met de motivering van 
de straffen, « de feiten waaraan de ge
daagden schuldig of waarvoor zij aan
sprakelijk geoordeeld worden, de straf, 
de burgerlijke veroordelingen en de toe
gepaste wetsbepalingen vermeldt. Het 
vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op 
een wijze die beknopt mag zijn, de rede
nen waarom de rechter, als de wet hem 
daartoe vrije beoordeling laat, dergelijke 
straf of dergelijke maatregel uitspreekt. 
Het rechtvaardigt bovendien de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel >>; 

het tweede: schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis waarin het als 
enige verbetering aanbrengt dat het aan 
de beklaagde verleende probatieuitstel 
wordt ingetrokken, de eiseres Nai:ma 
Ben Hassoun veroordeelt tot een gevan
genisstraf van drie jaar, op grond: « dat 
het aan de beklaagden verleende proba
tieuitstel niet verantwoord is gelet op de 
bijzondere zwaarwichtigheid van de fei
ten >>, 

terwijl een veroordeling waarbij een 
straf wordt verzwaard door de intrek
king van een door het beroepen vonnis 
verleend probatieuitstel alleen dan regel
matig met redenen is omkleed naar het 
vereiste van de wet van 27 april 1987 in 
verband met de motivering van de straf
fen, wanneer de gronden ervan nauw
keurig worden aangegeven : 

Overwegende dat het arrest de ei
seressen, beide, veroordeelt wegens 
de in artikel 472 van het Strafwet
boek omschreven diefstal door mid
del van geweld en bedreiging en we
gens het bezit van een verweerwa
pen en eerstgenoemde bovendien 
veroordeelt wegens het dragen van 
een verweerwapen; dat het beslist 
dat de telastleggingen, gelet op de 
eenheid van opzet, een voortgezet 
misdrijf vormen; 

Overwegende dat, gelet op de ver
zachtende omstandigheden die de 
raadkamer heeft aangenomen om 
de eiseressen naar de correctionele 

rechtbank te verwijzen, een gevan
genisstraf van ten minste twee jaar 
krachtens de artikelen 79 en 80 van 
het Strafwetboek de wettige straf is 
voor die telastlegging van zware 
diefstal, op welk misdrijf immers de 
zwaarste straf staat; 

Dat de appelrechters dus de reden 
niet hoefden aan te geven van de 
keuze van de straf die immers geen 
andere dan gevangenisstraf kon 
zijn; 

Dat het arrest de strafmaat ver
antwoordt door de considerans « dat 
de door de eerste rechter tegen ie
der van de beklaagde uitgesproken 
straf wettig is en beantwoordt aan 
het vereiste van een rechtvaardige 
bestraffing van de door hen gepleeg
de feiten », aangezien de eerste 
rechter die strafmaat had gegrond 
op de bijzondere ernst van de << hold 
up»; 

Dat, in zoverre, de middelen niet 
kunnen worden aangenomen; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer hij aan een straf geen uitstel 
verbindt, zoals ten deze, bij ontsten
tenis van enige conclusie dienaan
gaande, niet verplicht is de redenen 
van zijn beslissing aan te geven; 

Dat de middelen in zoverre falen 
naar recht; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen, veroordeelt iedere ei
seres in de kosten van haar voorzie
ning. 

1'0 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. R. de 
Beco, Brussel, en F. Brigade, Brusse!. 
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Nr. 357 

2" KAMER - 10 februari 1988 

1° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 

- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GE
HECHTE IS IN CASSATIE - UITLEVERING -
UITVOERBAARVERKLARING VAN HET BUITEN
LANDSE BEVEL TOT AANHOUDING - AFWIJ
ZING VAN HET VERZOEK VAN DE VREEMDE
LING TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
- VERNIETIGING VAN DE UITVOERBAARVER
KLARING - GEVOLG HIERVAN VOOR DE UIT
SPRAAK OVER HET VERZOEK TOT VOORLOPI
GE INVRIJHEIDSTELLING. 

2° UITLEVERING - VERNIETIGING - OM

VANG - UITVOERBAARVERKLARING VAN HET 
BUITENLANDSE BEVEL TOT AANHOUDING -
AFWIJZING VAN HET VERZOEK VAN DE 
VREEMDELING TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING- VERNIETIGING VAN DE UIT
VOERBAARVERKLARING- GEVOLG HIERVAN 
VOOR DE UITSPRAAK OVER HET VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN - UITLE
VERING - BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MER WAARBIJ HET BUITENLANDSE BEVEL 
TOT AANHOUDING UJTVOERBAAR WORDT 
VERKLAARD. 

4° UITLEVERING - BESCHIKKING VAN DE 

RAADKAMER WAARBIJ HET BUJTENLANDSE 
BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAAR 
WORDT VERKLAARD - HOGER BEROEP -
TERMIJN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE - AL

GEMENE BEGRIPPEN - UITLEVERING -
VOORZIENING VAN DE VREEMDELING - GE
VOLGEN. 

6° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 

- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GE
HECHTE IS IN CASSATIE - UITLEVERING -
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ 
HET BUJTENLANDSE BEVEL TOT AANHOU
DING UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD -
LAATTIJDIG VERZET - ARREST DAT HET 
VERZET ONTVANKELIJK DOCH NIET GE
GROND VERKLAART - VOORZIENING VAN DE 
VREEMDELING - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING WAARBIJ HET VERZET NIET GE
GROND WORDT VERKLAARD - GEVOLG HIER
VAN VOOR DE ONTVANKELIJKVERKLARING 
VAN HET VERZET. 

7° UITLEVERING - VERN!ETIGING - OM

VANG- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ HET BUITENLANDSE BEVEL TOT 
AANHOUDING UITVOERBAAR WORDT VER
KLAARD - LAATT!JDIG VERZET - ARREST 
DAT HET VERZET ONTVANKELIJK DOCH NIET 
GEGROND VERKLAART- VOORZIENING VAN 
DE VREEMDELING - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ HET VERZET NIET GE
GROND WORDT VERKLAARD - GEVOLG HIER
VAN VOOR DE ONTVANKELIJKVERKLARING 
VAN HET VERZET. 

lo en 2° Inzake uitlevering heeft de ver
nietiging van de beslissing van de ka
mer van inbesch uldigingstelling, waar
bij het verzet van de vreemdeling 
tegen de raadkamerbeschikking hou
dende uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid tegen 
hem uitgevaardigde aanhoudingsbevel 
ongegrond wordt verklaard, de vernie
tiging tot gevolg van de beslissing 
waarbij in hetzelfde arrest het door 
die vreemdeling ingediende verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling wordt 
verworpen. 

3° en 4° Inzake uitlever.ing bedraagt de 
termijn om hager beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadka
mer, waarbij het door de buitenlandse 
overheid verleende aanhoudingsbevel 
uitvoerbaar wordt verklaard, vieren
twintig uur, te rekenen van de beteke
ning van die beschikking (1). (Art. 135 
Sv.; art. 3 wet 15 maart 1874.) 

5o Inzake uitlevel'ing neemt het Hoi, op 
de vool'ziening van de vreemdeling, en
kel kennis van de wetsschendingen 
waaruit voor hem nadeel vool'tvloeit 
(2). 

6° en 7o Inzake uitlevel'ing heeft de op de 
vool'Ziening van de vreemdeling uitge
spl'Oken vernietiging van de beslissing 
van de kamel' van inbeschuldigingstel
ling waarbij het verzet van eiser tegen 
de raadkamerbeschikking houdende 
uitvoerbaarverklaring van het door de 
buitenlandse overheid tegen hem ver
leende aanhoudingsbevel ongegrond 
wordt verklaard, niet de vernietiging 
tot gevolg van de beslissing waarbij, in 
hetzelfde arrest, dat verzet in strijd 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4869 
(A.C., 1985-86, nr. 396). 

(2) en (3) Zie Cass., 6 juni 1939 
(A.C., 1937-1940, 173). 
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met de wet ontvankelijk wordt ver
klaard (3). (Art. 135 Sv.; art. 3 wet 15 
maart 1874.) 

(PLOHN) 

ARREST ( vertaling) 
(A.R. nr. 6501) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat eiser om wiens 
uitlevering is verzocht op 5 novem
ber 1987 van zijn vrijheid is beroofd 
ter uitvoering van een op dezelfde 
dag door de onderzoeksrechter van 
Verviers tegen hem uitgevaardigd 
voorlopig bevel tot aanhouding; dat 
de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg, enerzijds, bij beschik
king van 24 november 1987, het door 
het Amtsgericht van Berlin-Tiergar
ten tegen eiser uitgevaardigde aan
houdingsbevel uitvoerbaar heeft ver
klaard en, anderzijds, bij beschik
king van 4 december 1987, het door 
eiser op 2 december 1987 ingediende 
verzoek om voorlopige invrijheid
stelling niet ontvankelijk heeft ver
klaard; dat de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Be
roep te Luik in haar arrest van 10 
december 1987 de door eiser tegen 
die beschikkingen ingestelde hogere 
beroepen als ongegrond heeft ver
worpen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 5.4 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 9.4 van 
het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de op 24 november 
1987 door de raadkamer gewezen be
schikking waarbij het door het « Amtsge
richt >> van Berlin-Wiesbaden (lees : Tier
garten) uitgevaardigde aanhoudingsbevel 
uitvoerbaar werd verklaard, bevestigt en, 
bijgevolg, de beschikking van 4 decem
ber 1987 van de raadkamer waarbij het 
verzoek om voorlopige invrijheidstelling 

(3) Zie nota 2 op vonge blz 

niet ontvankelijk werd verklaard, beves
tigt op grond met name dat het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden niet afwijkt van de regel volgens 
welke de vreemdeling in het kader van 
de toepassing van artikel 3 van de Uitle
veringswet van 15 maart 1874 niet het 
recht heeft om zijn verschijning voor de 
raadkamer te eisen; dat, zelfs al zou wor
den aangenomen dat artikel 5.4 van bo
venvermeld verdrag van toepassing is in
zake uitlevering, dan nog moet worden 
opgemerkt dat de Belgische wet de 
vreemdeling te wiens aanzien een van 
een buitenlandse rechter uitgaand aan
houdingsbevel uitvoerbaar is verklaard, 
het recht geeft voorziening te vragen bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling; 
dat eiser van dat recht gebruik gemaakt 
heeft en door de genoemde kamer van 
inbeschuldigingstelling is gehoord, 

terwijl, eerste onderdeel, een ieder, die 
door arrestatie of gevangenhouding van 
zijn vrijheid is beroofd, onder meer met 
het oog op uitlevering, krachtens de arti
kelen 5.4 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en 9.4 van het 
Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten het recht 
heeft voorziening te vragen bij de rech
ter, opdat deze « op korte termijn >> of 
« binnen korte termijn >> beslist over de 
wettigheid van zijn gevangenhouding en 
zijn invrijheidstelling beveelt indien de 
gevangenhouding onrechtmatig is; de 
« rechter >> die aldus wordt bedoeld, we
zenlijke proceswaarborgen moet bieden 
aangepast aan de vrijheidsberoving 
waarover het gaat; de belangen die op 
het spel staan bijzonder zwaar wegen, 
daar bij uitlevering de gedetineerde het 
gevaar loopt verwijderd te worden uit 
het land waarmee hij, zoals ten deze, 
nauwe banden onderhoudt; de gehechte 
bijgevolg recht heeft op een voorziening 
die hem tach ten minste het voordeel 
van een rechtspleging op tegenspraak 
biedt; de rechtspleging in de loop waar
van de raadkamer het door het « Amts
gericht >> van Berlin-Tiergarten uitge
vaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar 
heeft verklaard volledig buiten eiser om 
is verlopen, zodat ze niet kan worden ge
acht te voldoen aan de voorwaarden die 
zijn gesteld bij de voormelde artikelen 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en van het Internationaal 
Verdrag; in de, gelet op die bepaling, be
staande leemten van die rechtspleging 
niet kan worden voorzien door de voor-
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ziening voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling; de raadkamer immers een 
rechtscollege van het klassieke type is 
dat deel uitmaakt van de gewone rech
terlijke organisatie van het land; het en
kele bestaan van een recht van hager be
roep geen reden mag zijn om de bij de 
voormelde artikelen gestelde vereisten 
op het traditionele en gewone toepas
singsgebied ervan te verzachten; de ka
mer van inbeschuldigingstelling boven
dien uitspraak heeft gedaan veertien 
dagen na de indiening van de voorzie
ning door eiser; zij aldus geen uitspraak 
heeft gedaan « op korte termijn » zoals 
vereist wordt door artikel 5.4 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en a fortiori evenmin « binnen 
korte termijn » zoals vereist wordt door 
artikel 9.4 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten; het arrest bijgevolg, nu het ge
wezen is na afloop van een rechtspleging 
die in haar geheel aan eiser niet de door 
voornoemde artikelen voorgeschreven 
wezenlijke proceswaarborgen heeft gebo
den, niet naar recht verantwoord is 
(schending van de artikelen 5.4 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en 9.4 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie voor de kamer van inbeschuldiging
stelling had betoogd dat de feiten waren 
gepleegd te Liechtenstein en de zaak al
daar, waarschijnlijk in 1984, was gese
poneerd, zodat de door de verzoekende 
partij aangevoerde bepalingen niet van 
toepassing waren; de vermoedelijke wan
bedrijven zijn gepleegd b·.1iten het grond
gebied van de verzoekende partij, zodat 
artikel 2 van de wet van 15 maart 1874 
diende te worden toegepast; er derhalve 
moest worden nagegaan of in een gelijk
aardig geval Belgie de vreemdeling 
mocht vervolgen; bij ontstentenis van 
een klacht van de benadeelde vreemde
ling of van een officieel bericht, aan de 
vervolgde overheid gegeven door de 
overheid van het land waar het misdrijf 
was gepleegd, er niet voldaan is aan de 
voorwaarden die door artikel 7, § 2, van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven zijn voor 
vervolging in Belgie; er bijgevolg geen 
wederkerigheid bestond en Belgie dus ei
ser niet mocht uitleveren; het arrest die 
conclusie niet beantwoordt, daaruit volgt 

dat het arrest niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest in 
geen enkele considerans antwoordt 
op de in het onderdeel aangegeven 
conclusie van eiser; 

Dat het tweede onderdeel gegrond 
is; 

Dat de vernietiging van de beslis
sing waarbij het verzet van eiser te
gen de op 24 november 1987 door de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers gewezen 
beschikking tot uitvoerbaarverkla
ring van het tegen hem verleende 
buitenlandse aanhoudingsbevel niet 
gegrond wordt verklaard, de vernie
tiging met zich brengt van de beslis
sing waarbij het « verzet » van eiser 
tegen de op 4 december 1987 door 
diezelfde raadkamer gewezen be
schikking van niet-ontvankelijkver
klaring van zijn verzoek om voorlo
pige invrijheidstelling niet gegrond 
wordt verklaard; 

Overwegende dat de vernietiging 
zich evenwel niet mag uitstrekken 
tot de beslissing waarbij het arrest 
<< het verzet ontvankelijk verklaart » 
niettegenstaande het feit dat die be
slissing onwettig was in zoverre zij 
het verzet tegen voornoemde be
schikking van uitvoerbaarverklaring 
van 24 november 1987 die naar be
horen aan eiser is betekend op de
zelfde dag, ontvankelijk verklaart, 
ofschoon dat rechtsmiddel was inge
steld buiten de bij artikel 135 van 
het W etboek van Strafvordering be
paalde termijn van 24 uur te reke
nen van de betekening; 

Overwegende dat immers het Hof, 
op de voorziening van eiser, enkel 
kennis kan nemen van de wets
schendingen waaruit voor hem na
deel voortvloeit en dat de onwettig
heid van het arrest waarbij een 
verzet ondanks de laattijdigheid er
van ontvankelijk verklaard wordt, 
hem voordeel oplevert; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het eerste mid
del en het tweede middel die niet 
kunnen leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest be
halve in zoverre het « het verzet » 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, 
advcoaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 358 

2' KAMER - 10 februari 1988 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - GEL
DIGHEID - VOORWAARDEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN

HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - RE
DENEN - BEGRIP 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVES

TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -
REDENEN. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOR
LOPIGE HECHTENIS - BEVESTIGING VAN 
HET BEVEL TOT AANHOUDI0!G - BEVOEGD
HEID 

1 o Niet nietig is het bevel tot aanhouding 
dat de feiten vermeldt waarvoor het is 
verleend en de wet aanhaalt waarin 
die feiten als misdaden of wanbedrij
ven worden aangemerkt. (Art. 96 Sv ) 

2° De vermelding in het bevel tot aan
houding van de bepaling van de Wet 
Voorlopige Hechtenis waarnaar dat be
vel verwijst, is een reden van die be
slissing. 

3° en 4o De onderzoeksgerechten die bij 
de bevestiging van het bevel tot aan
houding geroepen zijn de wettigheid 
ervan te toetsen, zijn bevoegd om de 
redenen ervan te verbeteren, hetzij 
door een verkeerde reden te vervan
gen door een juiste, hetzij in de ont
brekende redenen te voorzien (1). 
(Artt. 1, 2, 4, 8 en 19 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

(KARADEMIR) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6511) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1977 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging~ 
stelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1, 2 en 8 van de wet van 20 april 
1874, 

doordat artikel 8 van de wet van 20 
april 1874 de onderzoeksrechter het 
recht geeft om tegen de verdachte, on
clanks zijn invrijheidstelling, een nieuw 
bevel tot aanhouding uit te vaardigen, 
wanneer nieuwe en ernstige omstandig
heden deze maatregel nodig maken; arti
kel 8, tweede lid, bepaalt dat het nieuwe 
bevel de nieuwe en ernstige omstandig
heden waarop de aanhouding gegrond is, 
omschrijft; dat de rechtsleer en de recht
spraak in die zin gevestigd zijn dat het 
verzuim van die omschrijving, hoe ern
stig ook, altijd ongedaan kan worden ge
maakt door de onderzoeksgerechten die 
de ontoereikende redengeving aanvullen 
wanneer ze uitspraak doen over de be
vestiging van het bevel tot aanhouding; 
dat ten deze het tegen eiser op 25 no
vember 1987 uitgevaardigde aanhou
dingsbevel gegrond is op de artikelen 1 
en 2 van de wet van 20 april 1874 en niet 

(1) Zie Cass., 30 juni 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 1164); 18 okt. 1965 (ibid., 1966, I, 
224), 24 jum 1975 (A.C., 1975, 1138); 23 jum 
1981, A.R. nr 6770 (A.C., 1980-81, nr 617), en 
29 maart 1983, A.R nr 7934 (ib1d., 1982-83, 
nr 421) 
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op artikel 8 van die wet; dat derhalve het 
aanhoudingsbevel zonder meer nietig is, 
zoals de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen in haar be
schikking van 30 november 1987 heeft 
vastgesteld; dat het derhalve geenszins 
de taak van de onderzoeksgerechten is 
om de wettelijke grondslag te wijzigen 
van het door de onderzoeksmagistraat 
uitgevaardigde aanhoudingsbevel : 

Overwegende dat, anders dan wat 
het middel betoogt, niet nietig is het 
aanhoudingsbevel dat, overeenkom
stig artikel 96 van het Wetboek van 
Strafvordering, de opgave bevat van 
de feiten waarvoor het wordt ver
leend met vermelding van de wet 
die bepaalt dat die feiten misdaden 
of wanbedrijven zijn; 

Overwegende dat de opgave, in 
het aanhoudingsbevel, van de bepa
ling van de wet op de voorlopige 
hechtenis waarnaar dat bevel ver
wij st, moet worden beschouwd als 
een grand van die beslissing en dat 
de onderzoeksgerechten, die geroe
pen zijn om de wettigheid ervan na 
te gaan, bevoegd zijn die grond te 
verbeteren door een verkeerde te 
vervangen door een juiste, zoals zij 
ook bevoegd zijn om een ontoerei
kende redengeving aan te vullen; 

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 W{'t is gewezen; 

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

10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. T. 
Drumel, Bergen. 

Op dezelfde dag is een gelijkaardig arrest 
met A.R. nr. 6512 gewezen op de voorziening 
van de e iseres Fontaine tegen een beslissing 
die op dezelfde dag door dezelfde kamer van 
inbeschuldigingstellmg in haar zaak was gewe
zen 

Nr. 359 

2' KAMER - 10 februari 1988 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESCHIKKING 
HOUDENDE VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK- ONTVANKELIJKHEID 
- GRENZEN. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- HO
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - ONTVANKELIJKHEID - GREN
ZEN. 

1 • en 2" Het hager beroep van een ver
dachte tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, is 
a~leen ontvankelijk als die beschikk!ng 
Uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil (1); de kamer van inbeschuldi
gingstelling behoeft niet na te gaan of 
er een grand van nietigheid van de 
rechtspleging bestaat en of het recht 
van verdediging voor de raadkamer is 
miskend. (Art. 539 Sv.) 

(BASTIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6527) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
. den arrest, op 24 december 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiser tegen de op 14 mei 
1987 gewezen beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik waarbij hij 
naar de correctionele rechtbank 
werd verwezen, niet ontvankelijk 
verklaart op de naar recht verant
woorde grond dat bovengenoemde 
beschikking geen uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Overwegende dat, nu de raadka
mer geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil, het hof van be-

(1) Zie Cass., 20 aug. 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 1183). 
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roep, kamer van inbeschuldigingstel- ·· 
ling, niet, zoals het ten deze gedaan 
heeft, dient na te gaan of er niet bo
vendien « een grond van nietigheid 
van de rechtspleging bestond en of 
het recht van verdediging voor de 
raadkamer was miskend », aange
zien dergelijke vormen van onwet
tigheid niets uitstaande hebben met 
de toepassing van artikel 539 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
derhalve met de ontvankelijkheid 
van het verzet; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het evenmin uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil, een voorberei
dende beslissing of een beslissing 
van onderzoek is waartegen krach
tens artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering eerst na de eind
beslissing cassatieberoep openstaat; 

Dat derhalve de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 360 

2' KAMER - 10 februari 1988 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZW ARING VAN DE STRAF 
DOOR DE APPELRECHTER OMDAT DE BE
KLAAGDE BLIJFT ONTKENNEN - SCHENDING 
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

2° STRAF - ALGEMENE BEGRIPPEN - RE
DENEN- VERZWARING VAN DE STRAF DOOR 
DE APPELRECHTER OMDAT DE BEKLAAGDE 
BLIJFT ONTKENNEN - SCHENDING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING 

3° CASSATIE - VERI'\IETIGING - OMVANG 

- STRAFZAKEN - ALS STRAF UITGESPRO· 

KEN VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN -
VERNIETIGING WEGENS DE ONWEITIGHEID 
VAN DIE STRAF. 

1' en 2' Het recht van verdediging wordt 
door de appelrechter geschonden wan
neer hij de door de eerste rechter uit
gesproken straf verzwaart op de enke
Je grand dat de beklaagde hardnekkig 
blijft ontkennen (1}. 

3' De onwettigheid van het als straf uit
gesproken verval van het recht tot stu
ren strekt zich uit tot de gehele ver
oordeling wegens het misdrijf waar
voor het verval is uitgesproken (2). 

(VAS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6389} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 oktober 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
wegens de telastlegging B ingestel
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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
wegens de telastlegging A ingestel
de strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del : miskenning van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging : 

Overwegende dat het vonnis het 
tegen eiseres als straf uitgesproken 
verval van het recht tot sturen ver
zwaart op de enige grond << dat de 
hardnekkige ontkenningen zelf van 

(1) Cass., 27 feb. 1985, A.R. nr 3986 
(A.C., 1984-85, nr 385). 

(2) Cass., 9 Jan. 1987, A.R. nr 5383 
(A. C., 1986-87, nr 273); zie Cass., 4 maart 1987, 
A.R. nr 5681 (ibid., 1986-87, nr 401). 
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appellante (thans eiseres) tevens 
grond opleveren voor verzwaring 
van het tegen haar door de eerste 
rechter uitgesproken verval »; dat al
dus het vonnis eiseres de manier 
verwijt waarop zij meende haar ver
dediging te moeten voeren en der
halve het in het middel aangehaalde 
algemeen rechtsbeginsel miskent; 

Overwegende dat het bij wijze 
van straf uitgesproken verval van 
het recht tot sturen een bestanddeel 
vormt van de wegens de telastleg
ging A opgelegde straf; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door eiseres aangevoer
de middel, dat niet kan leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwijzing, vernletigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak 
doet over de telastlegging A en eise
res in de kosten veroordeelt; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaald op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; verwijst eiseres in een vierde 
van de kosten van haar voorziening; 
laat het overige gedeelte ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

10 februari 1988 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Anderslui
dende conclusie (3) van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. A. Bau
mel, Bergen. 

Nota arrest nr. 360 : 

(3) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van de voorziening, daar het onder meer 
van oordeel was dat als aan de rechter het 
recht wordt toegekend om de straf te vermin
deren als de beklaagde bekent, men hem dan 
oak noodzakelijk het recht moet toekennen 
om de straf niet te verminderen, of ze in een 
mindere mate te verminderen als de beklaag
de ten onrechte ontkent; zie daaromtrent : 
Cass., 10 april 1972 (A.C., 1972, 742) en 23 dec. 
1974 (ibid., 1974, 487). 

Nr. 361 

1" KAMER - 12 februal"i 1988 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - TERM!JN - FAILLISSEMENT - BE
ROEPEN VONNIS OVER AANSPRAKELIJK
HEIDSVORDERING OP GROND VAN ART. 123, 
TWEEDE LID, 7°, VENNOOTSCHAPPENWET. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEG!NG -

FAILLISSEMENT - VONN!S OVER AANSPRA
KELIJKHEIDSVORDERING OP GROND VAN 
ART. 123, TWEEDE LID, 7°, VENNOOTSCHAP
PENWET- TERMIJN VAN HOGER BEROEP. 

1 o en 2o Voor het instellen van hager be
roep tegen een vonnis dat uitspraak 
doet over een aansprakelijkheidsvorde
ring gebaseerd op art. 123, tweede lid, 
7', Vennootschappenwet, geldt de bij 
ai"t. 465 Faillissementswet bepaalde 
termijn van vijftien dagen, te reli:enen 
van de betekening (1). 

(MR. MERTENS Q.Q. T. CHRISTIAEN, VAN DEN 
HAUTE, JANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5442) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 21 maart 1985 en 6 
januari 1986 door het Hof van Be
roep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 123, 7", van de Vennoot
schappenwet, samengeordend bij konink
lijk besluit van 30 november 1935, vor
mende titel IX van boek I van het 
Wetboek van Koophandel, 465 van de 

Nota arrest nr. 361 : 

(1) Zie : Cass., 7 maart 1986 (A.C., 1985-86, 
nr. 437) en de conclusie van adv.-gen. du Jar
din; VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de 
faillite, druk 1987, nr. 26, in fine. Zie oak : 
Cass., 31 maart 1978 en 25 mei 1978 (A.C., 1978, 
869 en 1130) en, wat de aard, de voorwaarden 
en de beoordeling van de bedoelde 2.ansprake
lijkheidsvordering betreft, baron LoUis FREDE
RICQ, Handboek voor Belgisch Handelsrecht, 
dee! IV, druk 1981, nr. 265o, en J.-M. DE BAC
KER en OLIVIER RALET, Responsabilite des dirf
geants de sowites, druk 1984, nrs. 27 tot 35. 
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wet van 18 april 1851 op het faillisse
ment, vormende hoek III van het Wet
hoek van Koophandel, en 1051 van het 
Gerechtelijk Wethoek, 

doordat het arrest van 21 maart 1985 
het hoger heroep van de verweerders 
ontvankelijk verklaart op grond van de 
overweging dat de heroepstermijnen in
zake vorderingen ex artikel 123, 7°, Ven
nootschappenwet niet deze is voorzien 
door artikel 465 van het W ethoek van 
Koophandel doch wel deze hepaald bij 
artikel 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek, en deze overweging laat steunen 
op de motieven dat : « Luidens artikel 
451 van de Faillissementswet (hedoeld 
wordt : artikel 465 W ethoek van Keep
handel) zijn de vonnissen waartegen ha
ger heroep moet worden ingesteld bin
nen de vijftien dagen na de hetekening 
" de vonnissen gewezen ter zake van fail
lissement ". Als zodanig gelden de von
nissen die uitspraak doen over vraag
stukken die voortspruiten uit het faillis
sement; niet bedoeld zijn betwistingen 
die een oorzaak hebben welke onafhan
kelijk is van de wetgeving op het faillis
sement of van de staat van faillissement. 
Artikel 123 van de Vennootschappenwet 
duidt aan wie als oprichter van een 
P.V.B.A. moet worden beschouwd en om
schrijft de verbintenissen van de oprich
ters. Artikel 123, 7°, Vennootschappenwet 
bepaalt dat zij hoofdelijk aansprakelijk 
kunnen worden verklaard jegens de be
langhebbenden voor de verbintenissen 
van de vennootschap naar een verhou
ding die de rechter vaststelt, in geval 
van faillissement binnen de drie jaar na 
de oprichting indien het maatschappelijk 
kapitaal bij de oprichting kennelijk on
toereikend was voor de normale uitoefe
ning van de bedrijvigheid over ten min
ste twee jaar. Deze vordering vindt haar 
oorzaak niet in het faillissement maar in 
het feit dat de oprichters bij de stichting 
van de vennootschap een kennelijk on
toereikend kapitaal hebben verschaft. De 
uitoefening van deze vordering is even
wei gebonden aan voorwaarden, onder 
meer het feit dat het faillissement bin
nen de drie jaar na de oprichting wordt 
uitgesproken. Het failissement is geen 
oorzaak van de vordering ex artikel 123, 
7°, Vennootschappenwet, maar slechts 
een van de voorwaarden voor de uitroe
ping ervan. Het bestreden vonnis doet 
geen uitspraak over een "vraagstuk 
voortspruitend uit het faillissement" 
maar over een hetwisting betreffende 
het al dan niet ontoereikend zijn van het 
stichtingskapitaal van de P.V.B.A. Ros
seau C.V. De omstandigheid dat de vor-

dering, die in principe openstaat voor ie
dere belanghebbende, in casu wordt 
uitgeoefend door de curator betekent 
niet dat de vordering uit het faillisse
ment voortspruit >>, 

terwijl de vordering ex artikel 123, 7°, 
Vennootschappenwet een vordering is 
die rechtstreeks ontstaat uit het faillisse
ment van de vennootschap en buiten het 
faillissement niet kan ontstaan en een 
vonnis gewezen op een dergelijke hetwis
ting bijgevolg noodzakelijkerwijze een 
vonnis is gewezen « ter zake van faillis
sement >> in de zin van artikel 465 van 
het Wetboek van Koophandel, zodat het 
arrest van 21 maart 1985, door te heslis
sen dat, omdat de vordering ex artikel 
123, 7°, Vennootschappenwet haar oor
zaak niet vindt in het faillissement en 
dat het vonnis waartegen heroep werd 
ingesteld, geen uitspraak doet over een 
« vraagstuk voortspruitend uit het faillis
sement >>, niet de heroepstermijn van ar
tikel 465 van het Wetboek van Koophan
del maar deze van artikel 1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, 
laatstgenoemde wetsbepalingen schendt 
evenals de aard van de vordering ex arti
kel 123, 7°, Vennootschappenwet miskent 
en gezegd artikel dus schendt : 

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

Overwegende dat uit die bepalin
gen blijkt dat de wetgever bedoeld 
heeft een aansprakelijkheidsvorde
ring in te voeren die uitsluitend we-
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gens het faillissement van de ven
nootschap kan worden ingesteld; dat 
die vordering rechtstreeks ontstaat 
uit het faillissement van de vennoot
schap en buiten het faillissement 
niet kan ontstaan; dat ze ter kennis 
van de rechter moet worden ge
bracht binnen het kader van de fail
lissementsprocedure, zodat de gege
vens voor de oplossing zich bevin
den in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement be
heerst; dat derhalve door het instel
len van hoger beroep tegen een von
nis dat uitspraak doet over een 
vordering die gebaseerd is op artikel 
123, tweede lid, 7°, van de Vennoot
schappenwet, de bij artikel 465 van 
de Faillissementswet vastgestelde 
termijn geldt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de vordering 
van eiser gebaseerd is op artikel 
123, tweede lid, 7°, van de Vennoot
schappenwet, oordeelt dat het beroe
pen vonnis geen uitspraak doet over 
een « vraagstuk voortspruitend uit 
het faillissement », beslist dat de in 
acht te nemen appeltermijn die is 
welke bepaald wordt bij artikel 1051 
van het Gerechtelijk Wetboek, en 
het hoger beroep van de verweer
ders, ingesteld buiten de bij artikel 
465 van de Faillissementswet be
paalde termijn, ontvankelijk ver
klaart; 

Dat het arrest zodoende de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van het arrest van 21 maart 1985, 
ten gevolge van het aannemen van 
het eerste middel, leidt tot vernieti
ging van het in het tweede middel 
bestreden arrest van 6 januari 1986, 
dat het gevolg is van het in het eer
ste middel bestreden arrest; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde arres
ten, houdt de kosten aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

12 februari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen 
- Gelijkluidende conclusie van de h . Til-
lekaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe. 

Nr. 362 

1' KAMER - 12 februari 1988 

OVEREENKOMST - TOESTEMMING - GE
WELD - BEGRIP. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter, na wei te heb
ben geoordeeld dat een huurder ten 
behoeve van de verhuurder een verkla
ring had ondertekend « zonder zijn 
volledige wilsins temming » doch niet 
dat die huurder daartoe was gedwon
gen, aanneemt dat de toestemming 
van de huurder was aangetast door ge
weld en derhalve nietig was (1). (Artt. 
1111 en 1112 B.W.) 

(MOSZYNSKI T. JANS, TORDEUR) 

(A.R. nr. 5559) 

12 februari 1988 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 363 

1' KAMER - 12 februari 1988 

1° OPENBARE DIENST - OPZOEKINGS
CENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - AANNE
MERS DIE ONDER HET CENTRUM RESSORTE
REN - K.B. 5 MEl 1952, ART.2- cAANVERWAN
TE WERKEN • - BEG RIP 

(1) DE PAGE, dee! I, druk 1962, nr 60 
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2° OPENBARE DIENST - OPZOEKINGS

CENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - AANNE
MERS DIE ONDER HET CENTRUM RESSORTE
REN - K.B. 5 ME! 1952, ART. 2 - AANNEMER 
IN DE ZIN VAN DIE BEPALING - BEGRIP. 

1° Krachtens art. 2 K.B. 5 mei 1952 wor
den als aannemers van wegenwerken 
beschouwd, de natuurlijke en rechts
personen wier bijzonderste of bijko
mende werkzaamheid bestaat in het 
aanleggen, herstellen en/of onderhou
den van wegen, straten, pleinen, brug
gen, banen voor vliegpleinen, met in
begrip van alle aanverwante werken, 
zoals nl. signalisatie en bebakening, 
grondwerken, rioleringswerken, oprit
ten, voet- en fietspaden, kleine kunst
werken; die bepaling duidt slechts bij 
wijze van voorbeeld enkele gevallen 
van aanverwante werken aan (1). 

2o Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de rechter, na te heb
ben vastgesteld dat de betrokken aan
nemer werken van onderhoud en aan
Jeg van bezaaiingen en beplantingen 
aan een autoweg heeft uitgevoerd en 
te hebben aangenomen dat die werken 
aanverwante werken zijn in de zin van 
art. 2 K.B. 5 mei 1952, niettemin oor
deelt dat de betrokkene niet als aanne
mer van wegenwerken in de zin van 
die bepaling kan worden beschouwd 
(2). 

{OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW 
T. JOS GYSBRECHTS P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5561) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit 
van 5 mei 1952 waarbij het ver-

(1) en (2) Zie M.A. FT.AMME en PH. FLAMME, 
Les Centres de recherches routieres princi

palement dans l'industrie de Ia construction -
Revue de Ia doctrine et de Ia jurisprudence ,,, 
in Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1980, 
biz. 135 tot 187, inzonderheid nrs. 29 tot 33; zie 
oak Cass., 26 juni 1969 (A.C., 1969, 1072, en 
Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1973, biz. 3, 
met noot Michel Herbiet), en 2 maart 1979 
(A.C., 1978-79, 782). 

zoekschrift van het Verbond der Belgi
sche Aannemers van Wegeniswerken 
strekkende tot het erkennen van het 
« Opzoekingscentrum voor de Wegen
bouw ,, en het goedkeuren van zijn statu
ten, wordt ingewilligd, 

doordat het hof van beroep eisers 
rechtsvordering ongegrond verklaart, na 
te hebben aangenomen dat de opsom
ming in vermeld artikel 2 van « aanver
wante werken », waaruit de bijzonderste 
of bijkomende werkzaamheid kan be
staan van de aannemers om als aanne
mers van wegenwerken te worden be
schouwd, slechts exemplatief is en door 
andere aanverwante werken kan worden 
aangevuld, alsmede dat « beplantingen 
en aanleg van grasgewassen evenals het 
onderhoud ervan » aan wegeniswerken 
« aanverwant » zijn om redenen dat zij 
de gronden van taluds en bermen stabili
seren en tegen erosie en verzakking be
schermen en om redenen dat zij de vei
ligheid op de weg verhogen door als 
visueel scherm en veiligheidsbarriere op 
de middenbermen te fungeren, op grond : 
« dat dit verband met de wegenbouw 
evenwel niet volstaat om de door (ver
weerster) uitgevoerde werken te catalo
geren als aanverwante werken in de zin 
van voornoemd artikel 2; dat (dit) een 
overname is van het verzoekschrift op 24 
oktober 1950 ingediend door het Verbond 
der Belgische Aannemers van W egenis
werken, strekkend tot de toepassing van 
de besluitwet van 30 januari 1947; dat uit 
de redactie van artikel 2 volgt dat aile 
als aanverwante werken opgesomde 
werkzaamheden, zonder uitzondering, 
bewerkingen en verrichtingen zijn met 
een gemeenschappelijke techniek, eigen 
aan de bedrijfstak van de aannemers 
van wegeniswerken en derhalve enkel 
met aanverwante werken, behorend tot 
deze bedrijfstak, kunnen worden aange
vuld; dat aanleg en onderhoud van be
plantingen en bezaaiingen zich hiervan 
duidelijk onderscheiden; ( ... ) dat uit de 
samenlezing van de aan het koninklijk 
besluit van 5 mei 1952 voorafgaande 
overwegingen alsmede uit het navolgen
de bijvoegsel, vermeldend de statuten 
van (eiser), eveneens volgt dat de aanne
mers van wegenbouwwerken beoogden 
de techniek bij de wegenbouw te verbe
teren door de wetenschappelijke bestu
dering van de gronden en hun stabilisa
tie en alzo het centrum op te richten met 
als doe! " de oorsprong (lees : aanspo
ring) tot het wetenschappelijk en techno
logische onderzoek, met het oog op de 
verbetering van de wegbekledingen en 
van de constructiemethodes "; dat, aan-
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gaande de wegbekleding, de bestudering 
" alle inheemse en vreemde materialen " 
tot voorwerp heeft en zich bijgevolg niet 
tot de bestudering van beplanting uit
strekt; dat, hoe sterk de technische voor
uitgang van de wegenbouw mage evolu
eren, de studie ervan, beroepshalve, 
alleen "in het voordeel is ( ... ) van de 
aannemers van wegenwerken" en zich 
derhalve toespitst op de gemeenschappe
lijke techniek en constructiemethodes 
van de in onderhavig artikel 2 opgeno
men werkzaamheden, die tot de specifie
ke bedrijfstak van de aannemers van 
wegeniswerken behoren; ( ... ) dat de door 
(verweerster) uitgevoerde aannemings
werken niet vallen onder de in artikel 2 
voorziene aanverwante werken en (ver
weerster) derhalve niet als aannemer 
van wegenwerken kan worden be
schouwd; ( ... ) dat luidens de drie overge
legde lastenkohieren onderhavige aanne
mingswerken worden gerangschikt on
der categorie 4, en (verweerster) hiertoe 
enkel een getuigschrift van erkenning 
onder categorie beplantingen diende te 
hebben; dat de erkenning in deze onder
categorie geen erkenning in de categorie 
" wegenbouwkundige werken " in de zin 
van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 
meebrengt, en (verweerster) hierdoor 
niet wordt opgenomen in de bedrijfstak 
der aannemers van wegeniswerken die 
gehouden zijn tot het betalen van bijdra
gen voorzien door het voormeld konink
lijk besluit; ( ... ) dat (eiser) niet aantoont 
dat (verweerster) tot de werkkring van 
het Opzoekingscentrum van de Wegen
bouw behoort zodat (verweerster) niet 
bijdrageplichtig is », 

terwijl uit de samenlezing van de arti
kelen 2 en 4 van voormeld koninklijk be
sluit van 5 mei 1952 volgt dat als bijdra
geplichtige aannemers ten aanzien van 
eiser moeten worden beschouwd de na
tuurlijke en rechtspersonen wier bijzon
derste of bijkomende werkzaamheid be
staat in het aanleggen, herstellen en/of 
onderhouden van wegen, straten, plei
nen, bruggen, barren voor vliegpleinen, 
met inbegrip van « alle aanverwante wer
ken », waarvan - zoals het hof terecht 
vaststelt - een louter exemplatieve op
somming wordt gegeven in artikel 2; de
ze wetsbepalingen de bijdrageplicht 
geenszins afhankelijk stellen van enige 
erkenning of het hanteren van « een ge
meenschappelijke techniek, eigen aan de 
bedrijfstak van de aannemers van wege
niswerken », noch beperken om reden 
dat « aangaande de wegbekleding, de be
studering " alle inheemse en vreemde 

materialen " tot voorwerp heeft en zich 
bijgevolg niet tot de bestudering van be
planting uitstrekt >> en de studie van de 
wegenbouw zich toespitst op de « ge
meenschappelijke techniek en constructie
methodes >> van de in artikel 2 opgeno
men werkzaamheden; het luidens voor
melde artikelen 2 en 4 volstaat dat de 
door verweerster uitgevoerde beplantin
gen, aanleg en onderhoud van grasge
wassen aan wegeniswerken « aanver
want >> zijn onder andere om de in het 
arrest zelf (pagina 3 bovenaan) opgege
ven redenen, waaruit volgt dat verweer
ster ten aanzien van eiser bijdrageplich
tig is, zodat het hof van beroep, door op 
in het arrest weergegeven gronden te be
slissen dat de door verweerster uitge
voerde aannemingswerken niet vallen 
onder de in artikel 2 voorziene aanver
wante werken, dat verweerster niet als 
aannemer van wegenwerken kan worden 
beschouwd en niet tot de werkkring van 
eiser behoort, zodat zij niet bijdrage
plichtig is, aan de artikelen 2 en 4 van 
het koninklijk besluit van 5 mei 1952 toe
passingsvoorwaarden en beperkingen 
toevoegt die er niet in voorkomen en bij
gevolg deze wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 5 mei 1952, 
waarbij het verzoekschrift van het 
Verbond der Belgische Aannemers 
van Wegeniswerken strekkende tot 
het erkennen van het << Opzoekings
centrum voor de W egenbouw >> en 
het goedkeuren van zijn statuten, 
wordt ingewilligd, bepaalt : « Voor 
de toepassing van dit besluit, wor
den uitsluitend als aannemers van 
wegeniswerken beschouwd, de na
tuurlijke en rechtspersonen wier bij
zonderste of bijkomende werkzaam
heid bestaat in het aanleggen, her
stellen en/of onderhouden van 
wegen, straten, pleinen, bruggen, ba
nen voor vliegtuigen, met inbegrip 
van alle aanverwante werken, zoals 
namelijk signalisatie en bebakening, 
rioleringswerken, opritten, voet- en 
fietspaden, kleine kunstwerken >>; 

Dat uit de Franse tekst van dit ar
tikel en uit de overwegingen die aan 
het koninklijk besluit voorafgaan, 
blijkt dat « grondwerken » (« terras
sements ») eveneens als aanverwan
te werken worden beschouwd; 
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Overwegende dat, krachtens arti
kel 4, eerste lid, van voormeld ko
ninklijk besluit, aile firma's die on
der het Centrum ressorteren, gehou
den zijn aan dat centrum een jaar
lijke bijdrage te betalen, vastgesteld 
op 1/2% (3) van het totaal bedrag 
der in de loop van het dienstj aar 
uitgevoerde werken, hetzij ingevolge 
openbare of beperkte oproepen voor 
aanbesteding, hetzij ingevolge on
derhands afgesloten contracten; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit in voorafgaande overwegin
gen onder meer vermeldt « dat de 
wetenschappelijke bestudering van 
de gronden en hun stabilisatie, 
waarover tot nog toe slechts beperk
te opzoekingen werden gedaan, bui
tengewoon belangrijk is en actief 
moet worden voortgezet wegens de 
toenemende snelheid van het weg
verkeer en wegens het toenemend 
gewicht der voertuigen en der 
vrachten; ( ... ) dat het in het voordeel 
is zowel van de aannemers van we
genwerken als van de Staat, de pro
vinciale en gemeentelijke adminis
tratie en de weggebruikers, een 
Opzoekingscentrum voor de W egen
bouw op te richten, belast met de 
bestudering van de gronden, van be
tere bekledingen en funderingen der 
wegen, evenals van de best passen
de techniek; ( ... ) dat een dergelijk 
Centrum in staat zou zijn een wel
doende invloed uit te oefenen op het 
opmaken van de lastkohieren en de 
normalisering van de aan te wenden 
materialen >>; 

Overwegende dat artikel 3 van de 
statuten van het « Opzoekingscen
trum voor de Wegenbouw , die bij 
het koninklijk besluit zijn gevoegd, 
bepaalt dat dit centrum onder meer 
tot doel heeft : « de aansporing tot 
het wetenschappelijk en technolo
gisch onderzoek, met het oog op de 
verbetering van de wegbekledingen 
en van de constructiemethodes : 
a) door de gestadige bestudering en 
opzoekingen, in speciale uitgeruste 
laboratoria, van alle inheemse en 

(3) Thans 0,8 % ingevolge K.B. 20 juli 1978. 

vreemde materialen, die van aard 
zijn om economisch bij de wegbekle
dingen aangewend te worden; 
b ) door de oprichting van een be
stendige studie- en documentatie
dienst voor de technische vooruit
gang van de wegenbouw »; 

Overwegende dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 5 mei 1952 ai
le aannemers van werken die de 
aanleg, het herstel en het onder
houd van openbare wegen betreffen, 
aan dit besluit heeft willen onder
werpen; dat dit artikel louter bij wij
ze van voorbeeld enkele gevallen 
van aanverwante werken aanduidt; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat verweerster aan de au
toweg E3 werken van « onderhoud 
en aanleg van bezaaiingen en be
plantingen , heeft uitgevoerd en 
oordeelt dat die werken « aan wege
niswerken aanverwant zijn, om re
denen dat zij de gronden van taluds 
en bermen stabiliseren en tegen ero
sie en verzakking beschermen, en 
( ... ) dat zij de veiligheid op de weg 
verhogen door als visueel scherm en 
veiligheidsbarriere op de middenber
men te fungeren »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het aanneemt dat de door verweer
ster uitgevoerde werken aanverwant 
zijn aan de aanleg en het onderhoud 
van de wegen en dat zij onder meer 
tot doel hebben de gronden ervan te 
stabiliseren, niet wettig beslist « dat 
de door (verweerster) uitgevoerde 
aannemingswerken niet vallen on
der de in artikel 2 voorziene aanver
wante werken en (verweerster) der
halve niet als aannemer van wegen
werken kan worden beschouwd »; 

Dat het middel gegrond is; 

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

: naar het Hof van Beroep te Gent. 
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12 februari 1988 - 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 364 

3' KAMER - 15 februari 1988 

1° VORDERING IN RECHTE - BEHAN· 
DELING VAN DE VORDER!NG - CONCLUSIE -
TERMIJN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - NALATIG
HEID - BEGRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKEL!JKHEID - GEEN AAN
VOERING VAN EEN MIDDEL. 

4° CASSATIE - VERNIETIG!NG - OMVANG 
- BURGERL!JKE ZAKEN - GEDEELTEL!JKE 
CASSATIE VAN EEN BESL!SSING - GEVOLG 
VOOR DE BESLISS!NG DIE SLECHTS HET GE
VOLG IS VAN DE VERNIETIGDE BESL!SS!NG. 

1• De verweerder in burgerlijke zaken 
beschikt na overlegging van de stuk
ken over een maand om zi.in conclusie 
te nemen en de eiser beschikt over 
een maand om hem te antwoorden. 
(Art. 748, eerste en tweede lid, Ger.W.) 

2• Niet naar recht verantwoord is de be
slissing « dat, door een onaanvaardba
re vertraging in de procedure, het aan 
eiseres te wijten nadeel grater is ge
worden, « daar zij, rekening houdende 
met de gerechtelijke vakantie, tegen 
30 september 1983 haar conclusie had 
moeten nemen », wanneer de rechter 
enkel vaststelt dat de eiseres, « haar 
gedinginleidende dagvaarding op 17 
augustus 1983 had doen betekenen ». 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 748, eer
ste en tweede lid, Ger.W.) 

3• In burgerlijke zaken is niet ontvanke
Jijk de voorziening tegen een rechter
Jijke beslissing waarop de eiser geen 
kritiek oefent, doordat hij geen middel 
aanvoert. (Art. 1080 Ger.W.) 

4• Gedeeltelijke cassatie van een beslis
sing brengt in diezelfde mate vernieti
ging mede van de beslissing die 
slechts het gevolg is van de eerste be
slissing (1). 

{DEVRESSE N.V. T. PUNCH TUFT P.V.B.A., 
DEBOR IMMO N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7895) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 23 mei en 16 de
cember 1985 in hoger beroep gewe
zen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik; 

Gelet op de beschikking van 21 ja
nuari 1988, waarbij de eerste voor
zitter de zaak naar de derde kamer 
van het Hof verwijst; 

I. In zoverre de voorziening tegen 
het vonnis van 23 mei 1985 is ge
richt: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 748 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1101, 1102, 1134, 1146, 1147, 1149, 
1184, 1382, 1383, 1709, 1728, 2•, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis van 23 
mei 1985, op de tegenvordering van de 
verweersters tot betaling van schadever
goeding wegens de beweerde vertraging 
veroorzaakt door eiseres bij de oplossing 
van het geschil, die vordering heeft inge
willigd en beslist dat verweersters de 
huur van november 1983 tot april 1984 
niet behoefden te betalen, op grand « dat 
de gedinginleidende dagvaarding op 17 
augustus 1983 is uitgebracht, dat (eise
res), rekening houdende met de vakan
tieperiode, had moeten concluderen te
gen 30 september 1983 en dat de zaak in 
de loop van oktober 1983 had kunnen 
worden bepleit; dat zulks in werkelijk
heid pas in mei 1984 is geschied, doordat 
(eiseres) op de zitting van 4 mei 1984 
niet heeft geconcludeerd en gepleit; dat 
(eiseres) derhalve de betaling van de 
huur van november 1983 tot en met april 
1984 niet mag vorderen, onder voorbe
houd van verhaal op haar raadsman in
geval deze aansprakelijk wordt ver-

(1) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 8061, su
pra, nr. 178. 
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klaard voor de onaanvaardbare vertra
ging waardoor het aan (eiseres) of haar 
raadsman te wijten nadeel groter is ge
worden », 

en doordat het bestreden vonnis van 
16 december 1985 als gevolg daarvan de 
huur van november 1983 tot april 1984 
uit de afrekening van de door de eerste 
verweersters verschuldigde huurgelden 
uitsluit; 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de verweerder, na overlegging van de 
stukken over een maand beschikt om 
zijn conclusie te nemen en de eiser over 
een maand beschikt om hem te antwoor
den; eiseres ten deze bij exploot van 17 
augustus 1983 de verweersters heeft 
doen dagvaarden voor de terechtzitting 
van 6 september van de vrederechter 
van het kanton Grace-Hollogne; de ver
weerster bijgevolg als eersten hun con
clusie dienden te nemen; het bestreden 
vonnis niet vaststelt op welke datum de 
verweersters hun conclusie hebben gena
men, en dus evenmin op welke datum de 
termijn is beginnen te lopen waarbinnen 
eiseres haar conclusie moest nemen; 
daaruit volgt dat het vonnis, niet zonder 
schending van voormeld artikel 748 van 
het Gerechtelijk Wetboek en, subsidiair, 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, kon beslissen dat ei
seres een nalatigheid heeft begaan door 
niet " tegen 30 september 1983 » en even
min voor " de terechtzitting van 4 mei 
1984 » haar conclusie te nemen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis van 

23 mei 1985 door, op grond van de 
enkele vaststelling dat eiseres de ge
dinginleidende dagvaarding op 17 
augustus 1983 heeft doen betekenen, 
te beslissen dat zij, rekening hou
dende met de gerechtelijke vakan
tie, tegen 30 september 1983 haar 
conclusie had moeten nemen, artikel 
748 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het bijgevolg op grond van 
dat gegeven niet heeft kunnen be
slissen dat door een onaanvaardbare 
vertraging (in de procedure) ( ... ) het 
aan eiseres te wijten nadeel groter 
is geworden »; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening te
gen het vonnis van 16 december 
1985 is gericht : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door het openbaar mi
nisterie tegen de voorziening ambts
halve is opgeworpen, waarvan over
eenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de advo
caat van eiseres kennis is gegeven 
en dat hieraan is ontleend dat eise
res geen middel aanvoert : 

Overwegende dat eiseres, in ver
band met het vonnis van 16 decem
ber 1985, geen middel aanvoert; 

Dat de voorziening tegen dat von
nis is gericht en dus niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat de ge
deeltelijke vernietiging van het von
nis van 23 mei 1985 in diezelfde ma
te vernietiging medebrengt van het 
vonnis van 16 december 1985 dat 
daarvan het gevolg is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het middel 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis van 23 mei 1985, in zoverre het 
de vordering tot betaling van de 
huur van november 1983 tot april 
1984 niet gegrond verklaart, en het 
bestreden vonnis van 16 december 
1985, in zoverre het eiseres beveelt 
diezelfde huur af te trekken van de 
rekening waarvan haar details en 
verantwoording worden gevraagd; 
beveelt dat van dit arrest melding 
wordt gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde vonnissen; 
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 Hoei, zitting hou
dend in hoger beroep. 

15 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk-
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luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 365 

3• KAMER - 15 februari 1988 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - ART. 15, 

F, M.B. 14 OKT. 196'1 - RECHT VAN DE AANNE
MER OP SCHADELOOSSTELLING - VEREIS
TEN. 

Art. 15, F, van het ME. van 14 okt. 1964 
aangaande de administratieve en tech
nische contractuele bepalingen die het 
algemeen Jastenkohier van de overeen
lwmsten van de Staat uitmaken, 
krachtens hetwelk de aannemer, bij 
vel'traging in de betaling binnen de 
termijn die het vaststelt, zijn werken 
of leveringen mag onderbreken, mits 
hij vooraf zijn besluit tot onderbreking 
kenbaar maakt, geeft hem oak recht 
" op schadeloosstelling onder dezelfde 
voorwaarden als die van littera E » 
~·an dat artikel; het stelt evemvel dat 
recht op schadeloosstelling niet afhan
kelijk van de onderbreking van wer
ken of leveringen. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. NATIONALE OP
VOEDING T. KOEKELBERG N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7898) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de beschikking van 21 ja
nuari 1988 van de eerste voorzitter 
waarbij de zaak naar de derde ka
mer wordt verwezen; 

Over het mid del: schending van arti
kel 15, inzonderheicl littera D, E en F, 
van het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964 aangaande de administratieve 
en technische contractuele bepalingen 

die het algemeen lastenkohier van de 
overeenkomsten van de Staat uitmaken, 
en, voor zover nodig, van de artikelen 
1149, 1151 en 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat artikel 
15.F van het algemRen bestek van de 
overheidsopdrachten bepaalt dat de aan
nemer, wanneer door toedoen van de 
Staat de betaling niet is verricht, boven 
de interest voor achterstallige betalingen 
bedoeld bij artikel 15.D, een schadeloos
stelling kan vorderen, waarop hij recht 
heeft zelfs zonder schade te moeten aan
tonen en ook als er geen tijdelijls:e onder
breking van het werk is geweest, en dat 
de herhaling onder littera F van de 
woorden onder littera E " een in gemeen 
overleg te betalen bedrag "• zeer duide
lijk aantoont dat de verwijzing in littera 
F van artikel 15 naar littera E van het
zelfde artikel dat recht op vergoeding he
lemaal niet aantast, doch enkel betrek
king heeft op het bedrag ervan, en 
doordat het arrest op die redenen steunt 
om verweersters oorspronkelijke vorde
ring ten belope van 2.711.087 frank in 
hoofdsom gegrond te verklaren, 

terwijl uit de strekking en de tekst 
van artikel 15 van het algemeen bestek 
van de overheidsopdrachten blijkt dat de 
aannemer, bij vertraging in de uitbeta
lingen, recht heeft op een interest, bere
kend naar rato van het aantal dagen ver
traging, tegen de wettelijke rentevoet, 
vermeerderd met 1% 's jaars (littera D); 
hij eveneens zijn werkzaamheden of le
veringen mag onderbreken; hij recht 
heeft op een verlenging van de uitvoe
ringstermijn onder de voorwaarden be
paalcl bij littera F, waarin bovendien 
wordt gepreciseerd dat de aannemer 
recht heeft op « schadeloosstelling '' on
der dezelfde voorwaarden als die van lit
tera E van artikel 15, dat de aannemer 
het recht verleent een rekening tot scha
deloosstelling in te dienen voor een in 
gemeen overleg te bepalen bedrag voor 
de onderbrekingen op bevel of door 
schuld van het bestuur; daaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat verweer
ster op grand van dat artikel niet alleen 
aanspraak kan maken op de interest 
voor achterstallige betalingen, maar bo
venclien op een vergoeding, die haar ver
schuldigd is zelfs al heeft zij helemaal 
geen schade geleden en ook al zijn de 
werken niet onderbroken, de veroorde
ling van eiser niet naar recht verant
woordt en het geheel van de in het mid
del aangewezen bepalingen schendt; 
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Over de door verweerster tegen 
het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid, hieruit ont
leend dat het middel onnauwkeurig 
is, in zoverre het niet voor elke ge
formuleerde grief de wettelijke be
palingen aangeeft die zouden zijn 
geschonden en evenmin waarin de 
wettelijke bepalingen die het aan
geeft niet zouden zijn nagekomen : 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waarin de artikelen 1149, 
1151 en 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek zouden zijn geschonden; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid in die mate gegrond is; 

Dat het middel, voor het overige, 
het arrest verwijt dat het de verde
ring tot schadevergoeding gegrond 
verklaart ook al is er geen schade 
en zelfs geen onderbreking van het 
werk; 

Dat eiser dienaangaande op pre
cieze wijze de schending van artikel 
15 van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 aangaande de admi
nistratieve en technische contractu
ele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de overeenkomsten 
van de Staat uitmaken, aanvoert; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid in zoverre niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest zegt 

dat de rechter de schade moet be
oordelen op grond van de eigen ele
menten van de zaak en dat << de 
schade ten gevolge van het feit dat 
de werkzaamheden 78 dagen langer 
hebben geduurd, op dezelfde wijze 
moet worden beoordeeld als de 
schade ten gevolge van de stopzet
ting van het werk gedurende diezelf
de periode, gelet op de vaste kosten 
van de bouwwerf >>; 

Overwegende dat enerzijds, het 
hof van beroep niet beslist dat ver
weerster moest worden schadeloos 
gesteld « ook al was er helemaal 
geen schade »; 

Dat het middel in dat opzicht op 
een onjuiste uitlegging van het ar-

rest berust en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat anderzijds, arti
kel 15.F van het voormeld ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964, 
krachtens hetwelk de aannemer, bij 
vertraging in de betaling binnen de 
termijn die hij vaststelt, zijn werken 
of leveringen mag onderbreken mits 
hij vooraf zijn besluit tot onderbre
king kenbaar maakt, hem verder 
ook recht geeft « op schadeloosstel
ling onder dezelfde voorwaarden als 
die van littera E » van dat artikel; 
dat het evenwel dat recht op schade
loosstelling niet afhankelijk stelt 
van de onderbreking van het werk 
of de leveringen; 

Dat het arrest derhalve, door eiser 
te veroordelen tot schadeloosstelling 
van verweerster, zonder vc;st te stel
len dat zij het litigieuze werk daad
werkelijk had onderbroken, artikel 
15 van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 aangaande de admi
nistratieve en technische contractu
ele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de overeenkomsten 
van de Staat uitmaken, niet schendt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

15 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en Simont. 

Nr. 366 

3' KAMER - JL5 felm.mri 1988 

1° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME· 

NE BEGRIPPEN - HUUROVEREENKOMST -
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SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST - BE
WIJS - ONDERHANDSE AKTE - GELDIGHEID 
- VEREISTE. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR VAN GOEDE
REN - HUUROVEREENKOMST. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME

NE BEGRIPPEN - HUUROVEREENKOMST -
MONDELINGE HUUROVEREENKOMST - BE
WIJS. 

4° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR VAN GOEDE
REN - MONDELINGE HUUROVEREENKOMST. 

1' en 2' Wanneer een huurovereenkomst 
vervat is in een onderhandse akte, is 
deze akte als bewijs van de huur 
slechts geldig voor zover zij is opge
maakt in zoveel originelen als er par
tijen zijn die een onderscheiden be
lang hebben. (Art. 1325 B.W.) 

3' en 4' Art. 1715 B. W. stelt op beperken
de wijze de bewijsmiddelen vast van 
een huur die zonder gescllrift is aange
gaan, waarvan het bestaan wordt be
twist en die nog op generlei wijze ten 
uitvoer is gebracllt. 

(PARENT T. MARTENS) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7900) 

RET HOF; - Gelet op de beschik
king van 21 januari 1988 waarbij de 
eerste voorzitter de zaak naar de 
derde kamer verwij st; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
4 maart 1986 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen in hoger 
beroep gewezen; 

Over llet mid del: schending van de ar
tikelen 1325, inzonderheid het eerste lid, 
1382, 1383, 1715 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat, na impliciet maar zeker te 
hebben vastgesteld dat verweerder aan 
eiser nooit enige huur had betaald en 
dat de aangevoerde huurovereenkomst 
nag op generlei wijze was ten uitvoer ge
bracht, het bestreden vonnis, met beves
tiging van het beroepen vonnis, voor 
recht zegt dat er tussen de partijen een 

handelshuurovereenkomst is gesloten on
der de in het vonnis vastgestelde voor
waarden, en met wijziging van dat von
nis, beveelt dat eiser het goed volledig 
ter beschikking van verweerder moet 
stellen en deze toestaat om een ieder of 
alle roerende voorwerpen, die er zich 
zouden bevinden, te doen verwijderen, 
desnoods met hulp van de openbare 
macht, op grand « dat vaststaat dat de 
partijen op 17 september 1984 een ak
koord hadden gesloten volgens hetwelk 
(eiser) (aan verweerder) een uitvoerig 
beschreven onroerend goed in huur gaf, 
voor de prijs van 25.000 frank per 
maand, welk bedrag tot 1 januari 1987 
niet zou worden gei:ndexeerd (welke 
huur zij nadien, met hetzelfde voorbe
houd, op 20.000 frank zouden vaststel
len); dat zij bovendien overeengekomen 
waren de huurovereenkomst op 1 novem
ber 1984 te ondertekenen, op welke da
tum de overeenkomst van kracht zou 
worden; dat (eiser) beweert dater tussen 
hem en (verweerder) nooit een huurover
eenkomst heeft bestaan, daar het stuk 
van 17 september 1984 slechts een voor
bereidend akkoord was v66r het sluiten 
van het later contract, dat door de schuld 
van de huurder niet op de overeengeko
men datum kon worden gesloten; ( ... ) dat 
de rechtbank zodanig betoog niet kan 
aannemen, daar het litigieuze stuk voor 
geen dubbelzinnige uitlegging vatbaar is, 
maar duidelijk erop wijst dat de partijen 
het onderling eens waren over een wel 

. bepaalde verbintenis; dat (eiser) tever·· 
geefs betoogt dat het enkel ging om een 
aanzet van contractuele onderhandelin
gen, terwijl uit de tekst duidelijk blijkt 
dat er overeenstemming bestond over de 
essentiele punten van de huurovereen
komst en dat geen enkel voorbehoud 
was gemaakt nopens de totstandkoming 
van de overeenkomst; dat dit stuk even
min een gewone huurbelofte is; dat het 
immers geenszins gaat om een eenzijdi
ge verbintenis (van eiser) om zijn goed 
te verhuren, maar wel om een wederke
rig akkoord dat volgens de bedoeling van 
de ondertekenaars nooit is gesloten ge
weest onder de ontbindende voorwaarde 
dat de huurovereenkomst uiterlijk op 1 
november 1984 zou worden ondertekend, 
zoals (eiser) thans beweert; dat immers 
uit de uitvoering van het contract op een 
latere datum niet kan worden afgeleid 
dat de partijen een voorbehoud hebben 
willen maken ten aanzien van de uitvoe
ring van de verbintenissen van het be
doelde contract; dat in casu het contract 
op 17 september 1984 reeds volwaardig 
bestond, doch met een wederzijdse op-
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schortende termijn; dat overigens uit de 
bij het debat overgelegde stukken blijkt 
dat de huur, te weten het instrumentum, 
niet op de overeengekomen datum is on
dertekend, omdat tussen de contracte
rende partijen zeer kleine meningsver
schillen bestonden en ( eiser) zonder 
wettige reden heeft geweigerd daarover 
te praten, en enkel heeft gezegd dat zij 
onaanvaardbaar waren; dat bijgevolg, zo
als de eerste rechter in zijn nauwkeurige 
redengeving, voor recht client te worden 
gezegd dat de partijen op 17 september 
1984 een handelshuurovereenkomst had
den gesloten » en, met verwijzing naar 
de redenen van de eerste rechter, « dat 
eiser de onderhandelingen geheel wille
keurig had stopgezet; dat dient te wor
den vastgesteld dat er een akkoord be
stand over de essentii:He punten van het 
contract : de zaak (het verhuurde onroe
rend goed) en de prijs (de huurprijs); dat 
de partijen het ook eens waren over de 
datum waarop de huurovereenkomst zou 
ingaan », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie in eerste aanleg, die als over
genomen werd beschouwd in zijn appel
conclusie, ter betwisting van de tussen 
de partijen bestaande huurovereenkomst 
aanvoerde « dat het stuk van 17 septem
ber 1984 natuurlijk niet het instrumen
tum van een huurovereenkomst is, ver
mits het onder meer vermeldt : " huur
overeenkomst die uiterlijk moet worden 
ondertekend zodra zij van kracht wordt, 
dit is op 1 november 1984" en "bijdrage 
in de grondbelasting ( ... ) is te regelen" 
en dat de huurovereenkomst niet is op
gemaakt in zoveel exemplaren als er 
contracterende partijen zijn »; luidens ar
tikel 1715 van het Burgerlijk Wetboek 
het bewijs door getuigen niet mag wor
den toegelaten indien een huur, die zon
der geschrift is aangegaan, nog op gener
lei wijze is ten uitvoer gebracht, wat ten 
deze het geval is, aangezien de verweer
der nog geen huur heeft betaald, en een 
van de partijen die ontkent; aldus, val
gens die bepaling, wanneer het bestaan 
van de huur wordt betwist, hij die zich 
op de huurovereenkomst beroept, daar
van schriftelijk het bewijs moet leveren; 
luidens artikel 1325, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, de onderhandse ak
ten die wederkerige overeenkomsten be
vatten slechts geldig zijn voor zover zij 
opgP-maakt zijn in zoveel originelen als 
er partijen zijn die een onderscheiden 
belang hebben; het bij artikel 1715 van 
het Burgerlijk Wetboek vereiste ge
schrift, om als bewijsstuk van de weder
kenge huurovereenkomst te kunnen gel-

den, moet voldoen aan de vereisten van 
artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek; 
het vonnis, dat zich ertoe beperkt de in
houd van het stuk van 17 september 
1984 te onderzoeken om te zeggen dat de 
partijen het eens waren over de essen
ti1He punten van de huurovereenkomst, 
en daaruit a£ te leiden dat die overeen
komst op die datum reeds bestond, zon
der in enige ovenveging te antwoorden 
op het verweer van eiser, die, om het be
staan van de huur te betwisten, erop 
wees dat volgens de wet een akte moet 
worden opgemaakt in zoveel exemplaren 
als er partijen zijn, en die aanvoerde dat 
het stuk van 17 september 1984 dat « in
strumentum » niet kon zijn, niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
het vonnis, door een « stuk >> waarvan 
het niet vaststelt dat het is opgemaakt in 
zoveel exemplaren als er partijen zijn, 
als bewijs van de huurovereenkomst aan 
te nemen, ten¥ijl eiser tegen de rechts
vordering van ven¥eerder opwierp dat 
die geldigheidsvereiste van het instru
mentum niet was vervuld, de bewijsre
gels inzake de huurovereenkomst mis
kent als het bestaan van die overeen
komst wordt ontkend (schending van de 
artikelen 1325 en 1715 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis, in zover
re het aanneemt dat het stuk van 17 sep
tember 1984 niet, in de zin van artikel 
1715 van het Burgerlijk Wetboek, een ge
schrift is dat strekt tot bewijs van de 
huurovereenkomst, oordeelt dat zodanige 
geschrift niet is vereist ingeval het niet 
kon worden opgemaakt door de schuld 
van een partij, ten deze eiser, die ten on
rechte de onderhandelingen heeft ver
broken, en aldus, zonder enig geschrift, 
het bewijs aanneemt van de huur die ei
ser ontkent, de artikelen 1715 en 1325, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; het ook de gevolgen miskent 
van de extra contractuele fout die eiser 
zou hebben begaan en die geen contrac
tuele verbintenis kan doen ontstaan, zo
als die derde gedurende een zekere tijd 
tegen een bepaalde prijs het genot te 
verlenen van een zaak (schending van 
de artikelen 1322 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 1714 van 
het Burgerlijk W etboek bepaalt dat 
men kan huren bij geschrift of mon
deling; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
bestreden vonnis vaststelt dat « op 
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17 september 1984, de partijen een 
" voorlopig akkoord " ondertekenen, 
naar luid waarvan eiser ( ... ) (aan 
verweerder) een aan de Brusselse
steenweg 62 te Bergen gelegen on
roerend goed verhuurt met een 
huurovereenkomst, die op 1 novem
ber 1984 zal worden ondertekend, 
met een maandel.ijkse huurprijs van 
25.000 frank, die tot 1 januari 1987 
niet zal worden ge'indexeerd » en 
« dat de huurovereenkomst, te we
ten het instrumentum, niet op de 
overeengekomen datum is onderte
kend »; 

Overwegende dat niet wordt be
twist dat « het stuk ,, met als dagte
kening 17 september 1984 niet is op
gemaakt in zoveel originelen als er 
partijen zijn die een onderscheiden 
belang hebben; dat het dus de voor
waarden van artikel 1325 van het 
Burgerlijk Wetboek niet vervult; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 1715 op beperkende wijze de be
wijsmiddelen vaststelt van een huur 
die zonder geschrift is aangegaan 
en die nog op generlei wijze ten uit
voer is gebracht; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat hoewel verweerder << het 
goed in bezit had genomen en er 
sommige veranderingen had aange
bracht, (eiser) (verweerder) voor de 
vrederechter had gedagvaard ten 
einde (hem) elke toegang tot het li
tigieuze goed te verbieden >>; dat 
daaruit volgt dat volgens de feiten
rechter de verhuurder geenszins 
met de uitvoering van de huur was 
begonnen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, derhalve, door op grond van 
de enkele in het middel weergege
ven overwegingen te beslissen dat 
de partijen op 17 september 1984 
een huurovereenkomst hadden ge
sloten, de artikelen 1325 en 1715 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat niet was vereist 
dat de voorziening aan de procureur 
des Konings werd betekend, daar 
hij geen partij was in de zaak; 

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, behalve de kosten 
betreffende de betekening van de 
voorziening aan de procureur des 
Konings, die ten laste blijven van ei
ser, en begroot zijn op tweeduizend 
vierhonderd tachtig frank; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Doornik, zitting hou
dende in hoger beroep. 

15 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Van Ommeslaghe. 

N:r. 367 

3' KAMER - 15 februari 1988 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE 
OF TECHNISCHE REDENEN - RAADPLEGING 
VAN HET PARITAIR COMITE - ONTSLAG VAN 
ALLE WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECH
TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP. 

De werkgever, de curator van een faillis
sement en de vereffenaar van een ge
rechtelijk akkoord zijn niet gehouden 
het paritair comite te raadplegen alvo
rens een beschermde werknemel' we
gens economische of technische l'ede
nen te ontslaan, wanneer zij ingevolge 
een rechterlijke beslissing vel'plicht 
zijn alle werlrnemers gelijkelijlr en ter
zelfder tijd of binnen een zeer korte 
termijn te ontslaan, zodat discrimina
tie uitgesloten is (1); het vonnis dat 
een faillissement uitspl'eekt « zondel' 
uitspl'aak te doen over de voortzetting 
van enige handelsactiviteit » is geen 
rechterJUke beslissing die de curato1' 

(1) Zie Cass., . 13 old. 1986, A.R. nr. 5238 
(A.C., 1986-87, m. 78) en de noot. 
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ontslaat van zijn verplichting het pari
tair comite te raadplegen. (Artt. 21, § 2, 
Bedrijfsorganisatiewet en lbis, § 2, Ge
zondheid en Veiligheidswet.) 

(ARNO E.A. T. MRS. BOURLEE EN DELANDE Q.Q.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7928) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1986 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 21 (inzonderheid § 2, eerste lid, 
en 7) van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, als vervangen bij artikel 2 van de 
wet van 16 januari 1967 en gewijzigd bij 
artikel 5 van het konink!ijk besluit nr. 4 
van 11 oktober 1978, en lhis (inzonder
heid § 2, eerste lid, en 7) van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers, als
znede de salubriteit van het werk en van 
de werkplaatsen, als ingevoegd bij arti
kel 5 van de wet van 16 januari 1967 en 
gewijzigd bij artikel 10, § 2, 7 en 8, van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat de Rechtbank van Koop
handel te Nijvel op 29 juli 1980 een von
nis van faillietverklaring op bekentenis 
van de naamloze vennootschap Fabelta 
Tubize had uitgesproken, dat de aange
stelde curators alle werknemers hadden 
ontslagen, met inbegrip van de eisers, 
die bijzonder beschermde werknemers 
waren in hoedanigheid van niet verko
zen kandidaten bij de sociale verkiezin
gen van 1979, of als leden die het perso
neel vertegenwoordigen in de onderne
mingsraad of in het comite voor veilig
heid en gezondheid, zonder dat vooraf 
het bevoegd paritair comite werd geraad
pleegd om het bestaan te laten erkennen 
van economische of technische redenen 
die het ontslag van de beschermde werk
nemers rechtvaardigen, en dat de aan
vraag tot herplaatsing van 27 augustus 
1980 niet werd beantwoord, oordeelt dat 
" de curators, met de opdracht die hun 
ingevolge de Fail!issementswet is toever
trouwd, en gelet (op het feit) dat een fail
lissement niet noodzakelijk de beeindi
ging van een arbeidsovereenkomst impli
ceert, in die zin mo.atregelen hebben 
genomen door op 30 juli 1980 alle werk-

nemers te ontslaan "• dat « men zich op 
die datum van 30 juli 1980 moet plaat
sen "• dat « de ( ... ) vraag is of de curators 
vooraf het paritair comite dienden te 
raadplegen alvorens op 30 juli 1980 de 
werknemers te ontslaan "• en beslist dat 
<< die vraag, gelet op de desbetreffende 
rechtspraak, en met name op die van het 
Hof van Cassatie, ontkennend dient te 
worden beantwoord ( ... ) "• dat de recht
spraak van het Hof leert dat de curator, 
« wanneer de exploitatie van een gefail
leerde vennootschap tijdens een door de 
rechtbank vastgestelde termijn wordt 
voortgezet, bij het verstrijken van die 
termijn een beschermde werknemer ( ... ) 
mag ontslaan zonder vooraf het paritair 
comite te raadplegen om het bestaan te 
laten erkennen van economische rede
nen die het ontslag rechtvaardigen "• dat 
« zulks a fortiori het geval is wanneer de 
rechtbank van koophandel in haar von
nis van faillietverklaring zelfs geen ter
mijn voor de voortzetting van de activi
teiten vaststelt "• dat die zienswijze is 
bevestigd door de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie, volgens welke « de bij
zondere bescherming blijft bestaan wan
neer de beeindiging niet volgt uit een 
rechterlijke beslissing in het raam van 
het faillissement ( ... ) ''• dat « ten deze, de 
economische redenen niet volgen uit een 
beslissing van de werkgever, maar uit 
een rechterlijke beslissing : het vonnis 
van failietverklaring "; dat, « (wanneer) 
de curators, ten gevolge van een vonnis 
van faillietverklaring waaruit op zichzelf 
de economische redenen al blijken, alle 
werknemers ontslaan, dat ontslag ten 
aanzien van de beschermde werknemers 
niet discriminatoir kan zijn "• en dat « de 
curators, nu alle werknemers regelmatig 
waren ontslagen, geen gevolg meer hoe
fden te geven aan de doelloos geworden 
vraag tot herplaatsing "• waarbij aldus 
het hager beroep gegrond wordt ver
klaard en de oorspronkelijke vordering 
van de eisers wordt afgewezen, 

terwijl, volgens artikel 21, § 2, eerste 
lid, van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, vervangen bij artikel 2 van de wet 
van 16 januari 1967 en gewijzigd bij arti
kel 5 van het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, en volgens artikel lbis, 
§ 2, eerste lid, 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, als ingevoegd bij artikel 5 
van de wet van 16 januari 1967 en gewij
zigd bij artikel 10, § 2, van het koninklijk 
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besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de !e
den die het personeel vertegenwoordigen 
en de kandidaten slechts kunnen worden 
ontslagen om een dringende reden die 
vooraf door het arbeidsgerecht is aange
nomen of om economische of technische 
redenen die vooraf door het bevoegd pa
ritair comite zijn erkend; de voorafgaan
de raadspleging van het bevoegd paritair 
comite is voorgeschreven om iedere dis
criminatie van de beschermde werkne
mers te voorkomen; die discriminatie uit
gesloten is wanneer het ontslag van de 
beschermde werlmemer het gevolg is 
van een beslissing in het raam van een 
faillissement, zodat de curator het pari
tair comite niet vooraf hoeft te raadple
gen om het bestaan van economische of 
technische redenen te Iaten erkennen, 
wanneer hij, na het verstrijken van de 
termijn die hem voor de voortzetting van 
de handels- of industriele activiteiten 
van de gefailleerde vennootschap is toe
gestaan, aile werknemers ontslaat; een 
vonnis van faillietverklaring, dat ener
zijds geen einde maakt aan het bestaan 
van de onderneming en anderzijds geen 
beeindiging van de arbeidsovereenkom
sten impliceert, evenwel niet kan worden 
uitgelegd als een vonnis dat het ontslag 
van de werknemers die het personeel 
vertegenwoordigen, toestaat of oplegt, en 
evenmin als een vonnis dat het bestaan 
van economische of technische redenen 
erkent die het ontslag van de bescherm
de werknemers rechtvaardigen; zelfs in 
de onderstelling dat alle werknemers ter
zelfder tijd zouden zijn ontslagen, kort 
na het vonnis van faillietverklaring, de 
discriminatie van de beschermde werk
nemers niet kan worden uitgesloten, met 
name als aan de voortzetting van de acti
viteiten van de gefailleerde onderneming 
wordt gedacht, of als de rechtbank van 
koophandel daartoe haar toestemming 
zou kunnen verlenen; het vonnis van 
faillietverklaring het ontslag van de be
schermde werknemers zonder vooraf
gaande raadpleging van het bevoegde pa
ritair comite niet toestaat; zodat het 
arbeidshof ten onrechte oordeelt dat het 
collectieve ontslag van de werknemers 
van de gefailleerde onderneming door de 
curator, - voor de regelmatigheid van 
het ontslag van de beschermde werkne
mers - geen voorafgaande raadpleging 
van het bevoegd paritair comite vereist 
(schending van de in het middel aange
wezen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de artikelen 
lbis, § 2, 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 en 21, § 2, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het be
drijfsleven, met name bepalen dat 
de leden die het personeel vertegen
woordigen en de kandidaten slechts 
kunnen worden ontslagen om econo
mische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegd paritair co
mite zijn erkend; 

Overwegende dat op die verplich
ting geen enkele uitzondering be
staat; dat zij evenwel zinloos en der
halve ook zonder uitwerking is wan
neer de werkgever of de curator 
over het faillissement, wegens een 
rechterlijke beslissing, alle werlme
mers terzelfder tijd of binnen een 
zeer korte termijn moet ontslaan; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze vaststelt dat de rechtbank van 
koophandel de verwerende vennoot
schap op 29 juli 1980 failliet heeft 
verklaard « zonder uitspraak te 
doen over de voortzetting van enige 
handelsactiviteit », en dat de cura
tors op 30 juli 1980 alle werknemers 
hebben ontslagen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest niet kan wor
den afgeleid dat de curators, krach
tens een rechterlijke beslissing, alle 
werknemers terzelfder tijd of bin
nen een zeer korte termijn moesten 
ontslaan, zodat elke discriminatie 
ten aanzien van de beschermde 
werknemers uitgesloten zou zijn; 

Dat het arrest, dat op grond van 
die vaststellingen beslist dat de 
voorafgaande raadpleging van het 
paritair comite niet vereist was, de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het zegt dat het hoger beroep ont
vankelijk is; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
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de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Bergen. 

15 februari 1988 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Van Ommeslaghe. 

Nr. 368 

3" KAMER - 15 februari 1988 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - EXPLOOT - NIETIG
HEID - ONREGELMATIGHEID IN DE VERMEL
DING VAN EEN VORM - ART. 867 GER.W. 
VERGELIJKING VAN DE GEDINGSTUKKEN. 

2° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
W AARDER - ONREGELMATIGHEID IN DE 
VERMELDING VAN EEN VORM - EXCEPTIE 
VAN NIETIGHEID -ART. 867 GER.W. -VERGE
LIJKING VAN VERSCHILLENDE EXPLOTEN. 

3° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE 
REDENEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
OM DE REDENEN AAN TE VULLEN - GREN
ZEN. 

1 o en 2o Het nietigheidsvoorschrift van 
art. 867 Ger. W. wordt door de rechter 
juist toegepast, als hij oordeelt dat de 
litigieuze vorm in acht is genomen, 
zulks op grand van een vergelijking 
van de stukken in een zelfde geding, 
ongeacht de tijd die tussen deze stuk
ken verstreken is. 

3° De feitenrechter kan de door partijen 
aangevoerde redenen ambtshalve aan
vullen, op voorwaarde dat hij geen be
twisting opwerpt waarvan het bestaan 
in hun conclusie is uitgesloten, dat hij 
enkel op regelmatig aan zijn beoorde
ling voorgelegde feiten of stukken 

steunt en dat hij noch het voorwerp, 
noch de oorzaak van de vordering wij
zigt (1}. 

(ETABLISSEMENTS S. BRONCHAIN N.V. 
T. PIRSON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8133} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1987 door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling Na
men, gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 43, 5°, en 867 van het Gerechte
lijk Wetboek, miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, schending van de arti
kelen 15, 16 van de wet van 25 ventose-5 
germinal jaar XI (16 maart 1803} tot re
geling van het notarisambt en 78 van het 
Wetboek van Strafvordering en misken
ning van het in die artikelen neergeleg
de algemeen rechtsbeginsel, krachtens 
hetwelk niet goedgekeurde doorhalingen 
en overschrijvingen in authentieke akten 
als ongedaan worden beschouwd, 

doordat, ter ontvankelijkverklaring 
van de vordering die verweerder heeft 
ingesteld, bij een eerste dagvaarding van 
30 november 1984, waarin de namen van 
drie gerechtsdeurwaarders Etienne Du
jardin, Edgard Urbain en Marianne The
wissen, vermeld staan, waarvan er twee 
waren doorgehaald zonder dat die door
halingen waren goedgekeurd, en bij een 
tweede dagvaarding van de gerechts
deurwaarder Edgard Urbain, waarop ver
keerdelijk de datum van 7 mei 1984 is 
vermeld, en ter afwijzing van het door 
eisers voorgedragen verweer volgens het
welk die beide dagvaardingen nietig wa
ren, de eerste omdat de doorhalingen 
niet waren goedgekeurd en aan de hand 
van het exploot dus niet kon worden uit
gemaakt wie de optredende deurwaarder 
was, en de tweede, wegens de onregel
matige vermelding van de datum ervan, 
het arrest op de volgende redenen is ge
grond : « Ingevolge artikel 862, § 1, 4°, 
(van het Gerechtelijk Wetboek} is, zelfs 
zonder nadeel, de akte nietig in geval 
van verzuim of onregelmatigheid betref
fende het optreden van de ministeriiHe 
ambtenaar; het geschil op grand van die 

(1) Zie Cass., 29 mei 1986, A.R. nr 7430 
(A.C., 1985-86, nr 608). 
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tekst moet worden opgelost; immers, 
geen enkele tekst voorziet in het geval 
van een niet goedgekeurde doorhaling 
(noch artikel 43, 5°, noch artikel 862, § 1); 
artikel 16 van de wet van 25 vent6se jaar 
XI tot regeling van het notarisambt wei 
bepaalt dat de doorgehaalde woorden 
moeten worden goedgekeurd op straffe 
van een strafrechtelijke sanctie tegen de 
nalatige notaris; geen enkele uitdrukke
lijke wettelijke bepaling noch enig alge
meen rechtsbeginsel het echter mogelijk 
maakt die bepaling op de gerechtsdeur
waarders toe te passen; derhalve, dient 
te worden onderzocht of het ten deze 
gaat om « een verzuim of onregelmatig
heid betreffende het optreden van de mi
nisterii:\le ambtenaar >>; die bepaling zeer 
ruim is en daardoor alle tekortkomingen 
aan de verplichtingen van de ministe
rii:He ambtenaren kunnen worden getrof
fen; hierboven is gezegd dat geen enkele 
wettelijke bepaling vereist dat de ge
rechtsdeurwaarder doorhalingen goed
keurt; de deurwaardersakte echter geen 
aanleiding mag geven tot twijfel over de 
draagwijdte ervan; ten deze, de vraag is 
of het gedinginleidend exploot wel dege
lijk door de deurwaarder Urbain is bete
kend; als men de handtekeningen op de 
exploten van 30 november 1984 en van 7 
mei 1985 (zelfs met de verkeerde dagte
kening) vergelijkt, het geen twijfel lijdt 
dat het exploot wel dege!ijk door de 
deurwaarder Urbain is betekend; er dus 
geen sprake is van enig verzuim of onre
gelmatigheid in het exploot van 30 no- ' 
vember 1984; de doorhalingen, hoewel zij 
niet op de kant werden goedgekeurd, 
geen twijfel Iaten bestaan over de identi
teit van de ministeriio\le ambtenaar; nie
mand zich kan vergissen over de identi
teit van de optredende deurwaarder; het 
exploot van 30 november 1984 niet nietig 
is », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 43, 5°, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat het exploot van betekening, op straf
fe van nietigheid, de naam, de voornaam 
en het adres van de optredende deur
waarder moet vermelden; bij het lezen 
van het exploot de geadresseerde de juis
te identiteit van de deurwaarder moet 
kunnen kunnen; volgens artikel 867 van 
hetzelfde wetboek, wanneer de vermel
ding van een vorm verzuimd is of onre
gelmatig is geschied, zulks geen nietig
heid van de rechtspleging ten gevolge 
kan hebben, indien uit de gedingstukken 
blijkt dat die vorm werkelijk in acht is 
genomen; het arrest, om te oordelen dat 
het gedinginleidend exploot van 30 no-

vember 1984 wel degelijk door de deur
waarder Urbain is betekend, steunt op 
een vergelijking van de handtekeningen 
op de exploten van 30 november 1984 en 
7 mei 1985; het arrest dus, aan de hand 
van een akte van meer dan zes maanden 
na de gedinginleidende dagvaa.rding van 
30 november 1984, beslist dat eiseres 
zich « niet kon vergissen omtrent de 
identiteit van de optredende deurwaar
der »; het arrest, door geenszins de nie
tigheid uit te spreken van het gedingin
leidend exploot van 30 november 1984, 
dat aan eiseres is betekend door een 
deurwaarder wiens juiste identiteit enkel 
kon worden geweten op grand van een 
gedingstuk van meer dan zes maanden 
na de betekening, de artikelen 43, 5°, en 
867 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

tweede onderdeel, noch verweerder, 
noch mr. Urbain, die vrijwillig in de 
zaak is tussengekomen, voor het arbeids
hof hadden aangevoerd dat uit de latere 
dagvaarding met een verkeerde datum 
van 7 mei 1984 kon worden afgeleid dat 
de eerste dagvaarding van 30 november 
1984 door de deurwaarder Urbain was 
betekend; dat het arrest, door de door ei
seres opgeworpen exceptie van nietig
heid van de dagvaarding van 30 novem
ber 1984 te verwerpen, op grond dat de 
vergelijking van de handtekening op de 
twee exploten geen twijfel laat bestaan 
omtrent de identiteit van de deurwaar
der die de dagvaarding van 30 november 
1984 heeft betekend, zonder dat eiser 
dienaangaande haar opmerkingen heeft 
kunnen doen gelden, het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging miskent; 

derde onderdeel, de niet goedgekeurde 
doorhalingen in een deurwaarders
exploot als ongedaan worden beschouwd; 
het arrest, door de exceptie van nietig
heid van de dagvaarding van 30 novem
ber 1984, die eiseres had opgeworpen we
gens de onregelmatigheid van de vermel
ding van de naam en de voornaam van 
de optredende gerechtsdeurwaarder te 
verwerpen, op grond dat « geen enkele 
wettelijke bepaling vereist dat de ge
rechtsdeurwaarder doorhalingen goed
keurt >> en dat de doorhalingen de namen 
van de beide in de dagvaarding van 30 
november 1984 vermelde deurwaarders, 
« hoewel zij niet op de kant zijn goedge
keurd, geen twijfel Iaten bestaan om
trent de identiteit van de ministeriele 
ambtenaar >> die voormelde akte heeft 
betekend, de artikelen 15, 16 van de wet 
van 25 ventose-5 germinal jaar XI tot re-
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geling van het notarisarnbt en 78 van het 
Wetboek van Strafvordering schendt, als
rnede het in die artikelen neergelegde al
gerneen rechtsbeginsel, krachtens het
welk niet goedgekeurde doorhalingen en 
overschrijvingen in authentieke gedings
tukken als ongedaan worden beschouwd, 
miskent: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat. het arbeidshof, 

geadieerd door twee dagvaardingen 
waarin melding werd gemaakt, in 
het eerste, van drie namen van ge
rechtsdeurwaarders waarvan er 
twee door niet goedgekeurde door
halingen zijn geschrapt en, in de 
tweede, van een onjuiste datum van 
betekening, heeft geoordeeld, na sa
menvoeging van de zaken, dat « als 
men de handtekeningen (op de bei
de exploten) vergelijkt, er geen twij
fel kan bestaan dat het exploot wel 
degelijk door de deurwaarder Ur
bain is getekend »; 

Dat het arrest aldus, door vergelij
king van de stukken in een zelfde 
geding, vaststelt dat, ongeacht de 
onregelmatige vermelding in de eer
ste dagvaarding, het exploot wel de
gelijk is betekend door de gerechts
deurwaarder wiens naam daarin 
voorkomt, zonder schending van ar
tikel 43, 5°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, een juiste toepassing 
maakt van artikel 867 van datzelfde 
wetboek, ongeacht de tijd die tussen 
die stukken is verstreken; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de feitenrechter 
de door de partijen aangevoerde re
denen ambtshalve kan aanvullen, op 
voorwaarde dat hij geen betwisting 
opwerpt waarvan het bestaan in 
hun conclusie is uitgesloten, dat hij 
enkel op regelmatig aan zijn beoor
deling voorgelegde feiten of stukken 
steunt en hij noch het voorwerp, 
noch de oorzaak van de vordering 
wijzigt; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
dat, om te beslisssen dat de dag
vaarding door de gerechtsdeurwaar-

der Urbain was betekend, steunt op 
de vergelijking van die dagvaarding 
met een later exploot dat regelmatig 
was overgelegd, een juiste toepas
sing maakt van die regels en het 
recht van verdediging niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

woord op het eerste onderdeel van 
het middel is gezegd, het arbeidshof 
zijn beslissing, dat de litigieuze dag
vaarding door de gerechtsdeurwaar
der Urbain was betekend, laat steu
nen op de vergelijking van die 
dagvaarding met een later exploot; 

Dat de door eiser weergegeven re
denen van het arrest, in verband 
met de geldigheid van de doorge
haalde vermeldingen, derhalve ten 
overvloede zijn gegeven; dat het on
derdeel dat die redenen bekritiseert, 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

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

15 februari 1988 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelljk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 369 

2• KAMER - 16 febrnad 1988 

1° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP 
WET 30 JULI 1979, ART 15 - VERBEURDVER
KLARING- TOEPASSING VAN ARIT 42 EN 43 
sw 

2° STRAF - VERBEURDVERKLARING - TOE 
PASSING VAN ARIT 42 EN 43 SW - RADIO- EN 
TELEV!SIEOMROEP - WET 30 JULI 1979, ART 
15. 
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1" en 2" Art. 15 van de wet van 30 juli 
1979 betreffende de radioberichtgeving, 
krachtens hetwelk alle zonder vergun
ning gehouden zend- of ontvangtoestel
Jen voor radioverbinding en elk voor
werp dat in het bijzonder bestemd is 
voor hun werking, altijd verbeurd ver
klaard worden, zelfs als ze niet de ei
gendom van de veroordeelde zijn sluit 
de toepassing van de artt. 42 en ,J3 Sw. 
niet uit, met name wat de zaken be
treft die niet in het bijzonder door de 
Radiowet zijn bedoeld maar toch ge
diend hebben voor of bestemd waren 
tot het plegen van een misdrijf (1). 

(TOLLEBEKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1508) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 maart 1987 op ver
zet door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

II. In · zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser veroordeeld wordt : 

C. wegens de telastleggingen A en 
B van de zaak II, notitienummer 
67.42.4714/85 : 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 42, 43 van het Strafwetboek 
en 15 van de wet van 30 juli 1979 betref
fende de radioberichtgeving, en luidende 
als volgt : Zoals door de wet wordt ver
eist, heeft het bestreden arrest bepaald 
dat aile verbeurdverklaarde voorwerpen, 
w:elke werden in beslag genomen, ge
dlend hebben om de misdrijven te ple
gen en eigendom zijn van de veroordeel
de. Het is evenwel een uitdrukkelijke 
voorwaarde van artikel 42, 1", van het 
Strafwetboek dat aile voorwerpen eigen
dom moeten zijn van de veroordeelde 
hetgeen niet het geval is. De in beslag 
genomen voorwerpen, met inbegrip van 

(1) Zie Cass., 21 mei 1986, A.R. nr. 5022 
(A. C., 1985-86, nr. 581; R. W, 1986-87, kol. 1262 
met noot A. V<J.ndeplas). 

aile radio-apparatuur, langspeelplaten en 
geluidsbanden, zijn eigendom van een 
V.Z.W. Derhalve kon de verbeurdverkla
ring op grand van artikel 42 van het 
Strafwetboek niet worden uitgesproken. 
Minstens is er een overtreding van arti
kel 15 van de wet van 30 juli 1979, waar
in bepaald wordt dat aileen mogen ver
beurd verklaard worden de zonder ver
gunning gehouden zend- of ontvangtoe
steilen en elk voorwerp dat in het 
bijzonder bestemd is voor hun werking. 
Welnu, minstens aile langspeelplaten en 
geluidsbanden vallen niet onder die be
paling, vermits zij als dusdanig niet no
dig zijn voor de werking van de zend- of 
ontvangtoestellen. Minstens dienen deze 
voorwerpen buiten de verbeurdverkla
ring te vallen, zodat het bestreden arrest 
ten onrechte toepassing heeft gemaakt 
van genoemd artikel 15 voor aile inbe
slaggenomen voorwerpen : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis « verbeurd (verklaart) we
gens de tenlasteleggingen II, A en 
B, de voorwerpen genoemd in de in
ventarissen der overtuigingsstukken 
nummers 851331, 851257, 851309, 
851466 en, wat betreft nummer 
851223, met uitzondering van de 
voorwerpen die niet aangestipt zijn 
met groene puntjes op de pagina's 
II, IV, V en VI; tevens ( ... ) de goede
ren die ter plaatse werden in beslag 
genomen in handen van (eiser}, na
melijk een dipoolantenne op het dak 
en een kabel »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest het beroepen vonnis bevestigt 
« wat de verbeurdverklaring van de 
O.S. betreft, mits evenwel gepreci
seerd wordt dat deze stukken ge
diend hebben om de misdrijven te 
plegen en eigendom zijn van (ei
ser) »; 

Overwegende, eensdeels, dat inge
volge de door de eerste rechter ge
maakte en door de appelrechters be
vestigde uitzondering de in het mid
del bedoelde voorwerpen groten
deels niet worden verbeurd ver
klaard; dat het middel in zoverre 
belang mist; 

Overwegende, anderdeels, dat ar
tikel 15 van de wet van 30 juli 1979 
de toepassing van de artikelen 42 en 
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43 van het Strafwetboek niet uitsluit 
maar integendeel bevestigt; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat alle verbeurd ver
klaarde voorwerpen gediend hebben 
om de misdrijven te plegen en ei
gendom zijn van eiser; 

Dat het middel, in zoverre het die 
vaststellingen betwist, opkomt tegen 
de onaantastbare beoordeling van 
de feiten door de rechter; 

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. 

16 februari 1988 - 2' kamer- Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Balcaen, Gent. 

Nr. 370 

2' KAMER - 17 februari 1988 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VERMELDING. IN DE BE
SCHIKKING OP HET ARREST TOT VERWIJ
ZING, VAN DE DATUM WAAROP HET MISDRIJF 
IS GEPLEEGD - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM HEM TE VERBETEREN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER
OORDELENDE BESLISSING WAARIN DE DA
TUM VAN DE FElTEN VAN DE TELASTLEG
GING IS GEWIJZIGD - BEKLAAGDE NIET 
VERWITTIGD- lVIISKENNING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIG!;.JG. 

3° OPLICHTING 
GRIP. 

KUNSTGREPEN - BE· 

1" De vermelding, in de verwijzende be
schikking of het verwijzend arrest, van 
de dag waarop de aan de vervolging 
ten grondslag liggende feiten zijn ge
pleegd, is maar voorlopig; de feiten
rechter dient die datum definitief vast 
te stellen naar de uitslag van het on
derzoek, met inachtneming van het 
recht van verdediging (1). 

2• Wanneer de veroordelende beslissing 
de datum van de feiten van de telast
legging wijzigt, zonder dat beklaagde 
daarvan is verwittigd en dienaangaan
de zijn opmerkingen heeft kunnen 
doen gelden, is het recht van verdedi
ging miskend (2). 

a· Kunstgrepen die zijn aangewend na 
de afgifte van de gelden of waarden 
kunnen, in samenhang met andere, als 
oplichting worden aangemerkt wan
neer zij tot doe] en tot gevolg hebben 
gehad dat het slachtoffer overtuigd 
werd van de eerlijkheid van de ver
richte handelingen en het wanbedrijf 
aldus voltrokken werd (3). (Art. 496 
Sw.) 

(DE BROUWER T. VAN INNES E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6326) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 oktober 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het eerste middel : schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher-

(1) en (2) Cass., 5 dec. 1984, A.R. nr. 3834 
(A.C., 1984-85, nr. 216), 28 me1 1985, A.R. 
nr. 8265 (ibid., 1984-85,. nr. 582), en 23 sept. 
1987 (A.C., 1987-88, supza nr. 50). 

(3) Rep. prat. du dr. beige, Aanv., dl. IV Es
croquerie, nr. 106ter, E. GARc;;ON, Code penal 
annote (Paris, 1959), art. 405, nr. 60; J. JONQUE
RES, in Rep. dr. crim et de proc. penale, Dal. 
1953, nr. 157. Cass. Fr., 24 juli 1896 (Bull. crim., 
nr. 251), en 9 jan. 1936 (Gazette du pal., I, 542). 
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ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden dat op 4 no
vember 1950 te Rome is ondertekend en 
bij de wet van 13 mei 1955 is goedge
keurd, alsook miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat eiser naar de correctionele 
rechtbank is verwezen ter zake van het 
feit: I. dat hij zich tussen 23 maart 1975 
en 30 januari 1981 schuldig heeft ge
maakt aan oplichting en verduistering 
ten nadele van het echtpaar Van Innis 
(beschikking van 13 april 1983 van de 
raadkamer) en aan oplichting ten nadele 
van de litisconsorten Hanssens (arrest 
van 7 februari 1985 van de kamer van in
beschuldigingstelling), alsook ter zake 
van het feit II. dat hij tussen 17 novem
ber 1983 en 31 januari 1984 oplichting 
heeft gepleegd ten nadele van het echt
paar Rux Lamme d'Huisnacht en Lucet
te Adriaensen (arrest van 11 september 
1986 van de kamer van inbeschuldiging
stelling); dat het arrest, na de hierboven 
vermelde zaken I en II wegens samen
hang te hebben gevoegd, beslist dat noch 
de feiten van zaak I noch die van zaak II 
verjaard zijn en, na aile telastleggingen 
van oplichting bewezen te hebben ver
klaard, eiser wegens al die ten laste ge
legde feiten tot een enkele straf van drie 
jaar gevangenis en 3.000 frank geldboete, 
verhoogd tot 180.000 frank, veroordeelt, 
waarbij het ter bepaling van de straf
maat rekening heeft gehouden met « de 
herhaling van de strafbare feiten begaan 
door beklaagde, de vernuftigheid van de 
oplichting, alsook met de aanzienlijke 
bedragen die (eiser) zich ten nadele v~? 
zijn talrijke slachtoffers heeft toegeel
gend », op grand dat het ~aatste van de 
sub I ten laste gelegde fe1ten dagtekent 
van 6 juni 1980; « dat het niet kan wor
den betwijfeld dat, als die verscheidene 
feiten bewezen zouden worden ver
klaard, er aan de zijde van de dader een
heid van opzet aanwezig zou zijn, aange
zien het geheel van die feiten kan 
worden samengebracht in een enkele te
lastlegging van oplichting ten laste van 
de beklaagde; dat de vordering die in het 
strafdossier berust het misdrijf in zaak 
II situeert in de tijdspanne tussen 17 no
vember 1983 en 31 januari 1984; dat 
nochtans dient te worden opgemerkt dat 
de eventueel als oplichting aan te mer
ken feiten waarover de partijen Rycx 
Lamme d'Huisnacht en Adriaensen kla
gen, zijn begonnen op Pasen ~983, dat is 
in de loop van de maand apnl 1983, zo
danig dat het hof (van beroep) de data 
waartussen het misdrijf in zaak II ge-

pleegd is, moet veranderen in 1 april 1983 
en 31 januari 1984; ... opdat de feiten van 
zaak I thans niet verjaard zouden zijn, 
- nu meer dan zes jaar verlopen zijn se
dert 6 juni 1980, dag waarop het laatste 
feit is gepleegd - het een noodzakelijke 
maar voldoende voorwaarde is dat een 
van de strafbare feiten door beklaagde 
enerzijds v66r 6 juni 1983 is gepleegd en 
anderzijds deel uitmaakt van feiten 
waaraan eenheid van opzet ten grand
slag ligt; dat het hof (van beroep) vast
stelt dat die twee voorwaarden ten deze 
vervuld zijn >>, 

terwijl de feitenrechter de in de ver
wijzende beschikking of in het verwij
zend arrest aangegeven datum waarop 
de ten laste gelegde feiten zijn gepleegd, 
aileen mag verbeteren als, enerzijds, de 
in aanmerking genomen feiten dezelfde 
zijn als die waarop de vervolging ge
grond is en als, anderzijds, de beklaagde 
de gelegenheid gekregen heeft om zijn 
verweermiddelen tegen de aldus verbe
terde kwalificatie voor te dragen; ten de
ze uit geen enkel stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat eiser op 
de hoogte is gebracht van een eventuele 
wiiziging van de datum van de sub II ten 
laste gelegde feiten - welke dag naar 
behoren was aangegeven in het verwij
zend arrest - en evenmin dat hij de ge
legenheid gehad heeft om voor het hof 
van beroep zijn opmerkingen dienaang
aande naar voren te brengen; het arrest 
bijgevolg, nu het de data waartussen het 
misdrijf in zaak II is gepleegd, verbetert 
in 1 april 1983 en 31 januari 1984, of
schoon de feiten van die telastlegging 
blijkens het verwijzend arrest zich had
den voorgedaan tussen 17 november 1983 
en 31 januari 1984, het recht van verde
diging dat is neergelegd in het in het 
middei vermelde algemeen rechtsbegin
sel en in artikel 6.1 van het Verdrag, 
miskent: 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel weergegeven vermeldin
gen bevat; dat uit die vermeldingen 
blijkt dat de wijziging van de tijd
spanne waarbinnen het misdrijf in 
zaak II is gepleegd, en die het hof 
van beroep gesitueerd heeft in de 
periode tussen 1 april 1983 en 31 ja
nuari 1984, terwijl blijkens het ver
wijzend arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling de feiten wa
ren gepleegd tussen 17 november 
1983 en 31 januari 1984, de grond
slag vormt van de beslissing dat de 



Nr. 370 HOF VAN CASSATIE 777 

tegen eiser ingestelde strafvordering 
niet verjaard was; 

Overwegende dat de in de verwij
zende beschikking of het verwijzend 
arrest aangegeven data slechts 
voorlopig zijn en dat het de taak 
van de feitenrechter is om op grond 
van de resultaten van het onderzoek 
de datum waarop het misdrijf is ge
pleegd, definitief vast te stellen, zo 
nodig door hem te veranderen; 

Overwegende evenwel dat de 
rechter een dergelijke verandering 
aileen mag aanbrengen op voor
waarde dat, enerzijds, de aldus in 
aanmerking genomen feiten dezelf
de zijn als die waarop de vervolging 
berust en, anderzijds, dat de be
klaagde de gelegenheid heeft gekre
gen om verweer te voeren omtrent 
de veranderde kwalificatie; 

Overwegende dat ten deze uit 
geen enkel processtuk blijkt dat ei
ser op de hoogte is gebracht van 
een eventuele wijziging van de da
tum van de ten laste gelegde feiten 
of dat hij de kans gekregen heeft 
om zijn opmerkingen dienaangaan
de voor het hof van beroep naar vo
ren te brengen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
496 van het Strafwetboek en 21 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat noch de 
feiten van zaak I noch die van zaak II 
verjaard zijn en, na alle telastleggingen 
van oplichting bewezen te hebben ver
klaard, eiser wegens al die ten laste ge
legde feiten veroordeelt tot een enkele 
straf van drie jaar gevangenis en 3.000 
frank geldboete, verhoogd tot 180.00 
frank, waarbij het ter bepaling van de 
strafmaat rekening heeft gehouden met 
" de herhaling van de strafbare feiten 
begaan door beklaagde, de vernuftigheid 
van de oplichting alsook met de aanzien
lijke bedragen die (eiser) zich ten nadele 
van zijn talrijke slachtoffers heeft toe
geiHgend », op grond : 1. « dat evenwel 
moet worden nagegaan of er, gelet op de 
lange duur van de periode waarbinnen 
de strafbare feiten, gesteld dat ze bewe
zen zijn, zich hebben voorgedaan - bij
na tien jaar - niet meer dan drie jaar 

tussen die feiten verlopen zijn en of ze 
de doorlopende en ononderbroken uiting 
zijn van een en hetzelfde opzet; ... dat de 
feiten van de telastlegging A6 van de 
zaak I betreffende eventuele oplichte
rijen die zijn gepleegd ten nadele van de 
heer Jean Hanssens, het voorwerp vorm
den van een op 15 december 1980 inge
diende klacht, voor feiten die zich heb
ben voorgedaan tot de ondertekening 
van een slotkwitantie op 6 juni 1980 », en 
2. " dat het onderzoek van de feiten in 
samenhang met de voor de heer Jean 
Janssens genomen conclusie de oplich
ting waarvan laatstgenoemde het slacht
offer was, aan het licht heeft gebracht; 
dat beklaagde erin slaagde zijn partner 
te overreden om hem zijn effectenporte
feuille te overhandigen om deze ten gel
de te maken en daartoe gebruik maakte 
van valse hoedanigheden, zoals die van 
bestuurder van een bank te Luxemburg 
... ; dat de door de beklaagde vertoonde 
kwijtingen die voor volledig en volwaar
dig doorgaan, niet overtuigend zijn om 
de reeds in dit arrest uiteengezette rede
nen; dat zij een onderdeel vormen van 
de oplichting en bedoeld zijn om dat mis
drijf te voltooien; dat het niet zonder be
lang is in dit verband eraan te herinne
ren dat, zo in de regel de listige 
kunstgrepen, om als oplichting te wor
den aangemerkt, aan de afgiften moeten 
voorafgaan, ook na de afgifte aangewen
de kunstgrepen in aanmerking kunnen 
komen, wanneer ze bedoeld zijn ter over
tuiging van de persoon die misleid werd 
omtrent de eerlijkheid van de verrichte 
operaties; zulks wel degelijk het geval is 
geweest, zowel met Jean Hanssens als 
met de overige burgerlijke partijen », 

terwijl het wanbedrijf oplichting vol
tooid is zodra de dader, met het oogmerk 
zich een zaak die aan een ander toebe
hoort, toe te eigenen, er onder de bij ar
tikel 496 van het Strafwetboek bepaalde 
voorwaarden, erin slaagt zich die zaak te 
doen afgeven of te doen leveren; uit de 
vaststellingen van het arrest ten deze 
blijkt dat de ten nadele van Jean Hans
sens aangewende oplichterspraktijken 
die aan eiser ten laste werden gelegd, 
betrekking hadden op een effectenporte
feuille die hij aan eerstgenoemde had 
overhandigd voor de tegeldemaking er
van; hieruit volgt dat het misdrijf, in de 
veronderstelling dat het bewezen is, vol
trokken was op het ogenblik van de 
overhandiging van die portefeuille, en de 
verjaringstermijn van de strafvordering 
op dat tijdstip was ingegaan; de « kunst
grepen die achteraf zijn aangewend om 
de oplichting te voltooien >> - ten deze 
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de ondertekening van een kwijtschrift 
ter algehele afrekening - de aanvang 
van de verjaringstermijn niet tot na de 
afgifte van de effecten kon doen opschui
ven; het arrest bijgevolg, nu het beslist 
dat het, voor de niet-verjaring van de fei
ten van zaak I voldoende was dat de eer
ste, in de zaak II aangewende kunstgre
pen dagtekenen van minder dan drie 
jaar na 6 juni 1980 - dag waarop Jean 
Hanssens een kwijtschrift heeft onderte
kend voor de daaraan voorafgegane af
gifte, aan beklaagde, van de effectenpor
tefeuille die het voorwerp was van het 
misdrijf -, het wettelijk begrip oplich
ting alsmede de regels betreffende de 
aanvang van de verjaringstermijn voor 
dat misdrijf miskent (schending van de 
artikelen 496 van het Strafwetboek en 21 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering); althans, nu het 
arrest in de redengeving niet duidelijk 
aangeeft op welke dag de effectenporte
feuille was overhandigd, het Hof de wet
tigheid van de beslissing in verband met 
de verjaring van de feiten van zaak I 
niet kan nagaan (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest in 
verband met de oplichting waarvan 
de verweerder Jean Hanssens het 
slachtoffer was, vermeldt, enerzijds, 
" (dat de) feiten ... hebben voortge
duurd tot de ondertekening van een 
slotkwitantie op 6 juni 1980 "• ander
zijds, << dat beklaagde (thans eiser) 
erin slaagde zijn partner te overre
den om hem zijn effectenportefeuil
le te overhandigen om deze te gelde 
te maken en daartoe gebruik maak
te van valse hoedanigheden zoals 
die van bestuurder van een bank te 
Luxemburg, dat sommigen ... er 
zelfs getuige van waren hoe de be
klaagde hem voordelige financiele 
beleggingen voorspiegelde en daar
bij terloops verwees naar het een of 
ander schitterend succes dat hij had 
behaald; ... dat de door beklaagde 
vertoonde kwitanties, die voor voile
dig en volwaardig doorgingen, niet 
overtuigend zijn, ... (maar) dat zij 
een onderdeel vormen van de op
lichting en bedoeld waren om dat 
misdrijf te voltooien, ... dat zo in de 
regel de listige kunstgrepen, om als 
oplichting te worden aangemerkt, 
aan de aangifte moeten voorafgaan, 

ook nadien aangewende kunstgre
pen ... in aanmerking kunnen ko
men, wanneer (zij) bedoeld zijn ter 
overtuiging van de persoon die mis
leid werd omtrent de eerlijkheid van 
de verrichte operaties, ... dat zulks 
wei degelijk het geval is geweest, 
zowel met Jean Hanssens als met 
de overige burgerlijke partijen; 

Overwegende dat uit die vermel
dingen valt af te leiden dat het hof 
van beroep heeft vastgesteld dat ei
ser zich een effectenportefeuille had 
doen overhandigen door de verweer
der Jean Hanssens en daartoe ge
bruik maakte van valse hoedanighe
den, en dat de door eiser nadien 
aangewende kunstgrepen, zoals de 
ondertekening van « kwijtingen die 
voor volledig en volwaardig doorgin
gen », bedoeld waren om " de oplich
ting , te voltooien; 

Overwegende dat kunstgrepen die 
worden aangewend na de afgifte 
van gelden of waarden, in samen
hang met andere een bestanddeel 
kunnen vormen van de oplichting, 
wanneer ze tot doel en tot gevolg 
hebben dat het slachtoffer misleid 
wordt omtrent de eerlijkheid van de 
gedane verrichtingen en het misdrijf 
aldus voltrokken wordt; 

Dat het middel, in zoverre het be
toogt dat het hof van beroep, door 
die kunstgrepen in aanmerking te 
nemen, het wettelijk begrip oplich
ting miskent en artikel 496 van het 
Strafwetboek alsook, bijgevolg, de 
regels betreffende de aanvang van 
de verjaringstermijn schendt, faalt 
naar recht; 

Dat voor het overige het middel 
het Hof zou nopen tot een onder
zoek van feiten waartoe het niet be
voegd is; dat het in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 496 
van het Strafwetboek en 21 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat noch de 
feiten van zaak I noch die van zaak II 
verjaard zijn en, na aile telastleggingen 
van oplichting bewezen te hebben ver-
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klaard, eiser wegens al die telastleggin
gen tot een enkele straf van drie jaar ge
vangenis en van 3.000 frank geldboete, 
verhoogd tot 180.000 frank, veroordeelt, 
waarbij het ter bepaling van de straf
maat rekening heeft gehouden met « de 
herhaling van de strafbare feiten begaan 
door beklaagde, de vernuftigheid van de 
oplichting alsook met de aanzienlijke be
dragen die (eiser) zich ten nadele van 
zijn talrijke slachtoffers heeft toegeei
gend >>, op grond: 1. « dat evenwel moet 
worden nagegaan of er, gelet op de lange 
duur van de periode waarbinnen de 
strafbare feiten, gesteld dat er bewezen 
zijn, zich hebben voorgedaan - bijna 
tien jaar - niet meer dan drie jaar tus
sen die feiten verlopen zijn en of ze de 
doorlopende en ononderbroken uiting 
zijn van een en hetzelfde opzet; dat het 
hof (van beroep) in dat verband vaststelt 
dat er voor de feiten van de telastlegging 
Al van zaak I betreffende eventuele op
lichterijen ten nadele van de heer Van 
Innis een klacht is ingediend op 15 sep
tember 1976 voor strafbare feiten die 
v66r die datum zijn gepleegd en geleid 
hebben tot de ondertekening van een 
kwijting op 15 november 1975; dat er 
voor de feiten van de telastlegging A2 
van zaak I betreffende eventuele oplich
terijen ten nadele van de heer Andre 
Hanssens een klacht is ingediend op 26 
november 1980 en het hier strafbare fei
ten betreft die zouden gepleegd zijn tus
sen 1975 en 1977 en naar aanleiding 
waarvan op 23 april 1979 kwijting is ge
geven aan beklaagde; dat er voor de fei
ten van de telastlegging A3 van zaak I 
betreffende eventuele oplichterijen ten 
nadele van het echtpaar Van Meerbeeck
Gillet een klacht is ingediend op 10 de
cember 1980 en het hier gaat om feiten 
die dagtekenen van v66r oktober 1979, 
tijdstip waarop een ontvangstbewijs is 
ondertekend ter algehele afrekening >>; 
dat de feiten van de telastlegging A4, A5 
en A6 een einde namen in 1980; 2. « dat 
de door beklaagde vertoonde kwitanties 
die voor volledig en volwaardig doorgin
gen, niet overtuigend zijn ... dat zij een 
onderdeel vormen van de oplichting en 
bedoeld zijn om dat misdrijf te voltooien; 
dat het niet zonder belang is in dat ver
band eraan te herinneren dat, zo in de 
regel de listige kunstgrepen, om als op
lichting te worden aangemerkt, aan de 
afgifte moeten voorafgaan, ook nadien 
aangewende kunstgrepen in aanmerking 
kunnen komen, wanneer ze bedoeld zijn 
ter overtuiging van de persoon die werd 
misleid omtrent de eerlijkheid van de 
verrichte operaties; dat zulks wel dege-

lijk het geval is geweest, zowel met Jean 
Hanssens als met de overige burgerlijke 
partijen >>, en 3. « dat beklaagde zich 
door Andre Hanssens bedrieglijk geld
sommen in ruil voor goudstukken ter 
waarde van om en bij 30 tot 35.000 frank 
als tegenwaarde voor een bedrag van on
geveer 634.000 frank liet overhandigen 
alsook aandelen, tegen ongeveer tien
maal de waarde per stuk, van een in ver
effening zijnde kolenmijn Hensies-Pom
merceul die hij hem aan de hand deed in 
ruil voor een bedrag van 390.000 frank ... 
dat voor het overige de handtekening 
van Andre Hanssens op de ontvangstbe
wijzen en de overige kwijtingen op de 
hierboven in dit arrest beschreven be
drieglijke wijze is verkregen en het niet 
nodig is hier te blijven bij stilstaan >>, 

terwijl het wanbedrijf oplichting wordt 
voltrokken zodra de dader, met het oog
merk zich andermans zaak toe te eige
nen, er onder de bij artikel 496 van het 
Strafwetboek bepaalde voorwaarden in 
slaagt zich die zaak te doen afgeven of 
te doen leveren; ten deze, de ten nadele 
van de heer Andre Hanssens gepleegde 
oplichterijen die aan eiser ten laste wer
den gelegd (telastlegging A2 van zaak I), 
in de veronderstelling dat ze bewezen 
waren, voltrokken waren op het ogenblik 
waarop de in motief 3 vermelde bedra
gen van ongeveer 634.000 en 390.000 
frank aan eiser werden overgemaakt; de 
verjaringstermijn van die telastlegging 
derhalve is ingegaan bij de overmaking 
van die bedragen, ondanks het feit dat 
eiser ook achteraf eventueel kunstgrepen 
heeft aangewend, « bedoeld om de op
lichting te voltooien >> - ten deze het 
verkrijgen van de handtekening van An
dre Hanssens voor een ontvangstbewijs 
ter algehele afrekening -; uit de hierbo
ven weergegeven gronden : 1. schijnt te 
volgen dat die bedragen « tussen 1975 en 
1977 >> zouden overgemaakt zijn; het ar
rest, wat de feiten van de telastlegging 
A1 van de zaak I (zaak Van Innis) be
treft, zich ertoe beperkt vast te stellen 
dat zij hebben geleid tot de onderteke
ning van een kwijtschrift op 15 novem
ber 1975, maar niet duidelijk vermeldt op 
welke dag de gelden of waarden die het 
voorwerp waren van het misdrijf zijn 
overgemaakt; het arrest, wat de feiten 
van de telastlegging A3 van zaak I (Van 
Meerbeeck-Gillet) betreft, zich beperkt 
tot de vaststelling dat ze « dagtekenen 
van v66r oktober 1979 >>; het arrest, wat 
de feiten van de telastleggingen A4, A5 
en A6 van zaak I betreft, genoegen 
neemt met de vaststelling dat zij een 
einde namen in 1980; het arrest, ook al 
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besluit het « dat de verscheidene in zaak 
I aan de Brouwer ten laste gelegde op
lichterspraktijken, in de veronderstelling 
dat ze bewezen zijn, een aanvang heb
ben genomen in 1975 en hebben voortge
duurd in 1976, 1977, 1978, 1979 en 1980 
tot 6 juni van het jaar 1980, dus zonder 
onderbreking van meer dan drie jaar », 
geen bijzonderheden verstrekt omtrent 
de aard van de feiten die zich in 1976, 
1977 en 1978 hebben voorgedaan; daaruit 
volgt dat het aan de hand van de vast
stellingen van het arrest niet kan wor
den uitgesloten dat er meer dan drie 
jaar verlopen zijn tussen de telastleggin
gen Al en A2 enerzijds (het misdrijf be
doeld in de telastlegging Al is ten laat
ste op 15 november 1975 en het misdrijf 
bedoeld in de telastlegging A2 is tussen 
1975 en 1977 voltrokken) en de telastleg
gingen A3, A4, A5 en A6 anderzijds (het 
in de telastlegging A3 omschreven mis
drijf is v66r oktober 1979 en de in de te
lastleggingen A4, A5 en A6 omschreven 
misdrijven zijn v66r 1980 of in de loop 
van dat jaar voltrokken); het arrest der
halve de beslissing volgens welke de sub 
Al en A2 ten laste gelegde feiten van 
zaak I niet verjaard zijn, niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artike
len 496 van het Strafwetboek en 21 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering); het Hof althans, we
gens de onnauwkeurigheid van de reden
geving van het arrest dienaangaande, 
niet in staat is de bestreden beslissing 
op haar wettigheid te toetsen (schendlng 
van a.rtikel 97 van de Grondwet) : 

Ove.rwegende dat het arrest, wat 
de aan eiser in de zaak I ten laste 
gelegde oplichterijen betreft, beslist 
dat die feiten, in de veronderstelling 
dat ze bewezen zijn, een aanvang 
hebben genomen in 1975 en dat zij 
hebben voortgeduurd in 1976, 1977, 
1978, 1979 en 1980 tot 6 juni 1980, 
« dus zonder onderbreking van meer 
dan drie jaar », en preciseert dat de 
feiten van de telastlegging A1, die 
zijn gepleegd ten nadele van de ver
weerder Van Innis, dagtekenen van 
v66r 15 september 1976 en dat zij 
hebben << geleid tot de onderteke
ning van een kwijtschrift op 15 no
vember 1975 », dat de feiten van de 
telastlegging A2 betreffende oplich
terijen ten nadele van de ve.rweer
der Andre Hanssens dagtekenen 
van tussen 1975 en 1977, dat de ten 

nadele van het echtpaar Van Meer
beeck-Gillet gepleegde feiten, die 
zijn omschreven in de telastlegging 
A3, dagtekenen van v66r oktober 
1979, << tijdstip waarop een ont
vangstbewijs is ondertekend ter 
algehele afrekening »; dat de in de 
telastlegging A4 omschreven feiten, 
die zijn gepleegd ten nadele van me
vrouw Gillet, hebben geduurd tot 11 
januari 1980, dat de in de telastleg
ging A5 vermelde feiten betreffende 
oplichterspraktijken ten nadele van 
het echtpaar Hance-Van Meerbeeck 
<< een einde namen in 1980 » v66r 15 
december, en dat, zoals uit het ant
woord op het tweede middel blijkt, 
de ten nadele van de verweerder 
Jean Hanssens gepleegde feiten 
hebben voortgeduurd tot de onderte
kening van een << slotkwitantie » op 
6 juni 1980; 

Dat het bij de beschrijving van de 
door eiser toegepast praktijken 
<< (die) bestaan ... in een bedrieglijke 
enscenering », eraan toevoegt dat 
een van die prak.tijken hierop neer
kwam « dat de (door elser) opge
lichte personen na afloop van de 
operaties geen enkel stuk in handen 
hadden, maar (dat) hijzelf daarente
gen een pak kwijtschriften bezat, 
zonder dat nochtans ook maar een 
ervan voorzien was van een reke
ning en verantwoording »; dat hier
uit valt af te leiden dat naar het oor
deel van het hof van beroep, dat 
hierbij steunt op de voorgaande ver
meldingen van de bestreden beslis
sing, de ten nadele van de ve.rw~er
der Van Innis toegepaste ophch
terspraktijken hebben voortgeduurd 
tot de ondertekening van een 
kwijtschrift op 15 november 1975, 
dat de tussen 1975 en 1977 ten nade
le van de ve.rweerder Andre Hans
sens gepleegde feiten hebben ge
duurd tot de afgifte van een gelijk
aardig kwijtschrift op 23 april 1979 
en dat de ten nadele van het echt
paar Van Meerbeeck-Gillet gepleeg
de wanbedrijven hebben voortge
duurd tot oktober 1979, << tijdstip 
waarop een ontvangstbewijs ter al
gehele afrekening werd onderte
kend »; 
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Dat het hof van beroep, nu het 
overigens vaststelt dat de sub A4 
ten laste gelegde feiten zijn geein
digd op 11 januari 1980, dat die be
doeld in de telastlegging A5 « een 
einde namen in 1980 » en dat de fei
ten van de telastlegging A6 « heb
ben voortgeduurd tot de onderteke
ning van een slotkwitantie op 6 juni 
1980 », de beslissing dat er tussen 
de door eiser gepleegde feiten in 
zaak I « niet meer dan drie jaar wa
ren verlopen » en dat de strafvorde
ring niet verjaard was, regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het arrest aan 
ieder van de burgerlijke partijen 
een provisionele vergoeding toekent, 
een deskundige aanwij st alvorens 
verder uitspraak te doen en zegt dat 
de verdere afdoening van de zaak 
door het hof van beroep zal geschie
den; 

Dat die beslissingen geen eindbe
slissingen zijn in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering en geen uitspraak doen over 
een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
dus niet ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen, die uit eerstge
noemde beslissing voortvloeien; 

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

17 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 371 

2' KAMER - 17 februari 1988 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - BIJ VOORRAAD U!TVOERBAAR 
VERKLAARD VONNIS - GEVOLGEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZON
DERE REGELS) - VONNIS BIJ VOORRAAD U!T
VOERBAAR VERKLAARD NIETTEGENSTAANDE 
HOGER BEROEP - GEVOLGEN. 

lo en 2° Met toepassing van art. 203, § 3, 
Sv. kan een vonnis over de burgerlijke 
rechtsvordering bij een speciaal gemo
tiveerde beslissing uitvoerbaar worden 
verklaard bij voorraad niettegenstaan
de hager beroep; de tenuitvoerlegging 
geschiedt evenwel op eigen risico van 
de partij die daartoe ovel'gaat, en on
der voorbehoud van eventuele terugga
ve; zodanige tenuitvoerlegging doet 
geen afbreuk aan l1et niet definitief 
karakter van de beslissing waartegen 
dat rechtsmiddel is ingesteld en even
min aan de regel inzake de devolutieve 
kracht van het hager beroep op grond 
waarvan de rechter in tweede aanleg, 
binnen de grenzen van het lwger be
roep van de partijen, kennis moet ne
men van het vonnis over het geheel 
van de zaak. 

(MOUREAU T. PIETTE A., PIETTE R., GERARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6462) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 198'7 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 
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Over het middel: dat het door de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei op 13 fe
bruari 1985 gewezen beroepen vonnis op 
19 september 1985 ten verzoeke van ei
ser is betekend aan de verweerders en 
dat op die betekening een bevel gevolgd 
is, op 30 oktober 1985, waaruit volgt dat 
het hof van beroep de bes!issing van de 
correctionele rechtbank niet meer in het 
nadeel van eiser kon wijzigen, aangezien 
zij ten aanzien van de verweerders een 
eindbeslissing geworden was; eiser daar
entegen zijn hoger beroep te gepasten 
tijde heeft ingesteld, zodat de ten zijnen 
verzoek gedane betekening hem niet kon 
benadelen; eiser bovendien erop wijst 
dat ten onrechte met die betekening 
geen rekening is gehouden tijdens het 
debat voor het hof van beroep wegens 
het feit dat de akten reeds dagtekenen 
van september 1985, enerzijds, en we
gens de laattijdige mededeling van de 
conclusie van de verweerders anderzijds; 
het arrest aldus moet worden vernietigd 
op grond dat het eiser onrechtmatig be
nadeelt : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis van 13 februari 1985 enkel 
uitspraak deed over de burgerlijke 
belangen; dat het de verweerders 
hoofdelijk veroordeelde om aan ei
ser een schadevergoeding van 
708.615 frank te betalen, verhoogd 
met de compensatoire intresten en 
de kosten, en de beslissing bij voor
raad uitvoerbaar verklaarde; dat uit 
de gedingstukken blijkt dat eiser te
gen die beslissing op 21 februari 
1985 hoger beroep heeft ingesteld en 
dat de verweerders op 27 februari 
1985 een gedeeltelijk hoger beroep 
hebben ingesteld; dat iedereen dus 
hoger beroep heeft ingesteld binnen 
de door artikel 203, § 1, van het Wet
hoek van Strafvordering op straffe 
van verval voorgeschreven termijn; 

Overwegende dat met toepassing 
van artikel 203, § 3, van dat wetboek 
een vonnis bij een speciaal gemoti
veerde beslissing uitvoerbaar kan 
verklaard worden bij voorraad niet
tegenstaande hoger beroep; dat de 
tenuitvoerlegging evenwel geschiedt 
op eigen risico van de partij die 
daartoe overgaat en onder voorbe
houd van eventuele teruggave; dat 
zodanige tenuitvoerlegging geen af
breuk doet aan het niet definitief 

karakter van de beslissing waarte
gen dat rechtsmiddel is ingesteld en 
evenmin aan de regel inzake de de
volutieve kracht van het hoger be
roep op grond waarvan de rechter 
in tweede aanleg, binnen de grenzen 
van het hoger beroep van de partij
en, kennis moet nemen van het von
nis over het geheel van de zaak; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h . Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h . Ghislain - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 372 

2' KAMER - 17 februari 1988 

1° HOF VAN ASSISEN - RECHTSPLE

GING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF 
VAN ASSISEN - ARREST VAN VERWIJZING 
NAAR HET HOF - CASSATIEBEROEP DOOR DE 
BESCHULD!GDE INGESTELD OVEREENKOM
STIG ART. 296 SV. - TOEZICHT VAN HET HOF. 

2° HOF VAN ASSISEN- ALLERLEI - AR

REST DAT DE BESCHIKKING TOT GEVANGEN
NEMING BEVESTIGT - MISDRIJVEN WAAR
VOOR DE BESCHIKKING KAN WORDEN U!TGE
VAARD!GD. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - AL

LERLEI- ARREST VAN DE KAMER VAN !NBE
SCHULD!GINGSTELLING DAT DE BESCHIK
KiNG TOT GEVANGENNEMING BEVEST!GT -
I\IIISDRIJVEN WAARVOOR DE BESCHIKKING 
KAN WORDEN VERLEEND. 
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4° HOF VAN ASSISEN - ALLERLEI - AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING DAT EEN WEGENS EEN MIS
DAAD EN EEN WANBEDRIJF UITGEVAARDIG
DE BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING BE
VESTIGT - GEVOLGEN. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - AL
LERLEI- ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING DAT EEN WEGENS 
EEN MISDAAD EN EEN WANBEDRIJF UITGE
VAARDIGDE BESCHIKKING TOT GEVANGEN
NEMING BEVESTIGT - GEVOLGEN. 

1" Op het overeenkomstig art. 296 Sv. 
door de beschuldigde ingestelde cassa
tieberoep tegen het arrest houdende 
verwijzing naar het hof van assisen, 
doet het Hof enkel uitspraak over de 
schending van de wetten inzake de be
voegdheid van de onderzoeksgerechten 
en van het hof van assisen en toetst 
het die beslissing enkel op de in art. 
299 Sv. bedoelde nietigheden of op nie
tigheden die voortvloeien uit de niet
inachtneming van de wetten tot invoe
ring van een debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
Jing en tot regeling van het taalge
bruik voor die kamer (1). (Artt. 299 en 
416 Sv.) 

2" en 3" de beschikldng tot gevangenne
ming kan enkel worden uitgevaardigd 
voor een feit dat door de wet als mis
daad wordt aangemerkt en niet voor 
een wanbedrijf, zelfs niet als dat met 
die misdaad samenhangt (2). (Art. 134 
Sv.) 

4" en 5" De omstandigheid dat de door de 
raadkamer gewezen en door de kamer 
van inbeschuldigingstelling bevestigde 
beschikking de gevangenneming ook 
beveelt voor een samenhangend wan
bedrijf, kan niet leiden tot vernietiging 
van die beslissing; die wetsschending 
heeft enkel tot gevolg dat de beschik
king niet mag uitgevoerd worden in 
zoverre ze op het wanbedrijf betrek
king heeft (3). (Art. 134 Sv.) 

(1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661 
(A.C, 1985-86, nr. 167), 15 april 1986, A.R. 
nr. 304 (ibid., 1985-86, nr. 498), en 16 sept. 1986, 
A.R. nr. 768 (ibid., 1986-87, nr. 27). 

(2) en (3) G. TIMMERMANs, Etude sur Ja de
tention preventive, Gent-Parijs, 1878, nr. 309, 
biz. 253, noot 1, J. D'HAENENS, Belgisch Straf
procesrecht. Gent, 1980, dl. II, biz. 136. 

(WARIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6521) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling, waarbij eiser verwezen 
wordt naar het Hof van Assisen van 
de provincie Luik en waarbij de te
gen hem uitgevaardigde beschikking 
tot gevangenneming wordt beves
tigd; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verwijzing naar het 
hof van assisen : 

Over het eerste middel: 
eerste onderdeel, artikel 218 van het 

W etboek van Strafvordering bepaalt dat 
inzake inbeschuldigingstelling een ka
mer van het hof van beroep, daartoe spe
ciaal samengesteld, gehouden is ten min
ste eens in de week in raadkamer te 
vergaderen om het verslag van de procu
reur-generaal te horen en over zijn vor
deringen te beslissen; de kamer van in
beschuldigingstelling, die op 16 decem
ber 1987 uitspraak heeft gedaan door de 
verwijzing van eiser naar het hof van as
sisen te bevelen, was ten deze samenge
steld uit dezelfde magistraten als die 
welke reeds vroeger uitspraak hadden 
gedaan over de rechtsmiddelen die eiser 
had ingesteld tegen beslissingen van de 
raadkamer in verband met de handha
ving van de voorlopge hechtenis; de ver
wijzing, dit wil zeggen de aanhangigma
king van een zaak bij het hof van 
assisen, verschilt in juridisch opzicht we
zenlijk van de uitspraak in hoger beroep 
over een beslissing in verband met de 
voorlopige hechtenis; het is dus begrijpe
lijk dat de wet voor de verwijzing naar 
het hof van assisen een « daartoe bepaal
delijk samengestelde kamer voor
schrijft, dit is een kamer die niet bestaat 
uit dezelfde magistraten als die welke 
reeds over de zaak in een ander juri
disch opzicht uitspraak hebben gedaan; 
daaruit volgt dat de kamer van inbe
schuldigingstelling, als niet daartoe be
paaldelijk samengestelde kamer, « ratio
ne materiae » niet bevoegd was om ten 
deze uitspraak te doen over de verwij
zing van eiser naar het hof van assise"'l; 
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tweede onderdeel, artikel 127 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat meer bepaald 
betrekking heeft op de hoven van assi
sen, bepaalt op straffe v;;m nietigheid dat 
de magist.raten die uitspraak hebben ge
daan over de regeling van het onder
zoek, later in geen enkele hoedanigheid 
nog mogen optreden; dit beginsel geldt 
voortaan voor alle correctionele recht
banken, zoals blijkt uit het arrest De 
Cubber dat door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens ten aanzien 
van Belgie is gewezen; de uitbreiding bij 
analogie geldt vanzelfsprekend voor de 
gewone kenner van inbeschuldigingstel
ling die normaal zitting houdt in hoger 
beroep, en voor de kamer van inbeschul
digingstelling die in beschuldiging stelt 
en die als enige bevoegd is de zaak aan
hangig te maken bij het voor de behan
deling van de zaak bevoegde hof van as
sisen; zulks valt af te leiden uit de 
wetteksten, inzonderheid uit de artikelen 
217 tot 234 van het Wetboek van Straf
vordering, die trouwens uitdrukkelijk in 
het bestreden arrest worden vermeld; 
het is op grond van de teksten van het 
nationale recht en de internationale 
rechtspraak nauwelijks denkbaar dat de
zelfde rechters die al uitspraak hebben 
gedaan over de regeling van het voor?e
reidend onderzoek en over de voorlop1ge 
hechtenis ook nog uitspra.ak zouden kun
nen doen over een aangelegenheid die 
wel niet de zaak zelf raakt maar die toch , 
strekt tot beeindiging of het sluiten van 
een onderzoek; de bevoegdheid van de 
« daar·toe bepaaldelijk samengestelde , 
kamer om toezicht te houden op dat on
derzoek blijkt tevens uit artikel 228 van 
dat wetboek, op grond waarvan zij zo no
dig nieuwe onderzoekingen kan bevelen; 
artikel 236 van dat wetboek bepaalt bo
vendien dat een van de bden van de ka
mer waarvan sprake in artikel 238, als 
onderzoeksrechter optreedt; het laat zich 
moeilijk indenken dat de magistraten 
zichzelf zouden controleren : 

Overwegende dat het Hof, op de 
voorziening van de beschuldigde te
gen het arrest waarbij de verwijzing 
naar het hof van assisen wordt be
volen, enkel kennis mag nemen van 
de schending van de wetten op de 
bevoegdheid van het hof van assisen 
en van de nietigheden die vermeld 
staan in artikel 299 van het Wet
hoek van Strafvordering of die 
voortvloeien uit de niet-inachtne
ming van de wetten tot invoering 

van een debat op tegenspraak voor 
de kamer van inbeschuldigingstel.
ling en tot regeling van het taalge
bruik voor dat onderzoeksgerecht; 

Overwegende dat in geen van bei
de onderdelen van het middel een 
van die gronden van onwettigheid 
wordt aangevoerd, zodat het niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel: 
eerste onderdeel, het hof van beroep 

heeft het niet nodig geoordeeld het mid
del dat gegrond was op de onbevoegd
heid van het hof, dit wil zeggen op het 
gemis aan wettelijke bevoegdheid om 
van de zaak kennis te nemen, ambtshal
ve op te werpen; eiser heeft al evenmin 
dat middel lmnnen opwerpen, aangezien 
zijn identiteit wel is bekendgemaakt in 
het beschikkende gedeelte van het be
streden arrest maar niet in de redenge
ving van de beslissing; 

tweede onderdeel, uit de bestreden be
slissing blijkt niet dat eiser ofwel verte
genwoordigd was door zijn raadsman of
wel door hmn was bijgestaan, en even
min dat eiser en zijn raadsman ter 
zitting zijn ondervraagd; het arrest be
perkt zich ertoe, wat dat betreft, te ver
wijzen naar het proces-verbaal van de op 
15 december 1987 gehouden terechtzit
ting dat opgemaakt is in strijd met de 
artikelen 769 tot 792 van het Gerechte
lijk Wetboek, die ingevolge de artikelen 
1 en 2 van dat wetboek van toepassing 
zijn op de in de zaak gevoerde rechtsple
ging; 

derde onderdeel, artikel 225 van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 
de rechters beraadslagen zonder verwijl 
en zonder met iemand in verbinding te 
komen, terwijl er ten deze ten minste 24 
uren verlopen zijn tussen de terechtzit
ting van 15 december 1987 en de uit
spraak van het arrest, dat de volgende 
dag op 16 december is gewezen : 

W at het eerste en derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat in geen van die 
onderdelen een van de onwettighe
den wordt aangevoerd waarvan het 
onderzoek in deze fase van de 
rechtspleging door het Hof dient te 
geschieden; dat ze derhalve niet ont
vankelijk zijn; 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

In zoverre het onderdeel betoogt 
dat uit de bestreden beslissing niet 
blijkt dat eiser en zijn raadsman 
verschenen zijn op de terechtzitting 
van het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, en evenmin 
dat zij op die terechtzitting zijn on
dervraagd, zodat het bewijs niet is 
geleverd dat het debat op tegen
spraak is gevoerd : 

Overwegende dat uit het niet van 
valsheid betichte proces-verbaal van 
de op 15 december 1987 door het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, gehouden terechtzitting 
blijkt dat eiser op die terechtzitting 
is verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman, meester Pierre, advocaat 
te Luik, en dat hij en zijn raadsman 
in hun middelen en opmerkingen 
zijn gehoord; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

W at het overige van het onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat in het overige 
gedeelte van het onderdeel geen van 
de onwettigheden wordt aangevoerd 
waarvan het onderzoek in die fase 
van de rechtspleging door het Hof 
dient te geschieden; dat het middel 
derhalve in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel: 
eerste onderdeel, het arrest voegt aan 

de in de vordering van het openbaar mi
nisterie omschreven misdaad een telast
legging toe waarvan geen enkele mel
ding wordt gemaakt in de bij de bestre
den beslissing gevoegde en regelmatig 
betekende vordering van de procureur
generaal; 

tweede onderdeel, dat ten laste geleg
de feit, ten deze een wanbedrijf, wordt 
niet vermeld in de strafwet, zodat de toe
voeging ervan indruist tegen het in arti
kel 2 van het Strafwetboek neergelegde 
beginsel « nulla poena sine lege >>; 

derde onderdeel, het beschikkende ge
deelte van het arrest merkt de immatri
culatie van een zonder wettige grond ge
dragen wapen als een wanbedrijf aan, 
ofschoon niet wordt verwezen naar een 

niet kenbaar gemaakte grond, of naar 
het door de rechters gedane onderzoek 
naar het bestaan, ten laste van de ver
dachte, van bewijzen of aanwijzingen die 
ernstig genoeg zijn om zijn verwijzing 
naar het hof van assisen te rechtvaardi
gen; 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest, na 

erop te hebben gewezen dat er te
gen eiser voldoende aanwijzingen 
bestaan dat hij zich schuldig heeft 
gemaakt niet alleen aan de in de 
vordering van het openbaar ministe
rie omschreven misdaad maar ook 
aan het daarmee samenhangend 
wanbedrijf, het zonder ·wettige 
grond dragen van een verweerwa
pen, eiser naar het hof van assisen 
verwijst om aldaar terecht te staan 
wegens die twee telastleggingen; 

Overwegende dat bedoeld wanbe
drijf, dat omschreven en strafbactr 
gesteld wordt bij de artikelen 7, eer
ste lid, en 17, eerste lid, van de wet 
van 3 januari 1933 op de vervaardi
ging van, de handel in en het dra
gen van wapenen en op de handel 
in munitie, uitdrukkelijk vermeld 
wordt in de door de raadkamer op 
27 november 1987 gegeven beschik
king tot gevangenneming, zodat ei
ser wist dat hem dit misdrijf ten 
laste werd gelegd; dat derhalve zijn 
recht van verdediging niet is mis
kend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat het arrest 
geen van de wetsschendingen en 
nietigheden bevat waarvan het on
derzoek in de huidige stand van de 
zaak door het Hof dient te geschie
den; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de bevestiging van de 
beschikking tot gevangenneming 

Overwegende dat krachtens arti
kel 134 van het Wetboek van Straf
vordering de beschikking tot gevan
genneming aileen kan gegeven wor
den wegens een feit dat door de wet 
als een misdaad is omschreven en 
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niet wegens een wanbedrijf, zelfs al 
bestaat er samenhang met die mis
daad; 

Dat nochtans de omstandigheid 
dat de door de raadkamer ten deze 
gegeven en door het arrest bevestig
de beschikking de gevangenneming 
beveelt wegens het samenhangend 
wanbedrijf, niet kan leiden tot de 
vernietiging van die beslissing; dat 
die schending van de wet aileen tot 
gevolg kan hebben dat de beschik
king niet mag worden uitgevoerd in 
zoverre ze betrekking heeft op dat 
wanbedrijf; 

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. 

17 februari 1988 - 2' kamer- Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 373 

1' KAMER - 18 februari 1988 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER 
BEROEP - BESLISSING HOUDENDE VEROOR
DELING TOT BETALING VAN EEN DWANGSOM 
IN GEVAL VAN NIET-VERSCHIJNING IN PER
SOON 

2° DWANGSOM - BESLISSING HOUDENDE 
VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
DWANGSOM IN GEVAL VAN NIET-VERSCHIJ
NING IN PERSOON - HOGER BEROEP - ONT 
V AKKELIJKHEID 

3° DWANGSOM BESLISSING HOUDENDE 

VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
DWANGSOM IN GEVAL VAN NIET-VERSCHIJ
NING IN PERSOON - WETTIGHEID. 

1 o en 2o Ontvankelijk is het hager beroep 
tegen een beslissing waarbij een partij 
wordt veroordeeld om een dwangsom 
te betalen ingeval zij weigert in per
soon te verschijnen (1). (Artt. 616 en 
996 Ger.W.) 

3° De beslissing waarbij een van de par
tijen in burgerlijke zaken gelast wordt 
in persoon te verschijnen, is geen ver
oordeling waaraan de veroordeling tot 
een dwangsom kan worden verbonden 
(2). (Artt. -992 en 1385bis Ger.W.) 

(QUERU T. MONTANARI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7915) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 996, 1046, 1385bis en 1385no
nies van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder « de verwijzing 
van de beroepen beschikking vordert, in 
zoverre hij tot betaling van een eenmali
ge dwangsom van twintig miljoen frank 
wordt veroordeeld >>, afwijzend beschikt 
op het door eiseres tegen het hoger be
roep opgeworpen middel van niet-ontvan
kelijkheid, afgeleid uit artikel 996, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, samen 
met artikel 1385nonies van dat wetboek, 
en derhalve het hoger beroep ontvanke
lijk verklaart, op grond dat, « hoewel 
voor de bepaling van de rechterlijke be
voegdheid en de vatbaarheid voor hoger 
beroep geen rekening wordt gehouden 
met de dwangsom ... , de bepaling van de 
beroepen beschikking die een veroorde
ling tot betaling van een dwangsom uit
spreekt, vatbaar is voor hoger beroep 
omdat zij geen onderzoeksmaatregel is 
maar een beschikking die de veroordeel
de partij nadeel berokkent; dat zulks 

(1) en (2) Zie cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1988, I, nr 373). 
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met name het geval is wanneer de I 
dwangsom op onwettige wijze is uitge
sproken "• 

terwijl principaal hoger beroep tegen 
een beslissing tot betaling van een 
dwangsom, om de wijziging van die be
slissing op dat punt te bekomen, enkel 
kan worden ingesteld als de beslissing, 
wat betreft de hoofdvordering waarvan 
de dwangsom bijzaak is, voor hoger be
roep vatbaar is; daaruit volgt dat het ar
rest ten onrechte verweerders hoger be
roep aanneemt tegen de beschikking in 
kort geding waarbij hij is aangemaand 
in persoon te verschijnen op de terecht
zitting van 20 september 1985, op straffe 
van een eenmalige dwangsom van twin
tig miljoen frank, nu die beschikking, in 
zoverre zij dergelijk bevel bevatte, niet 
vatbaar is voor hoger beroep : 

Overwegende dat de beroepen be
schikking verweerder had veroor
deeld om op 20 september 1985 in 
persoon te verschijnen op straffe 
van een dwangsom van twintig mil
joen frank; 

Overwegende dat artikel 616 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat tegen ieder vonnis hager beroep 
kan worden ingesteld, tenzij de wet 
anders bepaalt; 

Dat, hoewel luidens artikel 996 
van hetzelfde wetboek, de beslissing 
waarbij de partijen gelast worden in 
persoon te verschijnen, niet vatbaar 
is voor verzet of hager beroep, geen 
enkele wettelijke bepaling dezelfde 
regel bevat met betrekking tot de 
beschikkingen van een vonnis dat 
een partij niet aileen veroordeelt om 
in persoon te verschijnen, maar bo
vendien tot betaling van een 
dwangsom en haar derhalve een da
delijk nadeel berokkent; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 992 en 1385bis van het Ge
rechtelijk W etboek, 

doordat het arrest de beroepen be
schikking van 31 juli 1985 vernietigt, in 
zoverre verweerder is veroordeeld tot 
een eenmalige dwangsom van twintig 
miljoen frank, en die beslissing verant
woordt door de overweging dat de beslis
sing van de eerste rechter, waarbij ver-

weerder wordt veroordeeld om voor hem 
te verschijnen " onwettig is in zoverre 
zij een veroordeling uitmaakt 000 nu zij 
het in de Belgische Grondwet vervatte 
beginsel van de persoonlijke vrijheid 
miskent, krachtens hetwelk geen fysieke 
dwang mag worden uitgeoefend op een 
persoon om hem voor de burgerlijke 
rechter te brengen "• dat « die beslissing, 
in zoverre de partijen worden gelast per
soonlijk te verschijnen in een burger
lijke rechtspleging, in hun hoofde geen 
verplichting doet ontstaan die (zij) de an
dere in het geding zijnde partijen zijn 
verschuldigd », dat « de beslissing, die de 
verschijning in persoon beveelt, nu zij 
geen burgerlijke verplichting doet ont
staan, juridisch niet als een hoofdveroor
deling kan worden aangemerkt en dat, 
derhalve, op grond daarvan geen vorder
ding tot dwangsom kan worden inge
steld; dat een dwangsom immers een 
burgerlijke straf is die wordt opgelegd 
om de uitvoering van een hoofdverbinte
nis te verzekeren, die ten deze niet be
staat » en dat « daaruit volgt dat de eer
ste rechter de dwangsom niet wetig 
heeft kunnen uitspreken om een partij 
tot verschijning te dwingen », 

terwijl, in de regel, elk bevel dat de 
rechter kan uitspreken, een hoofdveroor
deling kan zijn in de zin van artikel 
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek en 
kan gepaard gaan met een dwangsom, 
zonder dat een onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang het bevel de uitvoe
ring betreft van een verbintenis, die de 
grond van het geschil uitmaakt, waartoe 
de een partij jegens de andere is gehou
den krachtens een overeenkomst of 
krachtens de wet, of de uitvoering van 
de verplichting, die de rechter aan de 
partijen of aan een van hen oplegt 
krachtens een bevoegdheid die hem bij 
de wet is toegekend; de rechter, krach
tens artikel 992 van het Gerechtelijk 
Wetboek, bevoegd is om de partijen of 
een van hen te bevelen in persoon te 
verschijnen en hen, aldus, kan verplich
ten mee te werken aan het onderzoek 
van de bij hem aanhangig gemaakte vor
dering; daaruit volgt dat het arrest, door 
te zeggen dat het bevel van de eerste 
rechter aan verweerder om in persoon te 
verschijnen, geen hoofdveroordeling is in 
de zin van artikel 1385bis van het Ge
rechtelijk Wetboek, op grond dat een 
dergelijk bevel geen burgerlijke verplich
ting van verweerder jegens eiser heeft 
doen ontstaan, zijn beslissing dat « de 
eerste rechter een dwangsom niet wettig 
heeft kunnen uitspreken, om een partij 
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tot verschijning te dwingen » niet naar 
recht verantwoordt : 

Overwegende dat artikel 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de rechter op vordering 
van een der partijen de wederpartij 
kan veroordelen tot betaling van 
een geldsom, dwangsom genaamd, 
voor het geval dat aan de hoofdver
oordeling niet wordt voldaan; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 992 van hetzelfde wetboek de 
rechter, zelfs ambtshalve, de partij
en of een van hen kan bevelen in 
persoon te verschijnen; 

Dat die maatregel evenwel niet 
gepaard gaat met enige fysieke of 
geldelijke sanctie, nu een ieder zijn 
verweer naar eigen goeddunken 
mag voeren; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de eerste rechter niet enkel de 
verschijning in persoon van de par
tijen " heeft gelast" en dat hij een 
van hen, df' man heeft " veroor
deeld" om voor hem te verschijnen; 
dat die beslissing, in zoverre zij een 
veroordeling uitmaakt, onwettig is »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door te oordelen dat het aan 
verweerder gegeven bevel om in 
persoon te verschijnen, geen veroor
deling is en niet met een dwangsom 
kan gepaard gaan, zijn beslissing 
naar recht heeft verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 februari 1988 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal Advocaten : 
mrs. Gerard en Simont. 

Nr. 374 

1" KAMER - 18 februari 1988 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -
HYPOTHEEK - INSCHRIJVING TEGEN EEN 
SCHULDENAAR DIE GEEN RECHT OP HET 
GOED HEEFT - GEVOLG. 

Wanneer de curator de inschrijving van 
een hypotheek ten behoeve van de ge
zamenlijke schuldeisers tegen de ge
failleerde heeft gevraagd en die heeft 
verkregen, maar deze Jaatste geen en
kel recht op het onroerend goed heeft, 
kan de rechter, op verzoek van een in
geschreven hypothecaire schuldeiser, 
de inschrijving ongedaan verklaren 
zonder na te gaan of uit de beweerde 
onwettigheid van de inschrijving na
deel is ontstaan voor die schuldeiser, 
die zich op de nietigheid beroept en 
die, door de inschrijving van zijn hypo
theek, rechten op het onroerend goed 
heeft verkregen. (Artt. 81 en 85 Hypo
theekwet.) 

(MR. J. WINDEY Q.Q. T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7952) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 82, 83 en 85 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851, opgenomen onder titel X"viii 
« Voorrechten en hypotheken » in boek 
III van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat op de regelmatig overgelegde 
appelconclusie van eiseres, qualitate qua, 
waarin zij wezenlijk aanvoerde dat: « ... 
luidens artikel 85 van de Hypotheekwet, 
de nietigheid van de inschrijving slechts 
relatief is, vermits de derde die zich 
daarop beroept, moet aantonen dat hij 
wegens dat verzuim nadeel heeft gele
den; ( ... ) men niet goed kan inzien welke 
schade verweerder zou kunnen lijden, 
( ... ) hij niet kan beweren dat hij een der
de is die door de inschrijving wordt be
schermd; ( ... ) de wetgever, toen hij arti-
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kel 85 van de Hypotheekwet invoerde, de 
bedoeling had de belangen te vrijwaren 
van de schuldeisers, die konden worden 
misleid over de algemene gegoedheid of 
de waarde van de garanties van hun 
schuldeisers met wie zij hadden onder
handeld of zouden kunnen onderhande
len; ( ... ) het duidelijk is dat (verweerder) 
geenszins met zodanige schuldeisers kon 
worden gelijkgesteld, ( ... ) daar zowel zijn 
schuldvordering (als) de eraan verbon
den waarborg rechtstreeks uit de wet 
voortvloeien », het hof van beroep, in het 
bestreden arrest, beslist dat « ... de 
inschrijving van de hypotheek van de ge
zamenlijke schuldeisers) op 20 februari 
1980, tegen de naamloze vennootschap 
Villes et campagnes, ( ... ) op de in Wal
court gelegen onroerende goederen, hem 
op de verkoopprijs van die goederen 
geen recht van voorrang kunnen verle
nen ten nadele (van verweerder), die als 
schuldeiser regelmatig is ingeschreven 
tegen Daniel De Duve, eigenaar van die 
goederen ( ... ) ,,, op grond dat « alle der
den, wanneer zij door de regelmatige 
verkrijging van hun rechten op het on
roerend goed, in conflict zijn gekomen 
met de hypothecaire schuldeiser, de in
houdelijk onregelmatige inschrijving, in 
geval van nadeel, nietig kunnen doen 
verklaren; ... buiten -de bevoorrechte 
schuldeisers op het onroerend goed, on
der die schuldeisers de gewone schuldei
sers geteld worden, op voorwaarde dat 
zij hun recht hebben uitgeoefend op het 
onroerend goed van hun schuldenaar ( ... ) 
of dat zij hun rechten doen gelden bij de 
verdeling van de prijs en een oorzaak 
van voorrang betwisten; (verweerder) 
een schuldeiser is die op het onroerend 
goed regelmatig rechten heeft verkregen 
door de inschrijving van zijn wettelijke 
hypotheek en tegen wie niet kan worden 
opgeworpen dat er geen inschrijving dan 
wel een onregelmatige inschrijving be
staat; ( ... ) dat als (verweerder) in rang na 
(eiseres q.q.) komt, hij de kans loopt 
geen deel te hebben in de prijs, vandaar 
zijn nadeel », 

terwijl, luidens artikel 85 van de Hypo
theekwet, verzuim van een formaliteit 
bij de inschrijving van de hypotheek ai
leen dan nietigheid van de inschrijving 
ten gevolge kan hebben, wanneer het 
aangevoerde verzuim nadeel heeft berok
kend aan de derde die zich op die nietig
heid beroept; daaruit volgt dat de rech
ter, voordat hij de in dat artikel bedoelde 
nietigheid uitspreekt, moet nagaan of de 
onregelmatigheid van de inschrijving na
deel heeft berokkend aan degene die de 

onregelmatigheid aanvoert; daaruit volgt 
dat het arrest, dat zich ertoe beperkt 
vast te stellen dat de inschrijving van de 
hypotheek van de gezamenlijke schuldei
sers nadeel kan berokkenen aan ver
weerder, geen antwoord verstrekt op de 
conclusie van eiseres q.q., waarin zij het 
hof van beroep uitdrukkelijk verzocht na 
te gaan of de onregelmatigheid nadeel 
heeft kunnen berokkenen aan verweer
der en, bijgevolg, niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van de in 
het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van artikel 97 van de 
Grondwet), en daar het zulks niet heeft 
nagegaan, niet naar recht is verantwoord 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
artikel 85 van de Hypotheekwet, opgeno
men in titel XVIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat de hypothecaire 
schuldeiser, om de inschrijving te 
verkrijgen, aan de hypotheekbe
waarder de authentieke uitgifte 
moet ter hand stellen van de akte 
waaruit het recht ontstaat waarop 
hij zich beroept; dat hij, overeen
komstig artikel 83 van de Hypo
theekwet, daarbij twee borderellen 
moet voegen waarin onder andere 
wordt vermeld « de naam, de voor
namen, het beroep en de woonplaats 
van de schuldenaar of een zodanige 
persoonlijke en bijzondere aanwij
zing, dat de bewaarder in alle geval
len de met hypotheek bezwaarde 
persoon kan herkennen en onder
scheiden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
hebben vastgesteld, enerzijds, dat 
eiseres, op 20 februari 1980, op de 
borderellen bij haar aanvraag om 
hypothecaire inschrijving ten behoe
ve van de gezamenlijke schuldeisers 
van de failliete vennootschap Villes 
et campagnes, deze vennoot:Schap 
als eigenaar van het goed heeft aan
geduid, wat zij niet was; anderzijds, 
dat op de hypothecaire getuigschrif
ten van 26 september 1980, 21 janua
ri 1982 en 31 december 1982, bene
vens de inschrijving van de Ant
werpse Hypotheekkas van 24 de
cember 1976, tegen Daniel De Duve, 
de werkelijke eigenaar van het 
goed, enkel de inschrijving in twee-
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de rang vermeld staat die de ont
vanger van de belastingen van Ou
dergem op 26 maart 1980 heeft 
genomen; 

Overwegende dat zij, op grond 
van die vaststellingen, hebben ge
oordeeld dat de Belgische Staat 
(thans verweerder) een schuldeiser 
is die op het onroerend goed regel
matig rechten heeft verkregen door 
de inschrijving van zijn wettelijke 
hypotheek en beslist dat de inschrij
ving op 20 februari 1980 tegen de 
naamloze vennootschap Villes et 
campagnes, die « geen recht of titel 
had op de te Walcourt gelegen on
roerende goederen >> niet bestaande 
is en aan eiseres dus geen recht van 
voorrang op de verkoopprijs van die 
goederen kan verlenen; 

Overwegende dat het arrest de af
wijzing van het bezwaar van eiseres 
tegen het proces-verbaal van rangre
geling en toewijzing niet verant
woordt door de vergissing die eise
res zou hebben begaan bij het 
invullen van de borderellen bij de 
aanvraag om inschrijving tegen de 
failliete vennootschap, maar zijn be
slissing hierop grondt dat er tegen 
de eigenaar van het goed geen geldi
ge inschrijving is genomen; 

Overwegende dat het in het mid
del overgenomen verweer, wegens 
die beslissing, niet meer ter zake 
was; dat het hof van beroep daarop 
dus niet behoefde te antwoorden; 

Overwegende dat de appelrech
ters, om dezelfde reden, niet meer 
behoefden na te gaan of de bewuste 
onregelmatigheid al dan niet voor 
verweerder een nadeel tot gevolg 
heeft gehad; 

Overwegende dat het hof van be
roep zijn beslissing overeenkomstig 
artikel 81, eerste lid, van de Hypo
theekwet heeft verantwoord, zonder 
de in het middel aangewezen wette
lijke bepalingen te schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 februari 1988 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 375 

1" KAMER - 18 februari 1988 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - OPEENVOLGENDE OVERDRACHTEN 
VAN DE HUUR- OVERDRAGERS HOOFDELIJK 
GEHOUDEN TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE 
HUURDER - OVERNEMER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - OVERDRACHT VAN DE HUUR - VOR
MEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR- OVERDRACHT VAN DE HUUR - NIET
NAKOMING DOOR DE HUURDER VAN ZIJN 
VERPLICHTINGEN - VORDERING TOT ONT
BINDING VAN DE HUUR - LANGDURIG STII..
ZITTEN VAN DE VERHUURDER-OVERNEMER
VERSLECHTERING VAN DE TOESTAND VAN DE 
OVERDRAGER DIE HOOFDELIJK GEHOUDEN 
IS TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUUR
DER - RECHTSMISBRUIK. 

4° OVEREENKOMST - HUUR VAN GOE
DEREN - HANDELSHUUR - HUUROVER
DRACHT - NIET-KAKOMING DOOR DE HUUR
DER VAN ZIJN VERPLICHTINGEN - VORDE
RING TOT ONTBINDING VAN DE HUUR -
LANGDUR!G STILZITTEN VAN DE VERHUUR
DER-OVERNEMER - VERSLECHTERING VAN 
DE TOESTAND VAN DE OVERDRAGER DIE 
HOOFDELIJK GEHOUDEN IS TOT DE VER
PLICHTINGEN VAN DE HUURDER - RECHTS
MISBRUIK VAN DE VERHUURDER. 

5° RECHTSBEG INSELEN (ALGEME-
NE) - RECHTSMISBRUIK - OVERNEMER 
VAN EEN HANDELSHUUR DIE ZIJN VERPLICH 
TINGEN NIET NAKOMT - VORDERING TOT 
ONTBINDING VAN DE HUUR - LANGDURIG 
STILZITTEN VAN DE VERHUURDER-OVERNE-
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MER- VERSLECHTERING VAN DE TOESTAND 
VAN DE OVERDRAGER DIE HOOFDELIJK GE
HOUDEN IS TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE 
HUURDER. 

1° Bij opeenvolgende overdrachten van 
een handelshuur zijn de opeenvolgen
de huurders jegens de verhuurder 
hoofdelijk gehouden tot alle uit de 
aanvankelijke huur voortvloeiende ver
plichtingen (1). (Art. 11, III, Handels
huurwet.) 

2o De opeenvolgende overdragers van 
een handelshuur, van wie alleen als 
dusdanig de uitvoering wordt gevor
derd van de uit de aanvankelijke huur 
voortvloeiende verplichtingen, kunnen 
zich niet beroepen op de niet-inachtne
ming van de bij art. 1690 B. W. voorge
schreven vormen. (Art. 10 Handels
huurwet.) 

3°, 4o en 5° De rechter kan wettig beslis
sen dat de verhuurder, die met vertra
ging een vordering tot ontbinding van 
de huur instelt wegens niet-nakoming 
door de huurder van zijn verplichtin
gen, rechtsmisbruik pleegt, wanneer 
de verhuurder door zijn Jangdurig stil
zitten de toestand verslechtert van de 
opeenvolgende overdragers van de 
huur, die hoofdelijk jegens hem gehou
den blijven; in dat geval kan de rech
ter de door de huurders-overdragers 
aangegane verplichtingen beperken 
(2). (Art. 1134, derde lid, B.W.) 

(BROUWERIJ MAES N.V. T. NOTAERT, CORNELIS, 
SCHEPENS, MAUYX, STEENHAUT, CORDONNIER, 

ERNES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7965) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1986 door de 

(1) PAUWELS en RAEs, Manuel permanent des 
baux a layer et commerciaux, Brussel, Excel
sior, nr. 406; LA HAYE en VAN KERCKHOVE, No
velles, Droit civil, bd. VI, II a.d., nr. 1713. 

(2) Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31, en 
voetnoot W.G., R.C.J.B., 1976, biz. 300, en voet
noot P. van Ommeslaghe); 16 dec. 1982, A.R. 
nr. 6720 (A.C., 1982-83, nr. 231); 19 sept. 1983, 
A.R. nr. 6694 (ibid., 1983-84, nr. 34; R.C.J.B., 
biz. 282, voetnoot J.L. Fagnart, inz. biz. 298, 
nr. 17); 6 april 1984, A.R. nr. 3998 
(A.C., 1983-84, nr. 456); 19 nov. 1987, A.R. 
nr. 7904, supra, nr. 168. 

Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hager beroep gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1134, 1165, 1216, 1690, 2028, 
2029 van het Burgerlijk Wetboek, 11 (in
zonderheid 11, I, en 11, III) van afdeling 
2bis van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek, « Regels betreffende 
de handelshuur in het bijzonder >>, als 
gewijzigd bij artikel 1, 3°, van de wet van 
29 juni 1955 en, voor zoveel nodig, schen
ding van voormeld artikel 1, 3°, scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk afstand strikt moet wor
den uitgelegd en niet valt af te leiden uit 
feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn, van de artikelen 32 tot 47 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de opeenvolgende 
huuroverdrachten door eiseres waren 
aangenomen onder het voorbehoud dat 
de overdrager met de overnemer hoofde
lijk gebonden bleef door alle bepalingen 
van de overgedragen huur en dat « ner
gens werd bedongen dat zowel de over
drager als de vorige overdragers, samen 
met de overnemer, hoofdelijk gebonden 
waren door alle bepalingen van die over
eenkomst >>, beslist dat de verweerders 
sub 4 tot 7 - te weten de overdragers 
van v66r de laatste overdracht en de 
hoofdelijke borg van de oorspronkelijke 
huurder - buiten de zaak moeten wor
den gesteld op grond, enerzijds, dat val
gens artikel 11, III, van de wet betreffen
de de handelshuurovereenkomsten het 
beroep van de verhuurder, die de over
dracht heeft aangenomen, beperkt is tot 
de allerlaatste overnemer en tot zijn on
middellijke overdrager met uitzondering 
van de vorige overdragers, dat, ander
zijds, in de overeenkomsten van over
dracht, in afwijking van die regels, niet 
wordt bepaald dat alle vroegere overdra
gers en vorige overnemers samen met de 
laatste overnemer hoofdelijk gehouden 
waren tot de verplichtingen uit de huur 
en dat, tot slot, de laatste huurover
dracht, vermits zij aan de verweerders 
sub 4 tot 7 niet werd betekend, zoals 
zulks is vereist bij artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek of door hen niet is 
aangenomen, niet tegen hen kan worden 
opgeworpen, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 11, III, 
van de wet betreffende de handelshuur
overeenkomsten in algemene bewoordin
gen zegt dat « de oorspronkelijke huur
der, in geval van overdracht, hoofdelijk 
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gehouden blijft tot aile uit de aanvanke
lijke huur voortvloeiende verplichtin
gen »; daaruit volgt dat de oorspronke
lijke huurder, de werkelijke medecon
tractant van de verhuurder, hoofdelijk 
tot de uit de huur voortvloeiende ver
plichtingen gehouden is voor elk van de 
opeenvolgende overnemers en dat, bij 
analogie, in geval van opeenvolgende 
overdrachten, iedere overnemer-overdra
ger, nadat zij overeenkomstig artikel 11, 
I, van de wet betreffende de han
delshuurovereenkomsten, rechtstreekse 
huurders van de verhuurder zijn gewor
den, jegens de verhuurder hoofdelijk ge
houden zijn tot de verplichtingen die 
voor elke daaropvolgende overnemer uit 
de overgedragen overeenkomst voort
vloeit, die beginselen, zowel in geval van 
een door de rechter toegestane over
dracht als in geval van aanneming van 
de overdracht, van kracht zijn voor zover 
de verhuurder niet uitdrukkelijk afstand 
heeft gedaan van zijn beroep tegen de 
oorspronkelijke huurder of andere latere 
overdragers; daaruit volgt dat het bestre
den vonnis, door zijn beslissing hierop te 
stoelen dat artikel 11, III, van de wet be
treffende de handelshuurovereenkom
sten, in geval van aanneming van over
dracht, enkel een beroep toekende tegen 
de laatste overnemer en zijn onmiddel
lijke overdrager, met uitsluiting van de 
oorspronkelijke huurder en van de even
tuele latere overnemers-overdragers, de 
in het middel aangewezen wettelijke be
palingen en inzonderheid artikel 11, III, 
van de wet betreffende de handelshuur
overeenkomsten schendt; 

derde onderdeel, zowel de oorspronke
lijke huurder als de opeenvolgende over
dragers van een handelshuur, krachtens 
artikel 11, III, van de wet betreffende de 
handelshuurovereenkomsten, hoofdelijk 
gehouden zijn tot de uit de aanvanke
lijke huur voortvloeiende verplichtingen, 
zonder dat bovendien, in geval van latere 
overdrachten, vereist is dat die over
drachten krachtens artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek tegen hen kunnen 
worden opgeworpen; die huuroverdrach
ten overigens geenszins leiden tot een 
overdracht van de uit artikel 11, III, van 
de wet betreffende de handelshuurover
eenkomsten voortvloeiende schuldvorde
ring van de verhuurder tegen de oor
spronkelijke huurder of de latere over
dragers; daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, door zijn beslissing hierop te 
gronden dat de verweerders sub 4 tot 7 
die laatste overdracht niet zouden heb-

ben aangenomen en dat die overdracht 
hun niet werd betekend overeenkomstig 
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, 
de in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen en inzonderheid artikel 11, 
III van de wet betreffende de handels
h uurovereenkomsten schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 11, III, 

van de wet betreffende de handels
huurovereenkomsten bepaalt dat bij 
overdracht « de oorspronkelijke 
huurder hoofdelijk gehouden blijft 
tot alle uit de aanvankelijke huur 
voortvloeiende verplichtingen »; 

Overwegende dat uit die bepaling 
volgt dat de oorspronkelijke huur
der, in casu de vierde verweerder, 
en bijgevolg de zevende verweerder, 
zijn hoofdelijke en ondeelbare me
deschuldenaar, hoofdelijk gehouden 
zijn tot de verplichtingen van iedere 
opeenvolgende overnemer; dat de 
overnemers-overdragers, die recht
streekse huurders zijn geworden 
van de verhuurder, in casu eiseres, 
eveneens hoofdelijk gehouden zijn 
tot de verplichtingen uit de aan de 
opeenvolgende overnemers overge
dragen huur; 

Dat het vonnis, door te beslissen 
dat eiseres « niet tenzij van de 
(tweede en de derde verweerder, na
melijk de laatste overdragers), wet
tig betaling kan vorderen van de 
door de (eerste verweerder, name
lijk de laatste huurder) verschuldig
de bedragen », voormeld artikel 11, 
III, schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de opeenvolgen

de overdragers van een handels
huur, van wie, alleen in die hoeda
nigheid, de uitvoering wordt gevor
derd van de uit de aanvankelijke 
huur voortvloeiende verplichtingen, 
zich niet kunnen beroepen op het 
niet-vervullen van de bij artikel 1690 
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van het Burgerlijk Wetboek voorge
schreven vormen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1134, 1152, 1184, 1226, 
1228, 1231, 1382, 1383 en 1741 van het 
Burgerlijk Wetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres sinds 1 
augustus 1980 (datum van de laatste be
taling door Notaert) niet is opgetreden 
en laatstgenoemde in het goed heeft ge
laten zonder te reageren en dat zij hem 
pa.s op 16 j~ni 1981 heeft gedawaard, be
shst dat e1seres, doordat zij aldus heeft 
gewacht om ontbinding te vorderen door 
haar eigen schuld en toedoen ee~ toe
stand heeft laten verslechteren waarvan 
zij wist dat hij financieel niet te schitte
rend was en tekort is gekomen zowel 
aan haar verplichting om de huurover
eenkomst te goeder trouw uit te voeren 
als aan haar verplichting om haar scha~ 
de te beperken; « dat, blijkens de stuk
ken van het dossier van de Brouwerij 
Maes, ~otaert, na drie verslagen (lees: 
aanmamngen) van de Brouwerij op 28 
juli 1980, 2 september 1980 en 23 septem
ber 1980, in zijn brief van 1 oktober 1980 
beloofd had zijn achterstallige schulden 
aan te zuiveren en dat zij, aangezien No
taert zijn verbintenis niet was nageko
men, aan haar deurwaarder op 25 maart 
1981 opdracht gaf de verweerders in de 
oorspronkelijke staat te dawaarden dat 
er meer dar: vier maanden zijn verl;pen 
tus?en de met-nakoming van zijn verbin
tems do~~ Notaert en de dawaarding, 
dat dat bJdsverloop te wijten is aan de 
Brouwerij Maes », en doordat het bestre
den vonnis uit die overwegingen afleidt 
dat, aangezi~n ~iseres te laat is opgetre
den om ontbmdmg te vorderen, de in de 
huur b~dongen forfaitaire ontbindings
vergoedmg van zes op drie maanden 
dient te worden gebracht, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer in 
de overeenkomst het bedrag van de door 
d~ nalatige p~rtij om enigerlei gebeurte
ms verschuld1gde schadevergoeding for
f?:itair is vastgesteld, aan de andere par
tlJ geen grater of kleiner bedrag mag 
worden toegekend (artikel 1134 en 1152 
van het Burgerlijk Wetboek); daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis door de 
forfaitaire ontbindingsvergoedlng van 

zes op. drie maanden te brengen, de in 
~et m1dde~ aangewezen bepalingen en 
mzonderhe1d de artikelen 1134 en 1152 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, de verhuurder, zoals 
~ed~re partij in een wederkerig contract, 
md1en de huurder zijn verbintenissen 
niet nakomt, de keuze heeft om ofwel de 
gedwongen uitvoering van de huur te 
vorderen ofwel deze wegens wanpresta
tie te doen ontbinden, in welk geval de 
rechter oordeelt of de tekortkoming vol
doende ernstig is om die sanctie op te 
leggen (artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek); de aldus aan de verhuurder 
gelaten keus, alsmede de verplichte be
oordeling door de rechter van de ernst 
van de tekortkoming, die tot staving van 
een vordering tot ontbinding wordt aan
gevoerd, inhouden dat de verhuurder het 
recht heeft de ontbinding in rechte pas 
te vorderen als hij het opportuun oor
deelt, en bijgevolg, de huurder de gele
genheid te geven om een oplossing te 
vinden; op die beginselen slechts een uit
zondering is, namelijk in geval van 
rechtsmisbruik (algemeen rechtsbeginsel 
waarvan sprake is in het middel en de 
artikelen 1134, derde lid, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek); daaruit 
volgt dat: 1° nu het geen rechtsmisbruik 
van eiseres heeft vastgesteld, het bestre
den vonnis niet wettig heeft kunnen be
slissen dat zij een fout had begaan waar
door de forfaitaire ontbindingsvergoe
ding kan worden verminderd doordat zij 
op 16 juni 1981 tot ontbinding heeft ge
dawaard na tot de 25e maart 1981, dit is 
de dag waarop zij haar demwaarder op
dracht had gegeven, te hebben gepoogd 
door Notaert zijn verbintenissen te doen 
uitvoeren (schending van de in het mid
del aangewezen bepalingen en inzonder
heid van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek); 2o dat, zelfs als moet worden 
aangenomen, quod non, dat het bestre
den vonnis heeft willen beslissen dat ei
seres in casu rechtsmisbruik had ge
pleegd, het vonnis echter zodanig rechts
misbruik, dat wil zeggen de uitoefening 
van een recht op een wijze die de gren
zen te buiten gaat van de normale uitoe
fening van dat recht door een normaal 
bed~chtzaam en voorzichtig persoon, niet 
wettlg heeft kunnen afleiden uit de enke
le overweging dat eiseres meer dan vier 
maanden zou gewacht hebben om de 
ontbinding te vorderen toen zij op korte 
termijn van haar huurder had bekomen 
dat hij de toestand zou aanzuiveren 
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(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
het in het middel vermelde algemeen 
rechtsbeginsel) : 

W at het eerste en derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat « al had (eise
res) terecht of ten onrechte gedacht 
dat zij met Notaert (de eerste ver
weerder) geduld diende te hebben, 
zij zulks niet mocht doen ten koste 
van degenen die moeten betalen, en 
dat deze laatsten niet mogen bena
deeld worden door het feit dat ( eise
res) geruimere tijd niet is opgetre
den, zulks zowel met toepassing van 
het beginsel van de uitvoering te 
goeder trouw, als wegens het begin
sel dat iedere partij ertoe moet bij
dragen de verbintenissen van zijn 
medecontractant niet te verzwaren; 
dat immers (eiseres), doordat zij 
niet eerder uit de precaire toestand 
van Notaert de nodige gevolgtrek
kingen heeft afgeleid, door haar ei
gen schuld een toestand heeft laten 
verslechteren waarvan zij wist dat 
hij financieel al niet te schitterend 
was; dat die langdurige nalatigheid 
onvermijdelijk de werkelijke oor
zaak is van de grote bedragen die 
nog dienden te worden betaald; dat 
het niet normaal is dat zij de onver
mijdelijke gevolgen van die nalatig
heid of stilzitten door de overnemer 
heeft willen doen dragen », 

Dat het vonnis eraan toevoegt 
« dat terecht is beslist dat : "de ver
huurder die te laat een vordering tot 
ontbinding van de huur instelt we
gens niet-nakoming door de huurder 
van zijn verplichtingen ( ... ) rechts
misbruik pleegt " »; 

Dat het vonnis aldus beslist dat 
eiseres zich schuldig heeft gemaakt 
aan rechtsmisbruik; 

Overwegende dat, hoewel artikel 
1152 van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat wanneer bij de overeen
komst is bedongen dat hij die in ge
breke blijft deze uit te voeren, als 
schadevergoeding een bepaalde som 
zal betalen, aan de andere partij 
geen grotere noch kleinere som kan 

worden toegekend, op die regel ech
ter een uitzondering bestaat ingeval, 
zoals ten deze, is vastgesteld dat de 
schuldeiser misbruik heeft gemaakt 
van zijn recht, en dat zodanig mis
bruik wordt gesanctioneerd door het 
recht tot zijn normaal gebruik te 
verminderen; 

Overwegende dat de appelrechters 
hebben vastgesteld dat de verplich
tingen van de eerste verweerder op 
1 april 1980 zijn aangevangen en dat 
de betrokkene « enkel de maanden 
april, mei en juni 1980 heeft betaald; 
dat (eiseres) sinds 1 augustus 1980, 
namelijk de datum van zijn laatste 
betaling, niet is opgetreden en hem 
in het goed heeft gelaten zonder te 
reageren; dat zij (hem) pas op 16 ju
ni 1981 heeft gedagvaard »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door die vaststellingen, impli
ciet maar zeker hebben geoordeeld 
dat eiseres haar recht heeft uitgeoe
fend op een wijze die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat waarbinnen 
een bedachtzaam en voorzichtig per
soon zich normaal gedraagt; dat, ten 
deze, de rechtbank dus terecht heeft 
geoordeeld dat de houding van eise
res rechtsmisbruik oplevert; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, zonder dat client 
te worden geantwoord op de andere 
onderdelen van het eerste middel, 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het de partijen 
Mauyt, Steenhaut, Cordonnier en 
Ernes buiten de zaak stelt, eiseres 
veroordeelt tot de kosten aan hun 
zijde gevallen en eiseres veroordeelt 
om 33.000 frank aan de zevende ver
weerder terug te betalen; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiseres in de kosten aan de 
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zijde van de partijen Notaert en 
Cornelis-Schepens gevallen; houdt 
de overige 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 Nijvel, zitting hou
dende in hoger beroep. 

18 februari 1988 - 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal Advocaten : 
mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 376 

1' KAMER - 19 februari 1988 

1" RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF
ZAKEN - BESLISSING VAN DE STRAFRECH
TER DOOR TEGENSTRIJDIGHEID AANGETAST 
- GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE STRAF
VORDERING T.O.V. DE BURGERLIJKE RECH
TER. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT IN 
'T ALGEMEEN - ONOPZETTELIJK TOEBREN
GEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN -
VRIJSPRAAK - AANNEMING VAN EEN BUR
GERLIJKE FOUT TEN LASTE VAN DE BE
KLAAGDE - TEGENSTRIJDIGHEID. 

1" De burgerlijke rechter is niet gebon
den door de beslissing van de straf
rechter die door tegenstrijdigheid is 
aangetast (1). 

(1) Cass., 18 sept. 1970 (A.C., 1971, 51); 8 
maart 1973 (A.C., 1973, 666); 21 okt. 1976 
(A.C., 1977, 225). 

Raadpl. : Cass., 12 dec. 1968 (A.C., 1969, 373); 
3 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1053); 1 okt. 1982, 
A.R. nr. 3530 (A.C., 1982-83, nr. 80); 3 nov. 1986, 
A.R. nr. 7494 (A.C., 1986-87, nr. 138); 13 nov. 
1986, A.R. nr. 7550 (A.C., 1986-87, nr. 159); 15 
januari 1987, A.R. nr. 7624 (A.C., 1986-87, 
nr. 285) 

Zie : P.E. TRoussE, " Autorite des decisions 
d'acquittement dans les poursuites du chef 
d'accident de Ia circulation sur le jugement de 
!'action en reparation exercee ulterieurement 

2" Het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg in de zin van art. 418 en vol
gende Sw. stemt overeen met de nala
tigheid of onvoorzichtigheid in de zin 
van art. 1383 B. W., weshalve in rechte 
tegenstrijdig is het vonnis dat de aan
wezigheid van een burgerlijke !out 
aanneemt en tegelijk het misdrijf niet 
aanwezig acht (2). 

(BLONDEEL T. DOPAL P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5414) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1978 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en van 
het door die wetsbepalingen bevestigde 
algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van het strafrechtelijk gewijsde op de 
burgerlijke rechtsvordering, en, voor zo-

devant le juge civil ''• noot sub. Gent, 9 maart 
1965, in R.C.J.B., 1967, 154 (159, nr. 32); P. 
ARNOU, << Het gezag van gewijsde van de vrij
spraak of buitenvervolgingstelling voor de bu:r
gerlijke rechter "• in Strafprocesrecht voor 
rechtspractici (Acco; Leuven, 1986), nr. 18 
(blz. 171) en 42 (blz. 183); R.P.D.B., Comple
ment VI, v" Chose jugee, nr. 185 e.v.; P. Bos
SARD, << L'autorite de Ia chose jugee au crimi
nel sur le proces civil ulterieur "• R.D.P., 1986, 
blz. 30, en voetnoot 193. 

(2) Cass., 12 dec. 1968 (A.C., 1969, 373); 3 mei 
1979 (A.C., 1978-79, 1053). Raadpl. Cass., 21 okt. 
1976 (A.C., 1977, 225). 

Zie : R.P.D.B., Complement, t. VI, V" Chose 
jugee, nr. 185 e.v.; P. ARNOU, << Het gezag van 
gewijsde van de vrijspraak of buitenvervol
gingstelling voor de burgerlijke rechter "• in 
Strafprocesrecht voor rechtspractici, (Acco
Leuven 1986), nrs. 18, 42, blz. 171 en 183. 

Over de gelijkstelling van burgerlijke en 
strafrechtelijke fout zie : ILO. DALCQ, << Faute 
civile - faute penale "• in Annales de droit de 
Louvain, 1983/1-2, blz. 73 e.v.; R.O. DALCQ, 
Traite de Ja I'esponsabilite civile, t. I, Les cau
ses de responsabilite, nr. 12bis; A. Kohl, << L'ac
tion civile en dommages-interets resultant 
d'une infraction "• noot sub Cass., 7 sept. 1972, 
R.C.J.B., 1975, 372, (380, nr. 7); P.H. DELVAUX, 
« La prescription de !'action civile resultant 
d'une infraction involontaire. Pour un retour a 
Ia dualite des fautes penales et civiles "• 
R.G.A.R. (1977), 9707. 
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veel nodig, van de artikelen 418 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, om eisers 
tegenvordering ongegrond en de hoofd
vordering van verweerster gegrond te 
kunnen verklaren, oordeelt: << (de) aan
gestelde (van verweerster) Opsomer had 
zich wegens dit verkeersongeval te ver
antwoorden voor de Correctionele Recht
bank te Kortrijk, beticht van het onop
zettelijk toebrengen van slagen en ver
wondingen. Bij vonnis van 12 maart 1979 
werd hij van die betichting vrijgespro
ken. (Eiser) betwist dat het vonnis 
kracht (lees : gezag) van gewijsde heeft 
omdat de motivering tegenstrijdig is met 
de beschikking van vrijspraak. Die moti
vering luidt als volgt : aangezien de 
rechtbank van oor·deel is dat ter zake 
veeleer een burgerlijke fout werd bedre
ven dan een strafrechterlijke. Het straf
rechterlijk gewijsde is voor de burger
lijke rechter bindend in dit geschil van 
privaatrechtelijke aard dat verband 
houdt met een feit waarover de straf
rechter uitspraak heeft gedaan. Het ge
zag van het strafrechterlijk gewijsde is 
voor de burgerlijke rechter slechts bin
dend met betrekking tot wat de straf
rechter, uitspraak doende over de straf
vordering, noodzakelijk heeft beslist. 
Wat hij in het voormeld vonnis van vrij
spraak over de strafvordering noodzake
lijk heeft beslist is dit: dat de constitu
tieve elementen van het strafbaar feit 
niet bestaan en dat de schuld van Opso
mer niet bewezen is. Het hierboven geci
teerd motief is niet noodzakelijk om het 
dispositief van de uitspraak te onder
steunen en heeft dus geen bindende 
kracht voor de burgerlijke rechter. Het 
vonnis van vrijspraak van de correctio
nele rechtbank houdt in dat Opsomer, de 
bestuurder van het voertuig van (ver
weerster), niet de minste schuld draagt 
in het ongeval », 

terwijl de rechter bij wie de burger
lijke rechtsvordering aanhangig is, aan
gaande het gezag erga omnes van het 
rechterlijk gewijsde op de strafvorde
ring, de redenen waarop het vonnis 
steunt (zowel) als het beschikkend ge
deelte ervan in aanmerking dient te ne
men, en deze onder meer niet gebonden 
is door de strafrechtelijke beslissing we
gens het ontbreken van zekerheid om
trent het rechterlijk gewijsde omtrent 
het bestaan van een fout bij de beklaag
de, wanneer die beslissing door tegen
strijdigheid tussen de redenen en het be
schikkend gedeelte ervan is aangetast; 

het tegenstrijdig is enerzijds de beklaag
de vrij te spreken van de telastlegging 
van het onopzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg in de zin van 
artikel 418 van het Strafwetboek, en an
derzijds, tot staving van deze beslissing, 
te oordelen dat « veeleer een burgerlijke 
fout werd bedreven dan een strafrechte
lijke >>, zodat het hof van beroep, door 
niettemin te oordelen dat het gebonden 
is door de strafrechtelijke vrijspraak van 
Opsomer, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt (schending van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen en al
gemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat het vonnis van 
16 februari 1979, op de strafvorde
ring ingesteld tegen D. Opsomer ter 
zake van het toebrengen van onop
zettelijke slagen en verwondingen, 
door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, de beklaagde vrijspreekt 
op grond van de enkele overweging 
dat « de rechtbank van oordeel is 
dat ter zake veeleer een burgerlijke 
fout werd bedreven dan een straf
rechtelijke »; dat het bedoelde von
nis niet de overweging bevat « dat 
de constitutieve elementen van het 
strafbaar feit niet bestaan en dat de 
schuld van Opsomer niet bewezen 
is >>; 

Overwegende dat het gezag van 
gewij sde van een beslissing op de 
strafvordering zich uitstrekt tot het
geen de strafrechter zeker en nood
zakelijk heeft beslist, met name in 
de redenen betreffende het bestaan 
van de bestanddelen van het straf
baar feit; dat bij tegenstrijdigheid 
tussen de beslissing en de redenen 
die de beslissing moeten dragen, 
niet met zekerheid kan worden ge
zegd wat de strafrechter heeft be
slist; 

Overwegende dat het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg in de zin 
van artikel 418 en volgende van het 
Strafwetboek overeenstemt met de 
nalatigheid of onvoorzichtigheid in 
de zin van artikel 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat het voormelde 
vonnis in rechte tegenstrijdig is in 
zoverre het de aanwezigheid van 
een « burgerlijke fout >> aanneemt 
en tegelijk het misdrijf niet aanwe-
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zig acht; dat zodanig vonnis geen ge
zag van gewijsde heeft voor de bur
gerlijke rechter; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vordering tot 

bindendverklaring niet ontvankelijk 
is, nu eiseres niet opkomt tegen het 
arrest in zoverre dat het hager be
roep van eiseres tegen de « Hulpkas 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring » en het incidenteel beroep van 
deze partij niet toelaatbaar ver
klaart, en nu eiseres voor het hof 
van beroep de bindendverklaring 
niet heeft gevorderd; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep tegen en van 
de Hulpkas niet toelaatbaar ver
klaart; verwerpt de vordering tot 
bindendverklaring; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiseres in de kosten van de oproe
ping tot bindendverklaring; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

19 februari 1988 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelljkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 377 

1• KAMER - 19 februari 1988 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDING - INTEREST OP 
DE PROVISIONELE EN VOORLOPIGE VERGOE
DINGEN - COMPENSATOIRE INTEREST. 

2° INTEREST - COMPENSATOIRE INTE
REST - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUT
TE - VERGOEDING TOEGEKEND IN HET KA
DER VAN DE HERZIENINGSPROCEDURE VAN 
DE ONTEIGENINGSWET. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDING - HERZIENINGS
PROCEDURE - DEFINITIEVE VERGOEDING -
VOORLOPIGE VERGOEDING DIE DE DEFINITIE
VE VERGOEDING TE BOVEN GAAT - TERUG
GAVE VAN HET SURPLUS EN BETALING VAN 
DE INTEREST DAAROP. 

1" en 2" De vergoeding die aan de ontei
gende gerechtelijk wordt toegekend 
omvat de vergoedende interesten op de 
toegekende bedragen vanal de over
dracht van de eigendom tot de dag van 
de uitspraak van de beslissing waarbij 
het bedrag van de onteigeningsvergoe
ding onherroepelijk wordt vastgesteld 
(Art. 16 Onteigeningswet 26 juli 1962.) 
(1) 

3" Wanneer, na afloop van de bij art. 16 
Onteigeningswet 26 juli 1962 bepaalde 
herzieningsprocedure, vaststaat dat de 
voorlopige vergoeding de definitieve 
vergoeding te boven gaat, veroordeelt 
de rechter de onteigende tot teruggave 
van hetgeen hij te vee] heeft ontvan
gen en tot betaling van interesten op 
dat surplus (2). 

(VERANNEMAN DE WATERVLIET E.A. T. BELGI
SCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5618) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1985 door 

(1) Cass., 12 jan. 1984, A.R. nr. 6966 
(A.C., 1983-84, nr. 243). 

Raadpl. : Cass., 3 maart 1983, A.R. nr. 6725 
(A.C., 1982-83, nr. 366). 

Zie : BELVA, « Expropriation pour cause 
d'utilite publique "• in Novelles, Droit adminis
tratif », t. VII, nrs. 760, 763 e.v.; TH MINNE-DOR
SIMONT en A. GREGOIRE, Traite juridique et pi·a
tique de ]'expropriation pour cause d'utilite 
publique (Ed. Res et Jura Immobilia, Bruxel
les), biz. 125, 134, 238, 239. 

(2) G. SuETENS-BOURGEOIS, « Onteigenin
gen >>, R. W., 1987-88, 65 (71, 72); J.P. COPPEE, 
« L'expropriation, Chronique de jurispruden
ce », J.T., 1979, 97 (123, nrs. 145 tot 149). 
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het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 11 van de Grondwet, 15 
en 16 van de wet van 26 juli 1962 betref
fende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, ingevoerd bij artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 betreffende 
de onteigeningen ten algemenen nutte 
en de concessie voor de bouw van de au
tosnelwegen, 

doordat het arrest de vordering van de 
eisers verwerpt, welke ertoe strekte de 
interesten te bekomen op het verschil 
tussen de som van 2.677.000 frank, zijnde 
het bedrag van de door de heer vrede
rechter toegekende provisionele vergoe
ding, en de definitieve aan eisers toege
kende vergoeding, zulks vanaf 26 decem
ber 1974, zijnde de datum van de consig
natie van gezegde provisionele vergoe
ding en van de inbezitneming, tot op de 
dag van de daadwerkelijke consignatie 
of betaling van het definitieve bedrag -
en zijn beslissing laat steunen op de be
schouwing, dat gezegde interesten niet 
verschuldigd waren, gezien het kwes
tieus verschil binnen de door voormeld 
artikel 15 van voormelde wet van 26 juli 
1962 op de onteigeningen bij hoogdrin
gendheid voorziene termijn geconsig
neerd was geweest, 

terwijl nu, overeenkomstig de bepaling 
van artikel 11 van de Grondwet luidens 
dewelke de onteigende een juiste en 
voorafgaande vergoeding dient te ont
vangen, de vergoeding, welke de rechter 
toekent tijdens de procedure tot herzie
ning bedoeld in artikel 16 van de hager 
ingeroepen wet van 26 juli 1962 op de 
onteigeningen bij hoogdringendheid, de 
geheelheid van de schade client te dek
ken welke uit de onteigening voortspruit, 
en derhalve de vergoedende interesten 
client te bevatten vanaf de datum van de 
inbezitneming tot op de datum van de 
consignatie, van de beta!ing of van de 
rechterlijke beslissing, en zulks op het 
geheel van de definitieve aan de ontei
gende toegekende vergoeding; en, nu ar
tikel 15 van voormelde wet van 26 juli 
1962 als voorwerp heeft de termijn te be
palen waarin de voorlopige vergoeding 
geconsigneerd client te worden indien de 
onteigenaar wil vermijden dat de ontei
gende de bezetting van het onteigende 
goed zou kunnen schorsen, doch geens
zins als voorwerp heeft de onteigende 
van de hoger bedoelde interesten te be-

roven ingeval de voorlopige vergoeding 
binnen de bepaalde termijn wordt gecon
signeerd - hieruit volgt dat het arrest, 
door te beschouwen en te beslissen zoals 
hoger gezegd, de in het middel ingeroe
pen wettelijke bepalingen schendt: 

Overwegende dat het arrest, 
rechtdoende op de door beide partij
en ingestelde vordering tot herzie
ning van de voorlopige onteigenings
vergoeding, constateert dat de ver
weerders, onteigenaars, achtereen
volgens in de Deposito- en Consig
natiekas hebben gestort : - op 26 
december 1974, 2.677.100 frank, zijn
de het bedrag van de provisionele 
vergoeding bepaald bij het vonnis 
van de vrederechter van 16 oktober 
1974; - op 26 oktober 1978, 2.550.986 
frank, zijnde het gedeelte van de 
voorlopige vergoeding bepaald bij 
het vonnis van de vrederechter van 
6 september 1978, dat het bedrag 
van de provisionele vergoeding te 
hoven gaat; dat de totale starting 
5.228.086 bedraagt; 

Overwegende dat het arrest, na 
het bedrag van de definitieve ontei
geningsvergoeding (grondinnemin
gen, minderwaarde en wederbeleg
ging) te hebben bepaald op 4.560.502 
frank, de eisers veroordeelt tot te
rugbetaling aan de verweerders van 
667.584 frank in hoofdsom; 

Overwegende dat het arrest voorts 
oordeelt dat, nu het verschil tussen 
de provisionele en de voorlopige ver
goeding binnen de door artikel 15 
van de wet van 26 juli 1982 bepaalde 
termijn werd geconsigneerd, de ver
weerders aan de eisers op het be
drag van 1.883.402 (4.560.502 
2.677.100) frank geen interesten ver
schuldigd zijn te rekenen van 26 de
cember 1974, dag waarop zij volgens 
de vaststelling in het beroepen von
nis bezit hebben genomen van de 
onteigende goederen; 

Overwegende dat de vergoedin
gen, die de rechter aan de onteigen
de toekent in het kader van de bij 
artikel 16 van de wet van 26 juli 
1962 ingestelde herzieningsprocedu
re, worden geacht de volledige scha
de ten gevolge van het bezitsverlies 
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te dekken, en derhalve vergoedende 
interesten dienen te omvatten vanaf 
de overdracht van de eigendom van 
de onteigende aan de onteigenaar 
tot de dag van de uitspraak van de 
beslissing waarbij de toegekende be
dragen onherroepelijk worden vast
gesteld; 

Dat de appelrechters mitsdien op 
grond van de enkele vaststelling dat 
de bij artikel 15 van de wet van 26 
juli 1962 bepaalde termijn in acht 
werd genomen, niet wettig hebben 
kunnen beslissen dat de verweer
ders aan de eisers geen interesten, 
te rekenen van de inbezitneming, 
verschuldigd zijn op het gedeelte 
van de onteigeningsvergoeding dat 
het bedrag van de provisionele ver
goeding te boven gaat; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 9, 15 en 16 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inza
ke onteigening ten algemenen nutte, in
gevoerd bij artikel 5 van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van de autosnelwegen, 

doordat het arrest, na de eisers te heb
ben veroordeeld tot het terugbetalen van 
een hoofdsom van 667.584 frank, zijnde 
het verschil tussen de som van 5.228.086 
frank, bedrag van de door de vrederech
ter toegekende en door eerste verweer
der geconsigneerde voorlopige vergoe
ding, en de som van 4.560.502 frank, 
bedrag van de door het arrest toegeken
de definitieve vergoeding, met bevesti
ging van het beroepen vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk 
van 16 oktober 1980, de eisers veroor
deelt tot het betalen van de interesten op 
dit bedrag ter consignatiekas gewonnen 
tot de afhaling en tot de wettelijke inte
resten tot aan de terugbetaling, 

terwijl, nu enerzijds de artikelen 9 en 
15 van de wet van 26 juli 1962 op de ont
eigeningen bij hoogdringendheid aan de 
onteigenaar de verbintenis opleggen de 
provisionele en voorlopige vergoedingen 
te consigneren en aan de onteigende het 
recht toekennen die geconsigneerde ver
goedingen dadelijk af te halen, zodat 
zulks geen onverschuldigde betaling of 
ongerechtvaardigde inontvangstname uit
maakt, en nu anderzijds de onteigende 

pas na de afloop van de door artikel 16 
van voormelde wet ingestelde procedure 
tot herziening eventueel weet dat hij en 
hoeveel hij te veel heeft ontvangen, zo
dat dan pas in zijn hoofde de verbintenis 
ontstaat gezegd teveel terug te betalen, 
hieruit volgt dat de onteigende op gezegd 
verschil slechts gerechtelijke interesten 
verschuldigd is vanaf de datum van de 
rechterlijke beslissing waardoor het be
drag van de definitieve vergoeding is 
vastgesteld tot op de dag van de terugbe
taling, zodat het arrest, door te beslissen 
zoals hoger gezegd, de hier ingeroepen 
wettelijke bepalingen schendt: 

Overwegende dat de rechter, bij 
wie overeenkomstig artikel 16 van 
de wet van 26 juli 1962 een verde
ring tot herziening van de voorlopi
ge vergoedingen is aangebracht, de 
billijke vergoeding die krachtens ar
tikel 11 van de Grondwet aan de ei
genaar van een ten algemenen nutte 
onteigend goed verschuldigd is, defi
nitief moet bepalen; dat die rechter, 
wanneer hij vaststelt dat het bedrag 
van de door de vrederechter toege
kende voorlopige vergoeding het be
drag van de definitieve vergoeding 
te boven gaat, de onteigende moet 
veroordelen tot terugbetaling van 
hetgeen hij te veel ontvangen heeft; 
G.at geen wettelijke bepaling de 
rechter verbiedt de onteigende te 
veroordelen tot betaling van de inte
resten die hij tot de afhaling op het 
verschil tussen het bedrag van de 
voorlopige vergoeding en dat van de 
definitieve vergoeding op de Deposi
to- en Coilsignatiekas heeft gewon
nen, alsmede van de interesten die 
hij op dit verschil vanaf de afhaling 
tot aan de terugbetaling ervan ver
mocht te winnen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de interesten die 
de eisers van de verweerders vorde
ren op 1.883.402 frank, zijnde het ge
deelte van de definitieve vergoeding 
dat het bedrag van de provisionele 
vergoeding te hoven gaat; beve2lt 
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dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

19 februari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Bayart en De Bruyn. 

Nr. 378 

3' KAMER - 22 februari 1988 

ARBEIDSOVEREENKOMS'T - ARBEIDS

OVEREENKO!\IIST WEGENS SCHEEPSDIENST -
BEG RIP. 

De arbeidsovereenkomst wegens scheeps
dienst betreft dienst aan board van 
een bepaald schip, zelfs wanneer de 
overeenkomst voor onbepaalde tijd is 
aangegaan (1). (Art. 15 wet 5 juni 
1928.) 

(MATTON T. NEDLLOYD BULK (BELGIE) N.V.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. De voorziening komt op tegen het 
oordeel van het arbeidshof dat een ar
beidsovereenkomst wegens scheeps
dienst niet noodzakelijk voor dienst op 
een bepaald schip en voor een bepaalde 
reis wordt aangegaan, maar dat ook 
« een overeenkomst voor onbepaalde 
duur, waarin telkens wordt bepaald op 
welk schip en voor welke zeetocht zal ge
varen worden » onder de wet van 5 juni 
1928 valt. 

2. Terecht stelt eiser dat een arbeids
overeenkomst wegens scheepsdienst be-

(1) Zie conclus1e 0 M 

trekking heeft op de dienst op een wel
bepaald schip, niet op verschillende sche
pen. Dit blijkt duidelijk uit de opzet van 
de wet. 

Artikel 15 vereist dat de zeeman zich 
ertoe verbindt « aan boord van een schip 
te dienen tijdens de zeetocht van dit 
schip ». Volgens artikel 26 moet de ar
beidsovereenkomst wegens scheeps
dienst o.m. de naam van zijn bemanning 
vermelden· en luidens artikel 28 krijgt 
zij « kracht van wet door het afsluiten 
van de monsterrol ». De monsterrol is de 
staat van de schepelingen die gezamen
lijk de bemanning van een zeeschip zul·· 

. len vormen (2). Om dienst te doen op 
een schip is inschrijving op de monster
rol van dat schip vereist (artt. 1, 2°, en 
13). 

Dat de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst voor dienst op een bepaald 
schip wordt aangegaan, bli~kt ook uit ~e 
uitzonderingsbepalingen die de beslmt
wet van 25 maart 1944 in de artikelen 26 
en 28 heeft ingevoegd : « zolang de oor
logstijd duurt » kan de overeenkomst 
<< globaal » worden aangegaan << voor al 
de schepen die door de minister van Ver
keerswezen voor een bepaalde dienst 
aangewezen zijn, zonder dat het nodig 
weze de naam van deze schepen, noch 
de getalsterkte van hun bemanningen 
aan te duiden »; en de schepelingen kun
nen ambtshalve op de monsterrol van al 
die schepen worden ingeschreven. Het 
verslag aan de Koning verantwoordt de
ze aanvulling precies op grand dat de ar
beidsovereenkomst die de naam van het 
schip of de getalsterkte _van de b~man
ning niet bevat << of die verscheidene 
schepen betreft ''• niet met de wet over
eenkomt en dat de wetswijziging de 
overplaatsing van het ene naar het ande
re schip mogelijk maakt zonder dat het 
nodig is een nieuwe overeenkomst te 
sluiten (3). De uitzonderingsr~geling in 
oorlogstijd bevestigt de regel m vredes
tijd. 

3. Betreft de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst noodzakelijk de 
dienst op een schip tijdens de zeetocht, 
dan is het wel mogelijk dat zij voor meer 
dan een reis wordt aangegaan. 

Krachtens artikel 26 moet de overeen
komst melding maken van « de duur ( ... ) 

(2) Sociaalrechtelijk Woordenboek, V' mon
sterrol. 

(3) Belgisch Staatsblad, 20 mei 1944, 
biz. 224 
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van de verbintenis of de reis of reizen 
waarvoor zij is aangegaan >>. Artikel 27 
luidt: « De zeeman kan zijn diensten 
slechts voor een gegeven tijd of voor een 
of meer bepaalde reizen verhuren. >>. En 
volgens artikel 90 eindigt « de voor een 
of meer reizen gesloten dienstovereen
komst ( ... ) bij de aankomst van het schip 
in de bij de overeenkomst bepaalde ha-
ven >>. 

Wel bepaalt artikel 28 dat de weder
zijdse verplichtingen van de parti.jen 
ophouden « door het vervallen van de 
termijn of het einde van de reis >>. Maar 
dit betekent niet dat de arbeidsovereen
komst zelf eindigt. Dat partijen geen ver
plichtingen meer hebben, komt neer op 
een schorsing van de overeenkomst, niet 
op een beeindiging. Volgen de reizen 
waarvoor de overeenkomst is aangegaan, 
mekaar zonder onderbreking op, dan 
heeft de schorsing zelfs geen gevolg. 

4. De duur van de arbeidsovereen
komst wegens scheepsdienst komt ook 
niet noodzakelijk overeen met de duur 
van de reis of de reizen. Artikel 26 
maakt melding van de verschillende des
betreffende mogelijkheden. 

De verbintenis kan worden aangegaan 
voor een reis, maar dan kan zij ook ein
digen in een tussenhaven. 

De overeenkomst kan worden gesloten 
voor een bepaalde tijd, in welk geval zij 
uiteraard eindigt bij het verstrijken van 
de overeengekomen termijn. Doch arti
kel 91 voegt eraan toe : « Komt deze ter
mijn tijdens de reis te vervallen, dan 
neemt de verbintenis van de zeeman 
slechts een einde bij de aankomst van 
het schip in de eerste haven welke hij 
aandoet. >> 

Ten slotte voorziet artikel 26, vierde 
lid, ook in de mogelijkheid dat de ar
beidsovereenkomst wegens scheeps
dienst voor onbepaalde tijd wordt aange
gaan; alsdan kan zij door iedere partij 
worden opgezegd, maar de beeindiging 
moet dan, volgens artikel 92, wel gebeu
ren in een « ladings- of lossingshaven >>. 

5. Een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd houdt niet in dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in artikel 15 volgens 
hetwelk de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst een verbintenis betreft tot 
dienst op een bepaald schip tijdens de 
zeetocht. Het betekent aileen dat de 
overeenkomst tijdens de reis of een van 
de reizen in een haven of bij het beeindi
gen van de reis kan worden opgezegd. 

Hierbij kan dan wel de vraag worden 
gesteld welke de rechtsbetrekking tussen 

partijen is, wanneer de overeenkomst 
niet tijdens of op het einde van de reis is 
opgezegd. 

Deze vraag rijst uiteraard aileen, wan
neer er tussen twee reizen in een perio
de ligt gedurende welke niet wordt geva
ren, maar bijvoorbeeld aan wal wordt 
gewerkt of op een schip dat in de haven 
gemeerd blijft. Tijdens die onderbreking 
is er, volgens de definitie van artikel 
15, geen arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst. Maar toch is de arbeids
overeenkomst niet beiHndigd, want zij is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. Men 
kan dus ook niet stellen dat er achter
eenvolgens verschillende overeenkom
sten voor bepaalde tijd zijn gesloten, af
wisselend wegens scheepsdienst en an
dere. 

6. Ik meen dat in de besproken hypo
these moet worden aangenomen, niet ds.t 
er verschillende arbeidsovereenkomsten 
mekaar opvolgen, maar dat de ene door 
partijen gesloten arbeidsovereenkomst 
achtereenvolgens onder verschillende re
gelingen valt: tijdens elke zeetocht on
der de wet van 5 juni 1928, tijdens de on
derbreking tussen tvvee reizen onder de 
algemene Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1973. 

Deze opvatting vindt steun in artikel 
16 van de wet van 5 juni 1928, volgens 
welke een arbeidsovereenkomst die niet 
beantwoordt aan de in artikel 15 bepaal
de voorwaarden, geregeld blijft door de 
gewone arbeidsovereenkomstenwetten. 
De memorie van toelichting merkt daar
bij op : « Een overeenkomst wegens 
dienstverhuring, tussen een reder en een 
zeeman gesloten, kan ( ... ) op een gege
ven ogenblik een der kenmerken van het 
contract wegens scheepsdienst verliezen 
en tot een gewone arbeidsovereenkomst 
omgezet worden. In deze veronderstel
ling vervalt de reden tot naleving van de 
regelen, die de overeenkomsten in zake 
scheepsdienst beheersen en wordt het 
gemeen recht opnieuw van toepassing 
( ... ). Deze overgang, zonder onderbreking 
van de huurovereenkomst wegens 
scheepsdienst naar een overeenkomst 
omtrent arbeid van land, komt slechts 
bij uitzondering voor; het was niettemin 
nodig de mogelijkheid ervan in de wet te 
voorzien. >> (4) 

Artikel 16 is in de wet kennelijk niet 
ingevoegd voor het geval dat na het 
beeindigen van de arbeidsovereenkomst 

(4) Senaat, 1925-1926, Gedr St., nr 236, biz. 
905 
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wegens scheepsdienst een nieuwe, ande
re arbeidsovereenkomst wordt gesloten 
- voor werklieden of voor bedienden. 
Voor die hypothese was geen uitdrukke
lijke wetsbepaling nodig. Artikei 16 heeft 
maar zin om de wei zeer ongewone toe
stand te regelen dat een doorlopende ar
beidsovereenkomst onder verschillende 
wetgevingen valt, naar gelang van de ar
beid die wordt verricht en de omstandig
heden waarin de overeenkomst wordt 
uitgevoerd. Aileen de dienst op een schip 
tijdens de zeetocht vereist een bijzonde
re regeling. Daarbuiten geldt de gemeen
rechtelijke Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978. 

7. Welk is nu de rechtstoestand, wan
neer tussen partijen wordt overeengeko
men dat de zeeman zal dienst doen op 
schepen die de reder zai aanwijzen? 

In zijn geheel genomen kan dit geen 
arbeidsovereenkomst wegens scheeps
dienst zijn, omdat deze volgens artikel 
15 de dienst op een bepaald schip be
tr·eft. Er moet dus worden aangenomen 
dat er ten minste zoveel arbeidsovereen
komsten wegens scheepsdienst zijn als 
er dienst op verschillende schepen wordt 
gedaan. Maar voor elk schip zal het in 
beginsel dan toch een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd zijn, aange
zien bij hypothese geen duur is bepaald 
en evenmin is overeengekomen voor wei
ke reis of reizen de zeeman dienst zal 
do en. 

Wanneer dan de reizen worden onder
broken door dienst aan de wal of op een 
schip dat aan de kade gemeerd blijft, 
komt men tot de hiervoor besproken hy
pothese : elke overeenkomst voor dienst 
op een schip is een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd die onder de wet 
van 5 juni 1928 valt tijdens de zeereizen 
en daarbuiten geregeld wordt door de 
wet van 3 juli 1978. 

Uitgesloten is in elk geval dat twee 
verschillende regelingen - de wet van 5 
juni 1928 en die van 3 juli 1978 - gelijk
tijdig toepasselijk zijn. 

8. Is er maar een arbeidsovereen
komst, dan kan zij uiteraard maar een
maal eindigen en dit met toepassing van 
de op het ogenblik van de beeindiging 
toepasselijke regeling. Wordt zij tijdens 
of na de zeereis beeindigd overeenkom
stig de wet van 5 juni 1928, dan kan zij 
daarna niet voortbestaan en eindigen 
met toepassing van de wet van 3 juli 
1978. Is zij eenmaal beeindigd, dan is la
tere tewerkstelling aileen mogelijk ter 
uitvoering van een nieuwe overeen
komst. 

9. In onderhavige zaak is het niet met
een duidelijk welke overeenkomst partij
en precies hebben aangegaan. 

Volgens het arrest heeft eiser tijdens 
zijn gause tewerkstelling aileen dienst 
op zee gedaan. Dat sluit reeds uit dat in 
de loop van de tewerkstelling perioden 
zijn gevallen gedurende welke de wet 
van 3 juli 1978 toepassing heeft gevon
den. Het moet dus gaan om een arbeids
overeenkomst wegens scheepsdienst of 
om een opeenvolging van zodanige ar
beidsovereenkomsten. 

Wei is het mogelijk dat de initieei ge
sloten overeenkomst geen arbeidsover
eenkomst wegens scheepsdienst was, 
omdat eiser in dienst werd genomen om 
dienst te doen op niet nader aangewezen 
schepen. Maar indien hij steeds op zee 
heeft gevaren, heeft dat geen belang, 
omdat dan tijdens de gause diensttijd de 
wet van 5 juni 1928 toepasselijke was. 

10. Hoe dit ook zij, het arrest stelt vast 
dat eiser van 9 december 1977 tot 6 fe
bruari 1978 op de « Maaskant , heeft ge
varen; gedurende die vaart viel zijn ar
beidsovereenkomst in elk geval onder de 
wet van 5 juni 1928. Het arrest stelt 
voorts vast dat eiser op 6 februari 1978 
in Panama wegens ziekte van boord is 
gegaan. Luidens artikel 89, 5", van deze 
wet eindigt de arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst « door het ontsche
pen van de zeeman wegens ziekte of ver
wonding ''· Eisers arbeidsovereenkomst 
is dus met toepassing van deze bepaling 
op 6 februari 1978 beeindigd. En daarna 
heeft eiser, volgens het arrest, « geen an
dere dienst meer verricht », 

De beslissing van het arbeidshof dat 
eiser op 6 februari 1978 door een ar
beidsovereenkomst wegens scheeps
dienst gebonden was en dat aan deze 
overeenkomst op die dag een einde is ge
komen, met toepassing van artikel 89, 5°, 
van de wet van 5 juni 1928, is door de 
voormelde vaststellingen naar recht ver
antwoord. 

Zonder belang is dan wat aan de 
dienstbetrekking van 9 december 1977 
tot 6 februari 1978 is voorafgegaan en 
meer bepaald of tussen partijen oor
spronkelijk was overeengekomen dat ei
ser dienst zou doen op verschillende 
schepen van verweerster. Ongeacht of ei
ser door meer dan een arbeidsovereen
komst met verweerster verbonden is ge
weest, en zelfs indien op deze arbeids
overeenkomst ook de wet van 3 juli 1978 
gedurende een bepaalde periode toepas
sing zou hebben gevonden, de laatste ar
beidsovereenkomst viel op het ogenblik 
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van haar beeindiging in elk geval onder 
de wet van 5 juni 1928 en niet onder die 
van 3 juli 1978. 

Daarom kan de door eiser aangeklaag
de onwettigheid in de redengeving van 
het arrest de wettigheid van de bestre
den beslissing niet belnvloeden en is het 
middel bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 6011) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1987 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 15, 16 en 89, 5', van de wet van 5 
juni 1928 houdende regeling van de 
arbeidsovereenkomst wegens scheeps
dienst, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiser « op 10 augustus 1976, 
( ... ) als eerste stuurman, dienst nam bij 
(verweerster) op haar schip " Maaskade" 
tot 4 februari 1977, en vanaf 11 maart 
1977 tot 11 september 1977 op dit schip 
heeft gevaren als voorlopig benoemd ka
pitein; dat hij ten slotte vanaf 9 decem
ber 1977 tot 6 februari 1978 als eerste of
ficier, onder gezagvoerder kapitein Vot
quenne, op de " Maaskant " heeft geva
ren en op 6 februari 1978 in Panama van 
boord is gegaan wegens ziekte, die een 
arbeidsongeschiktheid met zich bracht 
vanaf 10 februari 1978 tot 1 oktober 
1978 », en na de arbeidsrelatie tussen 
partijen te hebben bestempeld als zijnde 
var: doorlopende. aard, beslist dat, « nu 
artlkel 15 geenszms als vereiste stelt dat 
het moet gaan om een overeenkomst 
voor een bepaald schip en voor een be
paalde reis, zodat een overeenkomst van 
onbepaalde duur, waarbij telkens wordt 
bepaald op welk schip en voor welke zee
tocht zal gevaren worden, volkomen aan 
de voorwaarden van artikel 15 beant
woordt », en derhalve dat de overeen
komst tussen partijen onder toepassing 
valt van de wet van 5 juni 1928 en 
dus een arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst is, welke, overeenkomstig 
artikel 89, 5', van voormelde wet, zonder 
meer een einde heeft genomen door de 
ontscheping van eiser wegens ziekte op 6 

februari 1978 en laatstgenoemde dienten
gevolge geen recht heeft op enige ver
goeding op grond van de Arbeidsover
eenkomstenwet van 3 juli 1978 en de 
toepa.ssing van deze laatste wetgeving, 
dat e1ser op grond van artikel 16 van de 
wet van 5 juni 1928 aangevoerd had, ver
werpt door te oordelen dat voornoemd 
artikel 16 de overgang van het eigen 
stelsel van zeelieden naar het stelsel van 
het landrecht, vervat in de wet van 3 juli 
1978, als een uitzonderlijke situatie aan 
bepaalde voorwaarden verbindt, waaraan 
door eiser niet werd voldaan, 

terwijl, luidens artikel 15 van de wet 
van 5 juni 1928, de bepalingen van deze 
wet slechts van toepassing zijn op de 
overeenkomsten gesloten tussen zeeman 
en reder, waarbij eerstgenoemde zich er
toe verbindt te dienen op een welbepaald 
schip tijdens de zeetocht van dat schip 
en artikel 16 bepaalt dat de arbeidsover: 
eenkomsten, gesloten tussen de reder en 
een zeeman, welke niet beantwoorden 
aan de voorwaarden van artikel 15, gere
geld blijven door het gemene recht inza
ke arbeidsovereenkomsten; de bepaling 
van artikel 16 niet beperkt is tot de uit
zonderlijke situatie waarin er een over
gang van het eigen stelsel van zeelieden, 
voortvloeiende uit artikel 15, naar het 
stelsel van landrecht geschiedt ten gevol
ge van bepaalde wijzigingen tijdens een 
a:beidsovereenkomst wegens scheeps
dlenst, maar eveneens op arbeidsover
eenkomsten tussen een reder en een zee
man vanaf zijn oorsprong toepasselijk 
kan zijn indien een van de door artikel 
15 opgesomde voorwaarden niet vervuld 
is; het arrest door, na bij de motieven 
weergegeven in het middel te hebben 
aangenomen dat eiser voor verweerster 
verscheidene zeetochten op verschillende 
schepen heeft ondernemingen, niettemin 
te beslissen dat de overeenkomst tussen 
partijen beantwoordt aan de voorwaar
den bepaald bij artikel 15 van de wet 
van 5 juni 1928 en dat de overeenkomst 
dientengevolge onder toepassing van de 
bepalingen van deze wet valt, in het bij
zonder onder de toepassing van artikel 
89, 5', met uitsluiting van artikel 16 en 
de daarin bedoelde Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, voormelde arti
kelen 15 en 16 en 89, 5', schendt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser bij verweerster dienst 
nam als eerste stuurman op de 
Maaskade, vervolgens als voorlopig 
benoemd kapitein op dat schip voer 
en ten slotte als eerste officier voer 
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op de Maaskant, dat, toen eiser 
dienst nam als eerste stuurman, 
geen geschrift daarover werd opge
steld, en dat partijen het erover 
eens zijn dat, gezien de manier 
waarop door eiser werd gepresteerd, 
de arbeidsovereenkomst kan worden 
gekwalificeerd als zijnde « van onbe
paalde duur »; dat het arrest oor
deelt dat << de arbeidsrelatie van par
tijen wellicht beter kan omschreven 
worden als van doorlopende aard en 
in de praktijk gebracht door meer
dere reizen op verschillende sche
pen tot de uiteindelijke ontscheping 
in Panama; dat inderdaad, waar 
aanvankelijk geen geschrift werd 
opgesteld van de overeenkomst, elke 
zeereis genoteerd werd in het zee
mansboekje, waarbij de aanmonste
ring onder meer vermeldt de naam 
van het schip, de scheepsrang, de 
aard van de reis, en waarin de stern
pel van de waterschout of de consul 
voorkomt waardoor df overeenkomst 
kracht van wet kri)5t >>; dat het 
arrest beslist dat << een overeen
komst voor onbepaalde duur, waar
bij telkens wordt bepaald op welk 
schip en voor welke zeetocht zal ge
varen worden, volkomen aan de 
voorwaarden van artikel 15 vol
doet »; 

Overwegende dat een overeen
komst tussen een reder en een zee
man, om als arbeidsovereenkomst 
wegens scheepsdienst te kunnen 
worden gekwalificeerd, betrekking 
moet hebben op dienst aan boord 
van een schip; dat hiermee de dienst 
aan boord van een welomschreven 
schip wordt bedoeld; dat zulks blijkt 
uit de bewoordingen van de artike
len 15 en 26 van de wet van 5 juni 
1928 houdende regeling van de ar
beidsovereenkomst wegens scheeps
dienst; dat zulks ook geldt wanneer 
de overeenkomst voor onbepaalde 
tijd is gesloten; 

Dat het arrest, door de beslissing 
dat de arbeidsovereenkomst tussen 
eiser en verweerster een einde nam 
door eisers ontscheping op 6 februa
ri 1978 te laten berusten op voormel-

de overweging dat << een overeen
komst voor onbepaalde duur, waar
bij telkens wordt bepaald op welk 
schip en voor welke zeetocht zal ge
varen worden », voldoet aan de voor
waarden van artikel 15 van de wet 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
wegens scheepsdienst, dat wetsarti
kel schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweer
ster ontvankelijk verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

22 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - An
dersluidende conclusie (5) van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Dassesse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 379 

3' KAMER - 22 februari 1988 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING LANGDURIGE 
WERKLOOSHEID - CRITERL'\ - WERK 
ZOEKEN. 

(5) Het openbaar ministerie was, zoals het 
arrest, van mening dat de arbeidsovereen
komst wegens scheepsdienst dienst aan boord 
van een bepaald schip betreft, maar heeft ge
concludeerd tot de verwerping van de voorzie
ning op grand dat de bekritiseerde redenge
ving kan worden vervangen door een rechts
grond die het beschikkende gedeelte van de 
beslissing verantwoordt (zie hierover de con
clusie). 
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2° WERKLOOSHEID RECHT OP WERK-
LOOSHEIDSUITKERING LANGDURIGE 
WERKLOOSHEID - CRITERIA - INKOMEN 
VAN DE ECHTGENOOT. 

1" Om te oordelen of de werkloosheid 
abnormaallang duurt, mag in aanmer
king worden genomen dat de werkloze 
niet geregeld naar werk zoekt, ook 
wanneer de lange duur van de werk
loosheid daarvan de oorzaak is. (Art. 
143, § 1, Werkloosheidsbesluit; art. 63, 
5", M.B. 4 juni 1964.) (1) 

2" Om te oordelen of de werkloosheid 
abnormaallang duurt, mag in aanmer
king worden genomen dat de echtge
noot van de werkloze een behoorlijk 
inkomen heeft. (Art. 143, § 1, Werkloos
heidsbesluit; art. 63, 2", M.B. 4 juni 
1964.) (2). 

(VAN DE MOORTELE T. RIJKSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 6019) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 10 oktober 1985 
(3) door het Arbeidshof te Gent, 
afdeling Brugge, gewezen; 

Over het middel: schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 143, § 1 
(oud), van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werkloosheid, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 24 oktober 1967, 
en 63 (oud) van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, 

doordat het arrest de administratieve 
beslissing van 8 augustus 1983, door de 
gewestelijke werkloosheidsinspecteur te 
leper getroffen tegen eiseres, bevestigt 
op de volgende gronden : « Bij de toepas
sing van het artikel 143 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 dienen 
een aantal criteria onderzocht op grond 
van het artikel 63 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964, die aanleiding 

(1} en (2} De vermelde bepalingen zijn die 
welke toepasselijk waren v66r de wijziging 
van art. 143 Werkloosheidsbesluit door K.B. 4 
juni 1985 en van art. 63 M.B. 4 juni 1964 door 
M.B. 23 nov. 1984. 

(3) De voorziening is ingesteld op 14 aug. 
1987 

geven tot een negatieve of positieve 
interpretatie in functie van de abnor
maal lange duur van de werkloosheid 
zoals is bepaald door het hoger vermelde 
artikel. Deze criteria kunnen in hun 
samenhang een globale positieve of 
negatieve appreciatie voor gevolg 
hebben, en derhalve niet of wel aanlei
ding geven tot de sancties, in casu beper
king, voorzien door het artikel 143 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963. De activiteit gedurende de laatste 
vijftien jaar v66r de werkloosheid in 
1976, toen (eiseres) 38 jaar oud was, 
toont een activiteitsloopbaan aan van 14 
jaar, wat als positief voorop te stellen is. 
Verder is het feit dat (eiseres) op het 
ogenblik van de beslissing meer dan 45 
jaar oud was, niet als negatief aan te 
rekenen, vermits het op die ouderdom 
voor een vrouwelijke ongeschoolde 
arbeidskracht zeer moeilijk wordt een 
andere betrekking te vinden. Ook kan de 
ongunstige economische toestand in de 
streek niet negatief inwerken op de 
globale appreciatie. Is echter niet als 
positief element aan te rekenen het feit 
dat haar echtgenoot een behoorlijk 
inkomen heeft en ze volledig arbeidsge
schikt is. Ten slotte blijkt uit de door 
(eiseres) zelf ondertekende verklaring 
d.d. 31 maart 1983 dat ze weinig of geen 
inspanningen deed om ander werk te 
vinden, zodat ze van een zeer belangrijk 
element, namelijk het regelmatig werk 
zoeken, geen voldoende bewij s kan 
leveren. Dit moet doen besluiten tot de 
abnormaal lange duur van de werkloos
heid, en dus dat de beperking terecht 
werd toegepast >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar verzoekschrift tot hoger beroep 
uitdrukkelijk staande hield dat zij al het 
mogelijke gedaan had om uit haar werk
loosheid te geraken, hetgeen bewezen 
werd door talrijke attesten van haar 
sollicitaties bij verschillende firma's 
vanaf 1976 tot 1982, en dat er dan nog bij 
elke sollicitatie geen attest was overhan
digd; het arrest, door louter te beslissen 
dat uit de veklaring van eiseres van 31 
maart 1983 bleek dat zij weinig inspan
ningen deed om ander werk te vinden, 
zonder te antwoorden op het verweer 
door eiseres afgeleid uit de talrijke 
attesten van sollicitaties tussen 1976 en 
1982, niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tv;reede onderdeel, eisers in haar 
conclusie voor de eerste rechter, die in 
hoger beroep uitdrukkelijk herhaald 
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werd, en in haar verzoekschrift tot hoger 
beroep uitdrukkelijk staande hield niet 
vrijwillig werkloos gebleven te zijn en 
dat, zo zij verklaard had weinig inspan
ningen te doen om werk te vinden, dit 
het gevolg was van talrijke vruchteloze 
sollicitaties die haar totaal ontmoedigd 
hadden om verder naar werk te zoeken; 
het arrest onvoldoende op dit verweer 
antwoordt door uit die verklaring zonder 
meer af te leiden dat eiseres niet gere
geld werk zocht en daardoor abnormaal 
langdurig werkloos was (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het niet 
geregeld werk zoeken bovendien niet in 
aanmerking komt om de lange duur van 
de werkloosheid als abnormaal te beoor
delen, tenzij dit niet geregeld werk 
zoeken oorzaak is van die lange duur en 
geen gevolg ervan; eiseres juist staande 
hield ingevolge talrijke vruchteloze solli
citaties ontmoedigd te zijn om verder 
werk te zoeken, en het arrest, door 
hiermee geen rekening te houden en 
door nergens vast te stellen dat die 
houding van eiseres de oorzaak was van 
haar langdurige werkloosheid in plaats 
van het gevolg ervan, l 1iet wettig beslist 
dat haar niet geregeld werk zoeken moet 
doen besluiten tot de abnormaal lange 
duur van die werkloosheid (schending 
van de artikelen 143, § 1, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 en 63 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964); 

derde onderdeel, het feit dat de echtge
noot van eiseres een behoorlijk inkomen 
heeft, niet in aanmerking komt om de 
duur van haar werkloosheid als abnor
maal lang te beoordelen en het arrest, 
door toch met dit inkomen rekening te 
houden als negatief element bij de 
beoordeling van de duur der werkloos
heid, niet wettelijk verantwoord is 
(schending van de artikelen 143, § 1, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 en 63 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964) : 

W at het eerste onderdeel en de 
eerste grief van het tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het arrest uit de 
door eiseres op 31 maart 1983 onder
tekende verklaring afleidt dat zij 
weinig of geen inspanning deed om 
werk te vinden, en beslist dat 
daaruit volgt dat eiseres geen 
voldoende bewijs kan leveren van 
een geregeld naar werk zoeken; 

Dat het arrest aldus het in de 
onderdelen bedoelde verweer 
verwerpt en beantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel en het 
tweede, in zoverre, feitelijke grand
slag missen; 

W at de tweede grief van het 
tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de ten deze 
toepasselijke tekst van de artikelen 
143 van het Werkloosheidsbesluit en 
63 van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 niet blijkt dat de omstan
digheid dat de werkloze niet gere
geld naar werk heeft gezocht, niet 
in aanmerking komt ter beantwoor
ding van de vraag of zijn werkloos
heid op abnormale wijze aanhoudt 
of terugkeert, wanneer de lange 
duur van de werkloosheid in het 
concrete geval de oorzaak was van 
het niet geregeld naar werk zoeken; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de ten deze 

toepasselijke tekst van artikel 63 
van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964, voor zover van belang, 
bepaalt : << De criteria volgens welke 
geoordeeld moet worden of de duur 
of de herhaling van de werkloosheid 
abnormaal is, zijn : 2" de familiale of 
sociale toestand van de werkloze, 
waarbij inzonderheid in aanmerking 
wordt genomen : a) of de werkloze 
gehuwd is, of de echtgenoot werkt, 
of zelf werkloos is »; 

Dat het arrest derhalve, door in 
aanmerking te nemen dat de echtge
noot van eiseres een behoorlijk 
inkomen heeft, noch artikel 143 van 
het Werkloosheidsbesluit noch arti
kel 63 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 schendt; 

Dat het onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

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

22 februari 1988 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

Nr. 380 

3' KAMER - 22 februari 1988 

1° ONSPLITSBAARHEID BURGER-
LIJKE ZAKEN - BEGRIP - SOCIALE ZEKER
HEID WERKNEMERS - BIJDRAGEPLICHT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - ON
SPLITSBARE ZAKEN - PARTIJ WIER BELANG 
NIET STRIJDIG IS MET DAT VAN ElSER - IN 
DE ZAAK BETREKKEN BINNEN DE GEWONE 
TERMIJNEN - BEGR!P. 

1• Onsplitsbaar, in de zin van art. 31 
Ger. W., is het geschil over de verplich
ting tot betaling van sociale-zeker
heidsbijdragen tussen enerzijds de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en 
anderzijds de werkgever respectieve
lijk de werknemer. 

2• In burgerlijke zaken is de voorziening 
in een onsplitsbaar geschil niet ont
vankelijk, wanneer de partij, wier be
lang niet strijdig is met dat van eiser, 
in de zaak is betrokken na het ver
strijken van de termijnen waarbinnen 
een voorziening tegen haar had moe
ten worden ingesteld, indien haar be
lang wei strijdig was met dat van eiser 
(1). (Art. 1084 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 3 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
590); 7 april 1983, A.R. nr. 6673 (A.C., 1982-83, 
nr. 423), met cone!. van adv.-gen. Liekendael 
in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 423; Cass., 10 april 
1987, A.R. nr. 5590 (A.C., 1986-87, nr. 477), met 
cone!. van adv.-gen. Velu; Cass., 1 okt. 1987, 
A.R. nr. 5486, supra, nr. 71. 

{TORRELLE T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZE
KERHEID, STRAALBRONNEN B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6026) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1986 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het door de B.V.B.A. Straal
bronnen opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser en Straalbronnen te
gen verweerder een vordering heb
ben ingesteld « ten einde de erken
ning te bekomen van het statuut 
van bediende in hoofde van (eiser) 
vanaf het ogenblik dat hij aldus ge
schrapt werd omdat hij zaakvoerder 
werd van de (B.V.B.A.) Straalbron
nen »; dat het arrest beslist dat eiser 
« niet geacht (kan) worden bediende 
te zijn vanaf 1 mei 1981 en (ver
weerder) hem terecht (heeft) ge
schrapt »; 

Overwegende dat het voor Straal
bronnen onmogelijk zou zijn om 
voor eiser aan verweerder tegelij
kertijd bijdragen te betalen en geen 
bijdragen te betalen; dat de geza
menlijke uitvoering van een beslis
sing waarbij eiser als bediende 
wordt aangemerkt, en van een ande
re beslissing waarbij hem die hoeda
nigheid wordt ontzegd, materieel 
niet mogelijk zou zijn; dat het ge
schil derhalve onsplitsbaar is; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
eiser, om te voldoen aan het voor
schrift van artikel 1084 van het Ge
rechtelijk Wetboek, tegen Straal
bronnen cassatieberoep diende in te 
stellen voor zover haar belang strij
dig is met het zijne, althans, indien 
zulks niet het geval mocht zijn, haar 
binnen de gewone termijnen in de 
zaak moest betrekken; dat de gewo
ne termijn om Straalbronnen in de 
zaak te betrekken de termijn is 
waarbinnen de voorziening tegen 
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deze partij zou moeten worden inge
steld, indien haar belang met dat 
van eiser strijdig was; 

Overwegende dat eiser op 18 au
gustus 1987 cassatieberoep heeft in
gesteld tegen verweerder; dat hij 
Straalbronnen heeft opgeroepen tot 
bindendverklaring van het te wijzen 
arrest; dat echter uit een door 
Straalbronnen overlegd stuk blijkt 
dat het bestreden arrest op 29. juli 
1986 te haren verzoeke aan eiser 
werd betekend; dat eiser, ook indien 
hij ermee kon volstaan zijn cassatie
beroep alleen tegen verweerder te 
richten, toch niet heeft voldaan aan 
artikel 1084 van het Gerechtelijk 
Wetboek, aangezien hij Straalbron
ne" niet binnen de gewone termijn 
in de zaak heeft betrokken; 

Dat de voorziening en de verde
ring tot bindendverklaring niet ont
vankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

22 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Cha.tel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade, DeBruyn en Houtekier. 

N:r. 381 

1' KAMER - 22 februari 1988 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE. 

2° WET'TEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - VOORRECHT -
WET TOT INVOERI:-!G VAN EEN VOORRECHT -
SAMENLOOP TUSSEN DE SCHULDF.JSERS. 

3°VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
-WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - VOOR
RECHT - WET TOT INVOERING VAN EEN 
VOORRECHT - SAMENLOOP TUSSEN DE 
SCHULDEISERS - SOCIAAL STATUUT DER 
ZELFSTANDIGEN. 

4° SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGE -
ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE 
GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR - OM
VANG. 

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE 
GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR - VOOR
RECHT VOOR DE BIJDRAGEN VERSCHULDIGD 
AAN DE SOCIALE VERZEKERINGSKASSEN 
VOOR ZELFSTANDIGEN - OMVANG. 

1o In de regel is een nieuwe wet niet en
kel van toepassing op toestanden die 
na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar oak op de gevolgen van een on
der de vroegere wet ontstane toestand, 
die zich voordoen (1) of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, voor 
zover die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten (2). 

2o en 3° In de regel is een wet tot invoe
ring van een nieuw voorrecht vanaf de 
datum van haar inwerkingtreding van 
toepassing op de schuldvorderingen 
die v66r die datum zijn ontstaan, voor 
zover die toepassing geen afbreuk doet 
aan rechten die reeds onherroepelijk 
zijn vastgesteld, met name door een 
samenloop tussen aile schuldeisers 
waardoor hun respectieve rechten on
herroepelijk worden bepaald (3). 

4° en 5° Het algemeen voorrecht op de 
roerende goederen van de schuldenaar 
uit hoofde van de door deze aan de so
ciale verzekeringskassen voor zelfstan
digen verschuldigde bijdragen geldt 
niet voor de bijdrageopslagen (4). (Art. 
19, 4oter, Hypotheekwet, gew. bij het 
enige art. wet van 19 mei 1982.) 

(1) Zie voetnoot 1 bij Cass., 19 feb. 1987, 
A.R. nr. 7514 (A.C., 1986-87, nr. 361). 

(2) en (3) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. 
bij het onderhavige arrest in Bull. en 
Pas., 1988, I, nr. 381. 

(4) Zie Cass., 7 april 1986, A.R. nr. 7426 
(A.C., 1985-86, nr. 479). 
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(STEUNT ELKANDER V.Z.W. T. MR. MOREAU Q.Q.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7867) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 
4°ter, van de Hypotheekwet, gewijzigd 
bij het enige artikel van de wet van 19 
mei 1982, 442, 444 van het Wetboek van 
Koophandel, 2, 3, § 1, 10, § 1, 11, §§ 1, 2 
en 4, 15, § 4, 1°, van het koninklijk be
sluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende in
richting van het sociaal statuut der zelf
standigen, 34, 40, § 1, 41, §§ 1 en 2, 42, 43 
en 44, § 1, van het koninklijk besluit van 
19 december 1967 houdende algemeen re
glement ter uitvoering van voormeld ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 

doordat het arrest, hoewel het aan
neemt dat eiseres in het passief van het 
faillissement moest worden opgenomen 
voor een totaal bedrag van 234.249 frank 
voor bijdragen, regularisatiebijdragen, 
bijdrageopslagen en kosten betreffende 
het tijdperk tussen de aanvang van het 
tweede kwartaal van 1981 en het vierde 
kwartaal van 1983, beslist dat eiseres 
slechts ten belope van 97.788 frank voor 
bijdragen en regularisatiebijdragen be
treffende het tijdperk vanaf het vierde 
kwartaal 1982 in het bevoorrecht passief 
kon worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 19, 4ter, van de Hypotheekwet, 
gewijzigd als voormeld, en dat zij voor 
het resterend bedrag van 136.461 frank 
slechts in het gewoon passief kon wor
den opgenomen, en zijn beslissing hierop 
stoelt dat de wet van 19 mei 1982 hou
dende de wijziging van voormeld artikel 
19, 4oter, niet is afgeweken van het in ar
tikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neer
gelegde algemeen beginsel van de niet 
terugwerkende kracht van de wetten, dat 
de wetten de bestaansvereisten van een 
voorrecht geregeld worden door de wet
ten, die van kracht zijn op het feit of de 
handeling waaruit dit voorrecht voort
vloeit, dat, zowel inzake de overeenkom
stig het eerste lid van artikel 34 en arti
kel 42 van voormeld algemeen reglement 
voorlopig vastgestelde bijdragen, als in
zake de in het tweede lid van voormeld 
artikel 34 en artikel 43 van voormeld re
glement bedoelde regularisatiebijdragen, 
het tijdstip van de inning der inkomsten, 
op grond waarvan de bijdragen worden 

berekend, in aanmerking moet worden 
genomen om na te gaan of het bewuste 
voorrecht van toepassing is, nu het enkel 
van toepassing is als die inkomsten zijn 
gei:nd wanneer de wet tot invoering van 
het voorrecht van kracht was, vermits 
het ter zake niet dienend was te weten 
op welk tijdstip de litigieuze bijdragen 
opeisbaar waren geworden voor de vraag 
of de wet tot invoering van het voorrecht 
al dan niet van toepassing was, en hier
op dat eiseres zich op het voorrecht van 
artikel 19, 4oter, van de Hypotheekwet 
niet kon beroepen voor de bijdrageopsla
gen waarvan sprake is in de artikelen 
15, § 4, 1°, van voormeld koninklijk be
sluit nr. 38 van 27 juli 1967 en 44, § 1, 
van voormeld algemeen reglement, 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel naar 
luid van artikel 11, §§ 1 en 2, van het ko
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 de 
bijdragen worden uitgedrukt in een per
centage van de bedrijfsinkomsten die be
trekking hebben op het aanslagjaar 
waarvan het jaartal verwijst naar het 
tweede kalenderjaar dat onmiddellijk 
datgene voorafgaat waarvoor de bijdra
gen verschuldigd zijn, niettemin krach
tens de artikelen 2, 3, § 1, 10, § 1, 11, § 4, 
van het koninklijk besluit nr. 38, alsme
de de artikelen 34, 40, § 1, 41, §§ 1 en 2, 
42 en 43 van voormeld koninklijk besluit 
van 19 december 1967, het feit waaruit 
de verplichting om de bijdragen te beta
len voortvloeit, bestaat in de werkzaam
heden verricht tijdens het kwartaal 
waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn; 
daaruit volgt dat het arrest, doordat het 
beschouwt dat die bijdrageschuld ont
staan is uit het feit dat inkomsten gei:nd 
zijn tijdens het refertejaar waarvan 
sprake is in voormeld artikel 11, § 2, van 
voormeld koninklijk besluit nr. 38, een 
verkeerde toepassing maakt van de in 
dit onderdeel van het middel aangewe
zen wettelijke bepalingen; 

tweede onderdeel, nu de schuldvorde
ring van eiseres betrekking heeft op het 
tijdperk tussen de aanvang van het 
tweede kwartaal van 1981 en het vierde 
kwartaal van 1983, de wet van 19 mei 
1982 tot invoering van het litigieuze voor
recht op 15 november 1982 van kracht is 
geworden en het bewuste faillissement 
op 26 april 1984 is uitgesproken bij von
nis van de Rechtbank van Koophandel te 
Doornik, het arrest, door geen toepas
sing te willen maken van het door die 
wet ingevoerde voorrecht op de schuld
vorderingen van eiseres die ontstaan 
zijn voordat die wet in werking is getre
den, maar binnen de termijn van drie 
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jaar van artikel 19, 4"ter, van de bij die 
wet gewijzigde Hypotheekwet, welke 
voorafging aan de samenloop tussen de 
schuldeiseres van de gefailleerde, waar
door hun wederkerige rechten onherroe
pelijk werden vastgesteld en uit kracht 
van de artikelen 442 en 444 van het Wet
boek van Koophandel tot stand is geko
men ingevolge het na de inwerkingtre
ding van die wet uitgesproken vonnis 
van faillietverklaring, een verkeerde toe
passing heeft gemaakt van artikel 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, van de in dit on
derdeel van het middel vermelde bepa
lingen van de Hypotheekwet en van het 
Wetboek van Koophandel; 

derde onderdeel, de bijdrageopslagen 
die eiseres vordert op voet van de be
palingen van de artikelen 15, § 4, 1", van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 en 44, § 1, van voormeld koninklijk 
besluit van 19 december 1967, hieraan te 
wijten zijn dat de bijdragen overeenkom
stig die wettelijke bepalingen zijn ver
hoogd, en dus begrepen zijn in de bijdra
gen waarop het voorrecht van artikel 19, 
4"ter, van de Hypotheekwet, gewijzigd 
als voormeld, van toepassing is, waaruit 
volgt dat het arrest, door die bijdrageop
slagen niet te willen opnemen in het be
voorrecht passief van het faillissement, 
een verkeerde toepassing maakt van de 
in dit onderdeel van het middel aange
wezen wettelijke bepalingen : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de wet van 19 
mei 1982 vanaf 15 november 1982 op 
de roerende goederen een algemeen 
voorrecht heeft ingevoerd om aan 
de sociale verzekeringskassen voor 
zelfstandigen de betaling van de 
hun verschuldigde bijdragen te ga
randeren; 

Overwegende dat die wet van 
kracht is geworden voordat, ten de
ze, de vraag is gerezen over de sa
menloop tussen de schuldeisers, ver
mits de schuldenaar van de bijdra
gen slechts op 26 april 1984 failliet 
werd verklaard; 

Dat de rechtstoestand die voort
vloeit uit het ontstaan van de 
schuldvordering dus niet definitief 
ten einde was; 

Overwegende dat, in de regel, de 
nieuwe wet niet enkel van toepas
sing is op de toestanden die na haar 

inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de Iatere gevolgen van de on
der de vroegere wet ontstane toe
standen die voortgezet worden of 
die voortduren onder vigeur van de 
nieuwe wet, voor zover die toepas
sing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten; 

Overwegende dat het arrest, der
halve, door te beslissen dat de aan 
eiseres verschuldigde regularisatie
bijdragen in het gewoon passief van 
het faillissement moeten worden op
genomen op grond dat « het tijdstip 
van de inning van de belastbare in
komsten in aanmerking moet wor
den genomen om na te gaan of het 
bewuste voorrecht van toepassing is, 
nu de desbetreffende bijdragen wor
den berekend volgens die inkom
sten », een verkeerde toepassing 
maakt van artikel 2 van het Burger
Iijk Wetboek en artikel 19, 4"ter, van 
de Hypotheekwet schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de wet van 19 

mei 1982, dit is het tweede lid van 
artikel 19, 4"ter, van de Hypotheek
wet, een algemeen voorrecht op de 
roerende goederen van de schulde
naar invoert « voor de bijdragen ver
schuldigd aan de sociale verzeke
ringskassen voor zelfstandigen ( ... ) 
gedurende drie jaar te rekenen van
a£ de dag waarop de bijdragen eis
baar zijn »; dat dit voorrecht niet 
geldt voor de bijdrageopslagen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het beslist dat de schuldvorde
ring van eiseres in het gewoon pas
sief is opgenomen ten belope van 
100.911 frank en van 35.550 frank en 
in zoverre het uitspraak doet over 
de kosten; verwerpt de voorziening 
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voor het overige; 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 
over aan de feitenrechter; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

22 februari 1988- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Bayart. 

Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 7868) 
in dezelfde zin gewezen op voorziening van 
dezelfde eiseres tegen een arrest van het Hof 
van Beroep te Bergen van dezelfde datum in 
zake mr. Kensier, q.q. 

Nr. 382 

2• KAMER - 23 februari 1988 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - REDENGEVING 
- BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EER
LIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - BE
GRIP. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BEGRIP. 

1° Bij ontstentenis van conclusie dien
aangaande motiveert de rechter regel
matig de schuldigverklaring van de 
beklaagde op de strafvordering en 
zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid 
door vast te stellen dat de hem ten Ias
te gelegde feiten, omschreven in de be
woordingen van de wet, bewezen zijn 
en dat de op die feiten stoelende bur
gerlijke rechtsvordering tegen hem ge-

grand is; de rechter behoeft niet nader 
de gegevens te bepalen waaruit hij 
zulks afleidt (1). 

2° en 3° Uit de enkele omstandigheid dat 
de rechter, bij ontstenis van conclusie 
dienaangaande, de beklaagde veroor
deelt wegens de hem ten laste gelegde 
feiten, omschreven in de bewoordingen 
van de wet, en de op die feiten stoelen
de burgerlijke rechtsvordering gegrond 
verklaart zonder nader de gegevens te 
bepalen waaruit hij zulks afleidt, volgt 
niet dat de zaak, in strijd met art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, niet eerlijk zou behandeld zijn 
of dat het recht van verdediging van 
de beklaagde werd miskend (2). 

(VAN GOOL T. BRUYNINCKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 1562) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 april 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

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

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

II. In zov~rre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eiser en op de 
civielrechtelijke vorderingen van ei
ser tegen verweerster en van ver
weerster tegen eiser : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, getekend te 
Rome 4 november 1950, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, en, voor zoveel 
nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis enerzijds 
verweerster vrijspreekt en de rechtbank 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8191 
(A.C., 1983-84, nr. 113). 

(2) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921 
(A.C., 1983-84, nr. 260). 
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onbevoegd verklaart om van de door ei
ser ingestelde burgerlijke vordering te 
kennen, en anderzijds eiser op strafge
bied veroordeelt tot een geldboete van 50 
frank en op burgerlijk gebied tot beta
ling van 164.967 frank aan verweerster 
op de volgende gronden : dat de tenlaste
leggingen in hoofde van eiser zoals niet 
weerhouden door de eerste rechter bij 
het onderzoek van de zaak in hager be
roep bewezen zijn geworden, doch zich 
vermengen als zijnde een feit; dat de 
tenlasteleggingen in hoofde van verweer
ster zoals weerhouden door de eerste 
rechter bij het onderzoek der zaak in ho
ger beroep niet bewezen zijn gebleven; 
dat de eerste rechter de civielrechtelijke 
belangen niet op rechtmatige wijze heeft 
beslecht, 

terwijl deze !outer formele motivering, 
die geen enkele aanwijzing geeft nopens 
de materiiHe gronden waarop eiser straf
rechtelijk wordt veroordeeld noch waar
op zijn verantwoordelijkheid op civiel
rechtelijk gebied wordt weerhouden, niet 
voldoet aan de vereisten van een eerlijk 
proces, die ook een motivering vereist 
over de feitelijkheden en de grond van 
de zaak waarom eiser veroordeeld werd, 
zodat het bestreden vonnis de in het 
middel aangewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat de appelrech
ters, bij ontstentenis van een desbe
treffende conclusie, de schuldigver
klaring van eiser en zijn civielrech
telijke aansprakelijkheid regelmatig 
motiveren door vast te stellen dat de 
aan eiser ten laste gelegde feiten, 
omschreven in de bewoordingen van 
de wet, bewezen zijn en de aan ver
weerster ten laste gelegde feiten 
niet bewezen zijn, en dat de op die 
feiten gestoelde civielrechtelijke vor
dering van verweerster tegen eiser 
gegrond is; dat zij niet verplicht wa
ren nader de gegevens te bepalen 
waaruit zij de schuld van eiser heb
ben afgeleid en waarop hun beslis
sing steunt; 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden de uitoefening 
van het recht van verdediging voor 
de vonnisgerechten betreft; dat 
het aangevoerde motiveringsgebrek 
geen schending van dit artikel ople
vert, nu daaruit niet volgt dat de 

zaak niet eerlijk werd behandeld of 
dat het recht van verdediging van 
eiser werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering 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 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 383 

2• KAMER - 23 februari 19!l8 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - IN'l'E

REST - COMPENSATOIRE INTEREST - BE
GRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - RAMING 
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT 
HET BETALEN VAN EEN HOOFDSOM, VER
MEERDERD MET DE COMPENSATOIRE INTE
REST - BESLISSING DAT DE REEDS BETAAL
DE VOORSCHOTTEN ZULLEN VERREKEND 
WORDEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN 
VAN ART. 1254 EN VOLGENDE B.W. - GEVOLG. 

1" De compensatoire interest maakt een 
integrerend deel uit van de vergoeding 
die wordt toegekend tot herstel van de 
door de onrechtmatige daad veroor
zaakte schade; zij vergoedt de bijlw
mende schade die voortvloeit uit het 
uitstel van betaling van de vergoeding 
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waarop de benadeelde recht had op de 
dag waarop de schade is ontstaan (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2• De artt. 1382 en 1383 B. W. worden ge
schonden door de rechter die, na de 
beklaagde te hebben vemordeeld om 
aan de benadeelde een hoofdsom, ver
meerderd met de compensatoire inte
rest, te betalen, beslist dat de Teeds 
betaalde voorschotten, met toepassing 
van de regels welke in al'tikel 1254 
B. W. zijn neergelegd, eerst op de com
pensatoire interest en venrolgens op 
de hoofdsom moeten worden aangere
kend (2). 

(DE NEEF P., DE NEEF PH. T. DE BRUYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1568) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van eerste ei
ser: 

Over het middel: schending van arti
kel 1254 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

dool'dat het hof van beroep in de be
streden beslissing, na de bedragen van 
de respectieve schadeposten te hebben 
vastgesteld, met betrekking tot de aanre
kening van de reeds betaalde voorschot
ten oordeelt dat deze « dienen verrekend 
overeenkomstig artikel 1254 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek », 

terwijl artikel 1254 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat betrekking heeft op de be
taling van verbintenissen uit overeen
komst, niet toepasselijk is inzake de be
paling van de schadevergoeding die door 
een rechtssubject aan het slachtoffer van 
een ongeval dient te worden betaald we
gens zijn delictuele of quasi-delictuele 
fout; door de toerekening op de compen
satoire interesten van betalingen tot ver
goeding van deze schade, met toepassing 
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wet
hoek, wordt schade hersteld die niet be-

(1) en (2) Cass., 23 sept. 1986, A.R. nr. 9927 
(A.C., 1986-87, nr. 41). 

staat, zodat het arrest artikel 1254 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat het arrest de ei
sers veroordeelt tot het betalen van 
onder meer een hoofdsom, vergoe
dende interesten vanaf twee ver
scheidene data, en verwijlsinteres
ten << dit alles onder verrekening 
van de reeds betaalde provisies 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 1254 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek »; 

Overwegende dat het middel be
trekking heeft op de bij het arrest 
aan verweerder toegekende vergoe
dende interesten; 

Overwegende dat de compensa
toire interesten een integrerend deel 
uitmaken van de vergoeding die 
wordt toegekend tot herstel van de 
door de onrechtmatige daad veroor
zaakte schade; dat zij de bijkomen
de schade vergoeden die voortvloeit 
uit het uitstel van betaling van de 
vergoeding waarop de benadeelde 
recht had op de dag waarop de scha
de is ontstaan; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat het toerekenen op 
de compensatoire interesten, met 
toepassing van de regels die in arti
kel 1254 van het Burgerlijk Wetboek 
zijn neergelegd, van betalingen tot 
vergoeding van de schade die haar 
oorzaak vindt in een onrechtmatige 
daad, leidt tot het toekennen van 
vergoeding tot herstel van schade 
die niet bestaat; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de verrekening van de reeds be
taalde provisies dient te geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van 
de artikelen 1254 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

II. Op de voorziening van tweede 
eiser: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van verweerder te
gen eerste eiser, de vernietiging 
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meebrengt van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen tweede eiser, die op 
dezelfde onwettigheid berust en 
waartegen tweede eiser zich regel
matig in cassatie heeft voorzien; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van de eisers 
in zoverre zij uitgaat van tweede ei
ser, nu zij ter griffie van het Hof 
werd ingediend zonder tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de toerekening van de uitbe
taalde voorschotten en over de kos
ten; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers in 
de helft van de kosten en verweer
der in de overige helft; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

23 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waa.rnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Westerlinck, Den
dermonde. 

Nr. 384 

2• KAMER - 23 februari 1988 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - STRAFVORDERING - CONCLUSIE -
BEG RIP. 

Uit de enkele neerlegging van een niet 
nader bepaald stuk, zelfs vastgesteld 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting, volgt niet dat een partij aan de 

rechter een eis, exceptie of verweer 
voorlegt waarop deze de verplichting 
heeft te antwoorden (1). 

(MOSER 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1597) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel : schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest niet in het minst 
verwijst, noch antwoordt op een door de 
raadsman van eiser neergelegd stuk, 

terwijl dit stuk, regelmatig ter kennis 
van het hof (van beroep) gebracht, kan 
gelden als een besluit, neergelegd door 
eiser, terwijl nochtans het zittingsblad 
ter zake melding maakt van deze neer
legging als volgt : « en subsldiair legt een 
stuk neer, waarvan akte »: 

Overwegende dat een partij door 
de enkele neerlegging van een stuk, 
zelfs vastgesteld in het proces-ver
baal van de terechtzitting, aan de 
rechter geen eis, exceptie of verweer 
voorlegt waarop deze de verplich
ting heeft te antwoorden; 

Overwegende dat de appelrech
ters, bij ontstentenis van conclusie, 
de schuldigverklaring van eiser re
gelmatig motiveren door vast te stel
len dat de aan eiser ten laste geleg
de feiten, omschreven in de be
woordingen van de wet, bewezen 
zijn; 

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; 

(1) C~ss., 27 sept. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
128); z1e Cass., 20 dec. 1983, A.R. nr. 8275 
(A.C., 1983-84, nr, 215), en 12 maart 1986, A.R. 
nr. 4758 (ibid., 1985-86, nr. 446). 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Van Severen, Brugge. 

Nr. 385 

2' KAMER - 23 februari 1988 

1° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING. 

2° STRAF - ALLERLEI - WET 1 AUGUSTUS 
1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPA
LINGEN, ART. 29 - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
18 DECEMBER 1986, ART. 58 - VEROORDELING 
TOT EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE 
HOOFDSTRAF - VERPL!CHTING OM EEN BE
DRAG VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET 
OPDECIEMEN, TE BETALEN- AARD VAN DIE 
MAATREGEL EN GEVOLG. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VEROORDELING TOT 
EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE HOOFD
STRAF - VERPLICHTING OM EEN BEDRAG 
VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET OPDE
CIEMEN, TE BETALEN - WET 1 AUGUSTUS 
1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPA
LINGEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DE
CEMBER 1986, ART. 58 - ONMIDDELLIJKE TOE
PASSING. 

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat kritiek oefent 
op een beschikking van de bestreden 
beslissing waardoor de eiser niet kan 
benadeeld zijn (1). 

zo en 3° De vanaf 2 maart 1987 door de 
rechter bij iedere vemordeling tot een 
criminele of correctionele hoofdstraf 
bovendien uit te spreken verplichting 

(1) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr 591) 
en 26 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr 188). 

om een bedrag van vijf frank, ver
meerderd met opdeciemen, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot de financie
ring van het Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Geweld
daden heeft een eigen karakter en is 
geen straf; zij dient te worden opge
Jegd ongeacht de datum van de bewe
zen verklaarde feiten (2). 

(DE COCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 1475) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 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 middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, tweede lid, van 
het Strafwetboek, 2, 1138, 3°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 29 van de wet van 1 
augustus 1985 houdende fiscale en ande
re bepalingen, 105 en 106 van de wet van 
4 augustus 1986 houdende fiscale bepa
lingen, 

doordat het arrest eiser veroordeelt uit 
hoofde van de betichtingen A en B (over
tredingen van de wetgeving inzake de 
belasting over de toegevoegde waarde) 
tot een hoofdgevangenisstraf van een 
maand met uitstel gedurende een ter
mijn van vijf jaar, en tot een geldboete 
van 100.000 frank, 

tweede onderdeel, de ten laste van ei
ser uitgesproken voorwaardelijke straf 
onwettelijk is, daar deze mogelijkheid, 
toen zij toen door het vonnis a quo werd 
verleend, niet bestond en het arrest van 
loutere bevestiging zich daardoor deze 
onwettelijkheid eigen heeft gemaakt (de 
artikelen 105 en 106 van de wet van 4 
augustus 1986); 

derde onderdeel, het arrest ten on
rechte toepassing heeft gemaakt van de 
strafvordering voorzien bij artikel 29, lid 

. (2) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406, en 30 ju
m 1987, A.R. nr 1403 (A.C., 1986-87 nrs 607 en 
657). • . 
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1, van de wet van 1 augustus 1985 hou
dende fiscale bepalingen; dat deze wet 
op het ogenblik van het begaan der mis
drijven niet bestond en derhalve ten on
rechte met terugwerkende kracht toege
past werd (schending van de artikelen 2, 
tweede lid, van het Strafvvetboek, 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, 29 van de wet 
van 1 augustus 1985) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
hieruit is afgeleid dat aan eiser niet 
wettig gewoon uitstel zou toegestaan 
zijn voor de hem opgelegde hoofdge
vangenisstraf; dat deze omstandig
heid eiser niet kan grieven; 

Dat het onderdeel mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

gericht is tegen de beslissing waar
bij het hof van beroep, na eiser te 
hebben veroordeeld tot de in het 
middel verm.elde straffen, zegt dat 
eiser bovendien, met toepassing van 
artikel 29, eerste lid, van de wet van 
1 augustus 1985, gehouden is tot be
taling van een bedrag van vijf 
frank, verhoogd met 590 opdecie
men, aldus gebracht op driehonderd 
frank; 

Overwegende dat artikel 29, eer
ste lid, van de wet van 1 augustus 
1985 houdende fiscale en andere be
palingen, in werking getreden - in
gevolge artikel 58 van het koninklijk 
besluit van 18 december 1986 - op 
2 maart 1987, zegt dat bij iedere ver
oordeling tot een criminele of cor
rectionele hoofdstraf de rechter bo
vendien de verplichting uitspreekt 
om een bedrag van vijf frank, ver
meerderd met opdeciemen, te beta
len bij wijze van bijdrage tot de fi
nanciering van het bijzonder Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden opgericht 
bij de begroting van het Ministerie 
van Justitie; 

Overwegende dat die bijdrage een 
eigen karakter heeft en geen straf 
is; zij bij elke veroordeling tot een 
criminele of correctionele hoofdstraf 
dient te worden opgelegd, ongeacht 
de datum van de bewezen verklaar
de feiten; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld tot het beta
len van de ontdoken belasting : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

23 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 386 

2' KAMER - 24 feJlmmri 1988 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VER
SLAG DOOR EEN VAN DE RECHTERS TER ZIT-
TING UITGEBRACHT SUBSTANTIELE 
RECHTSVORM - VASTSTELLING. 

Nietig is de beslissing, door de appel
rechter in strafzaken gewezen zonder 
dat ter zitting verslag is uitgebracht 
door een van de rechters, oak al is er 
reeds verslag uitgebracht in l'aadka
mer in de zaalr van een medebeklaag
de minderjarige; de inachtneming van 
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die substantiele rechtsvorm moet on
dubbelzinnig blijken uit de gedingstuk
ken (1). (Art. 209 Sv.) 

(MELERO ROMERO T. G ... , B ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6314) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 september 1987 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen : 

1. op de tegen de verweerder Y ... 
G ... , beklaagde, ingestelde strafvor
dering en op de vordering van het 
openbaar ministerie tegen de voor 
genoemde beklaagde burgerrechte
lijk aansprakelijken R ... G ... en C ... 
B ... : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 96 van de Grondwet, 153, 172, 
190, 209 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het proces-verbaal van de op 
19 juni 1987 door de Correctionele Recht
bank te Verviers gehouden terechtzitting 
- waarop de zaak werd behandeld -
vaststelt dat « de zaak, wat de minderja
rige betreft, in raadkamer wordt opge
roepen "• waarbij het hier gaat om de 
medebeklaagde Y ... G ... , die ten tijde 
van de feiten ouder dan 16 jaar doch 
jonger dan 18 jaar was, en dat het in 
raadkamer gedane onderzoek aanvangt 
met het verslag van een van de rechters 
waaruit de rechtbank bestaat, namelijk 
de rechter Lecarme; dat vervolgens in 
bovengenoemd proces-verbaal wordt 

(1) Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 36 

f

A.C., 1985-86, nr 593); zie Cass., 5 maart 1928 
Bull. en Pas., 1928, I, 96) en 20 sept. 1978 
A.C., 1978-79, 73). 

vastgesteld dat de behandeling van de 
zaak werd hervat in openbare terechtzit
ting wat de meerderjarigen betreft, na
melijk eiser en de ouders van de minder
jarige, die gedagvaard werden als bur
gerrechtelijk aansprakelijke partijen; dat 
in datzelfde proces-verbaal niet wordt 
vastgesteld dat in de loop van die open
bare terechtzitting verslag is uitgebracht; 
dat die vaststelling evenmin voorkomt in 
het bestreden vonnis waarvan de vermel
ding « Gehoord de heer rechter Y. Lecar
me in zijn verslag » enkel kon verwijzen 
naar het enige verslag waarvan in het 
proces-verbaal van de terechtzitting ge
sproken wordt, namelijk het verslag dat 
in raadkamer is uitgebracht, 

terwijl volgens artikel 209 van het Wet
hoek van Strafvordering dat van toepas
sing is op de krachtens artikel 172 van 
dat wetboek tegen de vonnissen van de 
politierechtbank ingestelde hogere beroe
pen, over het hager beroep in strafzaken 
pas uitspraak kan worden gedaan nadat 
een van de appelrechters ter terechtzit
ting verslag heeft uitgebracht; dat ver
slag een substantiiHe rechtsvorm is; de 
artikelen 96 van de Grondwet, 153, 190 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring bepa.len dat de zaak voor de correc
tionele rechtbank in het openbaar moet 
worden behandeld; ook al dient overeen
komstig artikel 36bis van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming de behandeling van de zaak in 
raadkamer te gebeuren wanneer het 
gaat om een beklaagde die ten tijde van 
de feiten meer dan 16 jaar en minder 
dan 18 jaar was, de bepaling van dat ar
tikel 36bis niet mag worden uitgebreid 
tot andere personen die samen met de 
minderjarige worden vervolgd, zelfs niet 
als die personen en de minderjarige bij 
een en hetzelfde exploot worden gedag
vaard; daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, nu het is gewezen nadat in raad
kamer verslag was uitgebracht in het on
derzoek betreffende een medebeklaagde, 
zonder dat echter verslag was uitge
bracht in het in openbare terechtzitting 
gedane onderzoek van de zaak betreffen
de eiser, nietig is wegens de niet-inacht
neming van een substantiele rechtsvorm, 
namelijk het uitbrengen van dat verslag 
in openbare terechtzitting (schending 
van de artikelen 96 van de Grondwet, 
153, 172, 190, 209 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering) : 

Overwegende dat de beslissing 
over een hoger beroep in strafzaken 
pas mag worden gewezen nadat ter 
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zitting verslag is uitgebracht door 
een van de rechters; dat de inacht
neming van die substantiele rechts
vorm ondubbelzinnig moet blijken 
uit de gedingstukken, op straffe van 
nietigheid van de bestreden beslis
sing; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de openbare terechtzitting 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers, die op 19 juni 1987 
zitting hield in hager beroep, de 
vaststelling bevat dat « de zaak, wat 
de minderjarige (medebeklaagde) 
betreft, in raadkamer wordt opge
roepen; de heer Y. Lecarme, rechter, 
brengt verslag uit dat door de wet 
wordt voorgeschreven »; de procu
reur des Konings « wordt gehoord in 
zijn vorderingen ten aanzien van de 
minderjarige »; de raadsman van de 
minderjarige pleit voor hem; « de 
behandeling van de zaak wordt in 
openbare terechtzitting hervat »; 
raadslieden pleiten voor de verweer
ders, burgerrechtelijk aansprake
lijke partijen, en eiser, en leggen 
een conclusie neer; de procureur des 
Konings « wordt gehoord in zijn vor
deringen ten aanzien van de meer
derjarigen. Vervolgens sluit de 
rechtbank het debat ( ... ) »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt dat « de debatten 
hebben plaatsgehad in raadkamer 
wat de minderjarige betreft en in 
openbare terechtzitting wat de 
meerderjarigen betreft; ( ... ) Gelet op 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 19 juni 1987. Gehoord de 
heer rechter Y. Lecarme in zijn ver
slag en gehoord de heer Brixhe, 
substituut-procureur des Konings in 
zijn vorderingen »; 

Overwegende dat aan de hand 
van de processtukken niet kan wor
den nagegaan of de rechter Lecar
me bij de behandeling van de zaak 
van eiser verslag heeft uitgebracht 
in openbare terechtzitting; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 

verweerders R... G... en C... B ... te
gen eiser; 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening, gelet op 
het feit dat het hier niet gaat om 
een eindbeslissing in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de niet definitieve 
beslissing op de door de verweer
ders tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvordering, die voortvloeit 
uit eerstgenoemde beslissing; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand, in zoverre zij ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerders R. .. G ... en C ... 
B... tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvordering; vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser in
gestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvordering; 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; ver
wijst eiser in de helft van de kosten; 
laat het overige gedeelte van de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hager beroep. 

24 februari 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 387 

2• KAMER - 24 februari 1988 

1° BETICHTING VAN VALSHEID 
STRAFZAKEN - VERZOEKSCHRIFT GERICHT 
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TEGEN DE BESCHIKKING DIE HET AANHOU
DINGSBEVEL BEVESTIGT VERZOEK
SCHRIFT GERICHT AAN HET ONDERZOEKSGE
RECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS NIET ONTVANKELIJK VER
ZOEKSCHRIFT. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - « HET HOF KENT HET RECHT ». 

1° De kamer van inbeschuldigingstelling 
die uitspraak heeft te doen over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis, beslist wettig dat een ver
zoekschrift waarbij een valsheidsvor
dering is ingesteld tegen de beschik
king van de raadkamer tot bevestiging 
van het aanhoudingsbevel niet ontvan
kelijk is (1). (Art. 451 Sv.) 

2° Het adagium « het Hof kent het 
recht » is geen algemeen rechtsbegin
sel (2). 

(MEUREE) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 6550) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1987 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over de eerste twee middelen, het eer
ste : schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 448 tot 464 van het Wet
hoek van Strafvordering, 895 en volgen
de van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, na een schijnant
woord te hebben gegeven op de ter zit
ting van 18 december 1987 neergelegde 
conclusie zich ontslagen acht van het on
derzoek van de valsheidsvordering zelf 
die regelmatig voor haar was ingesteld 
bij het op 17 december 1987 ter griffie in
gediend verzoekschrift; dat de Repertoire 
pratique du droit beige, verba « faux inci-

(1) Zie Cass., 19 sept. 1984, A.R. nr. 3690 
(A.C., 1984-85, nr. 56), 31 jan. 1985, A.R. 
nrs. 7164 en 7221 (ibid., 1984-85, nr. 319), en 
cone!. adv.-gen. Liekendael, (Bull. en 
Pas., 1985, I, nr. 319). 

(2) Zie Cass., 19 dec. 1980, A.R. nr. 2660 
(A.C., 1980-81, nr 241). 

dent >> leert dat alle in de zaak betrok
ken partijen een stuk dat tegen hen 
wordt aangevoerd van valsheid kunnen 
betichten; dat het valsheidsincident in 
criminele zaken dus zowel door de be
klaagde als door de burgerlijke partij of 
het openbaar ministerie kan worden op
geworpen; dat de partij die voornemens 
is een tegen hem aangevoerd stuk van 
valsheid te betichten, net als in de proce
dure inzake burgerlijk valsheidsincident, 
moet beginnen met de partij die het 
overlegt, aan te manen te verklaren of 
zij zich ervan wenst te bedienen; dat de 
aanmaning een vereiste is zelfs voor de 
betichting van valsheid van een door het 
openbaar ministerie overgelegd stuk; dat 
zij geschiedt bij een aan de persoon of 
aan de woonplaats betekend deurwaar
dersexploot, hetgeen ten deze gebeurd is 
in de aanmaning die de gerechtsdeur
waarder Leopold Lichtert op 10 decem
ber 1987 gericht heeft aan de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel, te zijnen parkette, Justitiepa
leis, Poelaertplein te Brussel, alwaar hij 
te woord gestaan werd door de heer Ro
bert Huenens, substituut die het origi
neel voor ontvangst van het afschrift 
voor gezien getekend heeft; dat de deur
waarder Lichtert bij hetzelfde exploot 
akte heeft genomen van het antwoord 
van die magistraat : « De beschikking 
van 13 november 1987 van de raadkamer 
is een authentieke akte van rechtsple
ging die als zodanig niet buiten het de
bat kan worden gehouden. Mijn ambt 
kan dus de overlegging ervan niet verza
ken (zie Cass., 20 nov. 1972, A.C., 1973, 
275) >>; dat het hof van beroep, met voor
bijgaan van de artikelen 448 tot 464 van 
het Wetboek van Strafvordering, niet is 
ingegaan noch op het verzoek tot betich
ting van valsheid noch op de daarop be
trekking hebbende conclusie; dat het al
dus artikel 97 van de Grondwet schendt; 

het tweede: schending van artikel 5.3 
van 5.4 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden en miskenning van 
het algemeen beginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest zegt « ... dat ver
dachte, na tegen die beschikking hager 
beroep te hebben ingesteld op 14 novem
ber 1987, bij akte van 18 november 1987 
verklaard heeft afstand te willen doen 
van zijn hager beroep; dat de verdachte 
die werd bijgestaan door zijn raadsman, 
ter terechtzitting van de kamer van inbe
schuldigingstelling, verklaard heeft bij 
zijn besluit om afstand te doen te willen 
blijven, zodat het hof (van beroep) bij ar-
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rest van 25 november 1987 akte verleend 
heeft van de door hem gedane afstand 
van zijn appelrecht; dat er bij het Hof 
van Cassatie blijkbaar geen enkele voor
ziening is ingesteld tegen de rechtsple
ging welke tot die beslissing heeft ge
leid >>, dat het arrest daaruit het gevolg 
trekt dat « nu de verdachte de gelegen
heid gehad heeft om verweer te voeren 
over de beweerde onregelmatigheden 
toen de wet hem daartoe het recht gaf 
met toepassing van artikel 4 van de wet 
van 20 april 1874, hij thans het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldiging, niet 
meer om een dergelijk onderzoek kan 
verzoeken >>; dat het arrest aldus over 
het hoofd ziet dat de verdediging, die het 
dossier van de rechtspleging enkel op 3 
en 4 december heeft kunnen inzien, tot 
dan in de onmogelijkheid verkeerde om 
de op dat ogenblik ontdekte onregelma
tigheden aan te geven; dat het arrest het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de F'undamentele 
Vrijheden, inzonderheid artikel 5.3 en 
5.4, schendt; dat immers, zo een ieder, 
die door arrestatie of gevangenhouding 
van zijn vrijheid is bProofd, het recht 
heeft voorziening te vragen bij de rech
ter opdat deze op korte termijn beslist 
over de wettigheid van zijn geva.ngen
houding en zijn invrijheidstelling be
veelt, indien de gevangenhouding on
rechtmatig is, er tevens wordt vereist dat 
de persoon die van zijn vrijheid is be
roofd volledig op de hoogte is van de on
rechtmatigheid en omvettigheid van zijn 
gevangenhouding wanneer hij voorzie
ning vraagt bij de rechter; dat artikel 5.3 
en 5.4 van het Verdrag anders dode let
ter wordt; dat het uitgesloten is dat de 
Hoge Verdragsluitende partijen en de 
Belgische wetgever die het Verdrag heeft 
bekrachtigd, in de overtuiging konden 
hebben verkeerd dat een voorziening in 
den blinde moet worden ingesteld, zon
der kennis van het dossier, en zonder de 
mogelijkheid om een wetsschending aan 
te voeren omdat die schending bekrach
tigd is door een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing die is ge
wezen binnen de termijn waarin de pro
cedure geheim blijft; dat alles wat ver
band houdt met de uitoefening van het 
recht van verdediging de openbare orde 
raakt en derhalve ambtshalve moest 
worden opgeworpen, nu de uitoefening 
van het recht van verdediging door een 
advocaat slechts een aanvulling is van 
de aan de magistraten opgelegde ver
plichting om op een onpartijdige wijze 
en met eerbied voor de wet recht te spre
ken; dat, bij ontstentenis van een geko-

zen of ambtshalve aangewezen verdedi
ger, op het openbaar ministerie de plicht 
rust om eigener beweging de onregelma
tigheden of onwettigheden die hij in de 
rechtsbedeling ontdekt of zou moeten 
ontdekken, aan te klagen; dat die fla
grante onregelmatigheden echter niet 
zouden begaan zijn en althans op tijd 
hadden kunnen worden hersteld : - in
dien de raadkamer op 13 november 1987, 
al was het maar vluchtig, kennis had ge~ 
nomen van de door de onderzoeksrechter 
op 10 november 1987 gehouden ondervra
ging waarvan zij nochtans uitdrukkelijk 
gewag maakte in haar beschikking; -
indien het openbaar ministerie zijn op
d:racht om toezicht te houden op de onre
gelmatigheid van de rechtspleging in een 
werkelijke geest van objectiviteit, dat is 
rekening houdende zowel met de gege
vens in het voordeel als in het nadeel 
van een verdachte die op dat ogenblik 
niet door een advocaat werd bijgestaan, 
had vervuld; 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet van toepassing is 
op de onderzoeksgerechten die uit
spraak doen inzake voorlopige hech
tenis; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser verklaard heeft af
stand te doen van het hoger beroep 
dat hij had ingesteld tegen de door 
hem bekritiseerde beschikking en 
dat hij ter terechtzitting van de ka
mer van inbeschuldigingstelling die 
geroepen was om zich daarover uit 
te spreken, bijgestaan werd door 
zijn raadsman en dat hij bij zijn be
sluit om afstand te doen gebleven is, 
zodat de kamer van inbeschuldiging
stelling, in haar arrest van 25 no
vember 1987, akte heeft verleend 
van zijn afstand van zijn appelrecht; 

Dat het arrest eraan toevoegt dat 
het hof van beroep, op het hoger be
roep tegen de beschikking waarbij 
vervolgens de voorlopige hechtenis 
van eiser werd gehandhaafd, enkel 
kennis neemt van die beschikking 
en niet van het aanhoudingsbevel of 
van de beschikking die het heeft be
vestigd; 

Overwegende dat eiser op het 
ogenbllk dat hij op 14 november 
1987 hoger beroep instelde tegen de 
door hem bekritiseerde beschikking, 
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de tekst ervan kende, aangezien de 
beschikking hem was betekend; 

Overwegende derhalve dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling in 
de bovenstaande consideransen 
heeft geantwoord op eisers ver
zoekschrift tot betichting van vals
heid alsook op de conclusie die daar
naar verwees, zonder de in de 
middelen aangegeven wetsbepalin
gen en het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging te 
miskennen; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het derde middel: miskenning 
van het adagium « het Hof kent het 
recht >> en schending van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest vermeldt « dat ten 
overvloede dient te worden vastgesteld 
dat de verdachte in het stuk " ver
zoekschrift tot betichting van valsheid " 
verklaart dat de beschikking van 13 no
vember 1987 een " intellectuele valsheid" 
is en het hof van beroep aanzoekt om 
zulks, alsook de eruit voortvloeiende nie
tigheid, met toepassing van de artikelen 
458 tot 460 van het Wetboek van Straf
vordering en 448 tot 464 van het Gerech
telijk Wetboek vast te stellen; dat onmid
dellijk kan worden opgemerkt dat de 
artikelen 448 tot 464 van het Gerechte
lijk Wetboek hier helemaal niet ter zake 
doen, aangezien zij betrekking hebben 
op de rechterlijke organisatie in verband 
met de balie; dat de artikelen 458 tot 460 
van het Wetboek van Strafvordering hier 
evenmin van toepassing zijn, aangezien 
het van valsheid betichte stuk waarvan 
de nietigheid wordt aangevoerd niet door 
een van de partijen is overgelegd, maar 
een rechterlijke beslissing is waartegen 
uiteraard de wettelijke rechtsmiddelen 
openstaan of openstonden >>; dat het ar
rest zodoende het adagium « het Hof 
kent het recht >> miskent; dat immers 
geen enkele wetsbepaling de verdediging 
de verplichting oplegt om de wetteksten 
aan te geven waarop zij zich baseert; dat 
immers de aanduiding van de grief vol
doende is en dat de toepassing van de 
wet de taak is van de rechtbank of het 
hof van beroep; dat de aanduiding van 
de wettelijke grondslag van de grief door 
de verdediging niet strikt nodig was; het 
niet overbodig is op te merken dat inza
ke voorlopige hechteriis de verdediging 
voor haar verweer slechts beschikt over 
een termijn van twee dagen om het dos-

sier van de rechtspleging in te zien; haar 
vergissing ten dele toe te schrijven was 
aan de aanhalingen uit de Repertoire 
pratique du droit beige, blz. 668, nrs. 202 
en 203; dat het arrest tevens artikel 97 
van de Grondwet schendt waar het ver
klaart dat " het van valsheid betichte 
stuk waarvan de nietigheid wordt aange
voerd niet door een van de partijen is 
overgelegd ''• ofschoon dat stuk deel uit
maakt van het dossier dat is overgelegd 
door het openbaar ministerie dat, op 
aanmaning, zijn voornemen om zich er
van te bedienen, te kennen heeft gege
ven; dat, mocht het juist zijn dat het van 
valsheid betichte stuk een rechterlijke 
eindbeslissing was waarvan aile vermel
dingen erga omnes als waar moeten wor
den beschouwd, het dan het proces-ver
baal van 10 november 1987 van de 
onderzoeksrechter zou zijn dat van vals
heid had moeten worden beticht omdat 
het een vermelding bevatte die onver
enigbaar is met die van de achteraf ge
wezen beschikking : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet van toepassing is 
op de beslissingen van de onder
zoeksgerechten die uitspraak doen 
inzake voorlopige hechtenis; dat het 
middel, in zoverre het de schending 
van die grondwettelijke bepaling of 
de miskenning van een « adagium » 
dat geen algemeen rechtsbeginsel is, 
aanvoert, faalt naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
uit het antwoord op de eerste twee 
middelen blijkt dat het arrest regel
matig met redenen omkleed en naar 
recht verantwoord is; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

24 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzittE:r 
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- Verslaggever : de h. Ghislain, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. G. Weber, Brussel. 

Nr. 388 

1" KAMER - 25 februari 1988 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - BEVOEGD
HEID VAN DE DIRECTEUR - GRENZEN. 

De directeur die uitspraak doet over de 
door een belastingschuldige aangevoer
de bezwaren mag geen belastingsup
plementen vaststellen en evenmin 
compensatie verwez.nnlijken tussen 
een rechtmatig bevonden ontlasting en 
een eventueel vastgestelde ontoerei
kendheid van de aanslag; oak al heeft 
het bezwaar betrekking op de raming 
van de belastbare grondslag volgens 
tekenen of indicien van gegoedheid, 
dan nag kan de directeur, op een grief 
tegen de aanslag in zijn geheel, nadat 
hij heeft vastgesteld dat er geen reden 
is tot belastingheffing o.g. v. de door 
hem in aanmerking genomen gege
vens, de aanslag niet doen steunen op 
andere door hem vastgestelde gege
vens (1). (Art. 276 W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. LAZ
ZARI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 822 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 276 en 247 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

(1) Cass., 30 april 1987, A.R. nr F 795 F 
(A.C., 1986-87, nr 508). 

doordat het hof van beroep, in een ge
val waarin de belastbare inkomsten 
waarop een aanslag is berekend, zijn 
vastgesteld aan de hand van indicien, als 
bepaald bij artikel 247 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, en waarin 
het bezwaarschrift van de belastingplich
tige tegen die aanslag uitdrukkelijk 
slechts kritiek oefent op sommige ele
menten van die raming op indicien, be
slist dat de directeur bij wie het be
zwaarschrift aanhangig was, bij het on
derzoek ervan de aard van het betwiste 
element niet mocht wijzigen en evenmin, 
om het bedrag van dat element te bepa
len, een bedrag mocht hanteren dat tot 
dan toe niet was aangevoerd, op straffe 
van schending van artikel 276 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
krachtens hetwelk hij slechts uitspraak 
mag doen over de door de belastingplich
tige geuite bezwaren en een regelmatig 
bevonden ontheffing niet mag compense
ren met een nieuwe ontoereikendheid 
van aanslag die hij zou hebben vastge
steld, 

terwijl de belastingplichtige, gelet op 
het totaal karakter van het bewijs val
gens tekenen en indicien ingesteld bij 
artikel 247 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, wanneer hij in zijn 
bezwaarschrift aangeeft dat hij niet ak
koord gaat met sommige elementen van 
een raming op indicien, een bezwaar uit 
dat noodzakelijkerwijze de gehele ra
ming van de belastbare grondslag val
gens een geheel van tekenen en indicien 
in het geding stelt; die grief derhalve ge
richt is tegen de toepassing van de wets
bepaling die de grondslag uitmaakt van 
het vermoeden van de inkomsten dat 
blijkt uit het geheel van de tekenen of 
indicien; daaruit volgt dat de directeur, 
door de omschrijving van een element 
van de raming op indicien te wijzigen en 
door op nieuwe gegevens te steunen om 
het bedrag van dat bestanddeel te bepa
len, de grenzen van het door de belas
tingplichtige geuite bezwaar niet heeft 
overschreden en dus evenmin de gren
zen van zijn bevoegdheid, en niet een 
rechtmatig bevonden ontheffing compen
seert met een ontoereikendheid van aan
slag die zou zijn vastgesteld; hij derhalve 
artikel 276 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen niet heeft geschon
den: 

Overwegende dat, volgens artikel 
276, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gewij
zigd bij artikel 2 van de wet van 16 
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maart 1976, het de directeur van de 
belastingen niet geoorloofd is in zijn 
beslissing een rechtmatig bevonden 
ontheffing te compenseren met een 
ontoereikendheid van aanslag die 
zou zijn vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de belastbare grondslag 
voor het belastingjaar 1977, die vol
gens tekenen en indicien was be
paald, een bedrag van 800.000 frank 
bevatte voor « een niet bepaalde uit
gave van 3 november 1976 », en dat 
de directeur van de belastingen bij 
wie verweerders bezwaarschrift aan
hangig was, ervan afgezien heeft die 
niet bepaalde uitgave in aanmerking 
te nemen op grond dat ten deze 
moeilijk verdedigbaar is dat met op
vragingen van bankrekeningen ten 
belope van 800.000 frank op 3 no
vember 1986 niet omschreven reke
ningen zijn betaald, in de plaats 
daarvan een bedrag van 668.677 
frank heeft gesteld onder vermel
ding van een « verschil » of van « li
quiditeiten >>, en om tot dat bedrag 
te komen, een bedrag heeft gehan
teerd dat tot dan toe niet was aan
gevoerd, te weten « Geschatte resul
taat van de twee laatste maanden 
van 1976 (volgens de B.T.W.-aangif
te) 113.798 frank x 2/3 = 75.865 
frank - dat bedrag van 113.798 
frank vertegenwoordigt voor het 
laatste kwartaal het saldo van de 
ontvangsten en het cijfer in vak 51 
van de voormelde aangifte, welk cij
fer is vastgesteld rekening houdend 
met de aankoop van de koffiemachi
ne Recsi >>; 

Dat het arrest, op grond van die 
vaststellingen, zonder dienaangaan
de te worden bekritiseerd, over
weegt « dat de beslissing van de di
recteur, door voortaan op een "ver
schil" of op " liquiditeiten " te steu
nen, de aard wijzigt van het ele
ment waarop (verweerder) zich 
moet verdedigen >>; 

Overwegende dat, niettegenstaan
de het door eiser aangevoerde ka
rakter van « totaal bewijs ,, van de 
aanslag door tekenen en indicien, de 
directeur bij wie een grief aanhan-

gig is tegen het geheel van de aan
slag, na te hebben vastgesteld dat 
de aanslag niet wordt gerechtvaar
digd door de elementen die de taxa
teur in aanmerking heeft genomen, 
die aanslag niet mag baseren op an
dere, door hem vastgestelde, ele
menten; 

Dat het arrest bijgevolg, door te 
beslissen << dat het aannemen van 
de stelling van het bestuur met be
trekking tot die nieuwe berekening 
van de aanslag zou betekenen dat 
wordt aangenomen dat de directeur 
een rechtmatig bevonden ontheffing 
mag compenseren met een ontoerei
kendheid van aanslag die zou zijn 
vastgesteld », artikel 276, tweede lid, 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen juist toepast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 februari 1988 - 1' kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 389 

1' KAMER - 25 februari 1988 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BELAS

TINGZAKEN - DIRECTE GEMEENTEBELAS
TING - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DE
PUTATIE- VERMELDING VAN DE LEDEN VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - GEEN VER
MELDING - NIETIGHEID. 

Wanneer een beslissing van de bestendi
ge deputatie van een provincieraad, 
rechtdoende inzake directe gemeente
belastingen, niet de vermelding bevat 
van de leden van de bestendige depu
tatie die de zaak mede hebben onder
zocht en bi.i de uitspraak ervan tegen-
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woordig waren, maakt dat verzuim, in Nr. 390 
de regel, de beslissing nietig (1). (Art. 
780, 1", Ger.W.) 

(MIGNOLET T. STAD LA ROCHE-EN-ARDENNE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 824 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 juni 1986 door 
de bestendige deputatie van de Pro
vincieraad van Luxemburg gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 780, 1°, van 
het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat noch het door 
de provinciegriffier eensluidend ver
klaard afschrift van de bestreden 
beslissing, dat zich in het dossier 
van de rechtspleging bevindt, noch 
enig ander stuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan, de namen ver
melden van de leden van de besten
dige deputatie die aan het onder
zoek van de zaak hebben deelgeno
men en die bij de uitspraak tegen
woordig zijn geweest; 

Dat die vermelding op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven bij arti
kel 780, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, waarvan de bepalingen ten de
ze van toepassing zijn; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Luik. 

25 februari 1988 - 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. 

(1) Zie Cass., 12 sept. 1985, A.R. nr. F 689 F, 
en 13 feb. 1986, A.R. nr. F 742 F (ibid., 1985-86, 
nrs. 22 en 384), met cone!. proc.-gen. Krings, in 
Bull. en Pas., 1986, I, nr. 384. 

1 e KAMER - 26 februari 1988 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENINGSWET 26 JULI 1962, 
ART. 5 - BEPALING VAN DE ONTEIGENINGS
VERGOEDING - BEGRIP. 

2° STEDEBOUW - RUIMTELIJKE ORDE
NING - WET RUIMTELJJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW, ART. 43- HERZIENING VAN DE 
PLANNEN VAN AANLEG- BEGRIP. 

1" en 2" Een arrest dat bij de bepaling 
van een onteigeningsvergoeding een 
besluit waarbij de Koning krachtens 
artikel 43, eerste lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw beslist dat een 
plan van aanleg wordt herzien, ver
lreerdelijk gelijkstelt met een besluit 
waarbij de Koning, krachtens de arti-· 
kelen 23 en 43, vierde lid, van dezeifde 
wet, een plan goedkeurt waardoor een 
vroeger plan wordt herzien, schendt 
voormelde wetsbepalingen. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. VERHULST, DENDAUW) 

ARREST 

(A.R. nr. 5220) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 774, tweede lid, 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 2, 23 en 43 van de 
wet van 29 maart 1962, houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, en schending van het al
gemeen rechtsbeginsel van het accusa
toir karakter van de burgerlijke procedu
re alsook van het algemeen rechtsbegin
sel dat de eerbiediging van het recht van 
verdediging voorschrijft, 

doordat het arrest de vordering van ei
ser in grate mate afwijst en de definitie
ve aan de verweerders toekomende ont
eigeningsvergoeding op 10.303.628 frank 
vaststelt op grond van de volgende consi
deransen : « Het is juist, dat de innemin-
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gen krachtens voormeld B.P.A. nummer 
13 " Overleie " in een " groene zone " la
gen. Evenwel werd bij koninklijk besluit 
van 28 januari 1974 besloten tot herzie
ning van voormeld B.P.A. (stuk 21 bun
del (eiser) onderkaft Stukken) zijnde, 
meer bepaald, de overschakeling dezer 
groene zone naar de zone " openbare be
stemming", zoals toch blijk.t uit inlichtin
gen dienaangaande door de technische 
diensten van de stad Harelbeke aan ge
rechtsdeskundige G. De Brouwer (cfr. 
P.V. plaatsschouwing deskundige G. De 
Brouwer, bladzijde 5, laatste lid). En no
pens deze planherziening geeft (eiser) in 
diens besluiten d.d. 10 november 1981 
woordelijk. toe, dat het " slechts wanneer 
onderhavige onteigening werd gepland, 
dat bedoelde gronden uit deze groenzone 
werden gehaald om een openbare be
stemming te krijgen ", terwijl hij op 
bladzijde 11/le lid dezer zelfde besluiten 
verder schrijft, dat " de bestemming van 
de onteigende gronden in dit openbare 
nieuwe B.P.A. duidelijk samenvalt met 
het doel van de onteigening (toepassing 
van artikel 31 van de wet van 29 maart 
1962) ". Nu dient de rechter, bij de bepa
ling van de onteigeningsvergoeding, re
kening te houden met de waarde (en 
derhalve ook met de kenmerken) van 
het onteigend goed op de datum van het 
vonnis, dat - overeenkomstig artikel 18 
van de wet van 26 juli 1962 inzake ontei
geningen - een provisionele vergoeding 
dezer onteigening vaststelt (zijnde in ca
su het vonnis van de vrederechter van 
Harelbeke d.d 20 maart 1975). Gelet 
enerzijds op de datum van het konink
lijk besluit tot voormelde planherziening 
(28 januari 1974) en anderzijds op het 
voorwerp van onderhavige onteigening 
(zijnde de nodige werken tot modernise
ring aan de Leie), strekte deze onteige
ning op 20 maart 1975 tot verwezenlij
king van voormelde in dato 28 januari 
1974 herziene aanlegplan nummer 13 
"Overleie" van de gemeente Harelbeke, 
wat (eiser) trouwens, - zoals reeds ver
meld - in fine van het eerste lid op 
bladzijde 11 zijner besluiten d.d. 10 no
vember 1981 met zovele woorden toe
geeft. Het blijft een onbewezen bewering 
vanwege (eiser), dat deze bij koninklijk 
besluit van 28 januari 1974 besliste plan
herziening op datum van het provisio
neel vonnis dezer onteigening (20 maart 
1975) nog niet "voltooid" was, wat trou
wens in strijd is met de reeds vermelde 
mededeling dienaangaande van de tech
nische dienst van de stad Harelbeke aan 
gerechtsdeskundige De Brouwer. Ver
mits voormeld B.P.A. nummer 13 - we-

gens diens op 28 januari 1974 besliste 
herziening - onderhavige innemingen 
in dato 20 maart 1975 tot "groene zone" 
niet (meer) bestemde, doch hen alsdan 
"openbare bestemming" verleende die 
door bedoelde onteigening verwezenlijkt 
werd, vermag (eiser) niet - bij toepas
sing van artikel 25 en 31 van de (inmid
dels gewijzigde) stedebouwwet d.d. 29 
maart 1962 - te stellen dat, met voor
melde administratieve toestand dezer in
nemingen bij hunne waardebepaling re
kening dient gehouden te worden », 

tweede onderdeel, het in het arrest 
vermeld en door het arrest ge'interpre
teerd stuk 21 uit eisers dossier - zijnde 
een kopie van de bekendmaking bij uit
treksel in het Belgisch Staatsblad van 
het koninklijk besluit van 28 januari 
1974 - noch expliciet noch impliciet in
houdt dat dit koninklijk besluit het bij
zonder plan van aanleg nummer 13 van 
de gemeente Harelbeke « herziet »; voor
melde bekendmaking wel integendeel 
enkel zegt dat bij koninklijk besluit van 
28 januari 1974 is besloten dat voor
noemd bijzonder plan van aanleg « dient 
te worden herzien »; het arrest, waar het 
spreekt over een « in dato 28 januari 
1974 herziene aanlegplan nummer 13 
"Overleie " van de gemeente Harelbe
ke >>, aldus voorhoudt dat deze bekenma
king iets inhoudt dat zij niet inhoudt of 
iets niet inhoudt dat er wel in voorkomt; 
waaruit volgt dat het arrest aan deze be
kendmaking een betekenis en/of een in
terpretatie verleent die onverenigbaar is 
met haar termen; zodat het arrest de be
wijskracht toekomende aan stuk 21 uit 
eisers dossier miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

en terwijl de plannen van aanleg ver
ordenende kracht hebben en blijven gel
den totdat zij door andere plannen kun
nen worden vervangen na een herzie
ning (artikel 2, § 1, derde lid, van de wet 
van 29 maart 1962); de bepalingen betref
fende het opmaken van de plannen van 
aanleg van toepassing zijn op de herzie
ning ervan (artikel 43, vierde lid, van de
zelfde wet); een nieuw gemeentelijk plan 
van aanleg het oude bijgevolg slechts 
vervangt op het ogenblik van zijn eigen 
inwerkingtreding, dat wil zeggen vijftien 
dagen na de bekendmaking bij uittreksel 
in het Belgisch Staatsblad van het ko
ninklijk besluit dat het antwerp tot om
werking goedkeurt (artikel 23, vijfde lid, 
van dezelfde wet); het aan herziening on
derworpen plan van aanleg ondertussen 
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van kracht blijft; het arest enerzijds 
vaststelt dat « bij koninklijk besluit van 
28 januari 1974 besloten (werd) tot her
ziening van voormeld B.P.A. ''• ander
zijds spreekt over een « in data 28 janua
ri 1974 herziene aanlegplan nummer 13 
" Overleie " van de gemeente Harelbe
ke " en ten slotte zegt dat « voormeld 
B.P.A. nummer 13 - wegens diens op 28 
januari 1974 besliste herziening - on
derhavige innemingen in data 20 maart 
1975 tot "groene zone" niet (meer) be
stemde "; waaruit volgt dat het arrest 
geen onderscheid maakt tussen een ko
ninklijk besluit waarbij beslist wordt dat 
een plan van aanleg moet worden her
zien (artikel 43, eerste lid) en een ko
ninklijk besluit waarbij een antwerp tot 
herziene plan van aanleg wordt goedge
keurd (artikel 43, vierde lid, gecombi
neerd met artikel 23, vijfde lid) en aldus 
het mechanisme van de planherziening 
miskent; zodat het arrest niet wettelijk 
verantwoord is (schending van de artike
len 2, 23, 43 van de wet van 29 maart 
1962, 2 en 43, als gewijzigd bij de artike
len 1 en 3 van de wet van 22 december 
1970), en bovendien tegenstrijdig gemoti
veerd is of minstens een dubbelzinnig
heid inhoudt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het geschil de onteigenings
vergoeding betreft voor aan de ver
weerders toebehorende grond en dat 
eiser aanvoerde dat de grond gele
gen is « in een, " te bewaren groene 
zone", volgens het gemeentelijk 
aanlegplan nummer 13 "Overleie ", 
goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 19 juli 1963 "; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de rechter bij de bepaling 
van de onteigeningsvergoeding reke
ning moet houden met de kenmer
ken van het onteigende goed op de 
datum van het vonnis dat de provi
sionele vergoeding vaststelt, ten de
ze het vonnis van 20 maart 1975 van 
de vrederechter te Harelbeke; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de litigieuze grond krach
tens het aanlegplan nummer 13 in 
een greene zone lag, maar het de 
stelling van eiser, die erop neer-

kwam dat de grond nog in de gree
ne zone lag op de datum van het 
vonnis van de vrederechter, ver
werpt op grond dat bij koninklijk 
besluit van 28 januari 1974 besloten 
werd tot herziening van het plan 
nummer 13 « zijnde, meer bepaald, 
de overschakeling dezer groene zo
ne naar de zone " openbare bestem
ming" "; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de appelrechters oordelen 
dat de grond in kwestie door de 
werking van het koninklijk besluit 
van 28 januari 1974 niet meer in de 
groene zone lag op de datum van 
het vonnis van de vrederechter en 
dat dientengevolge voor de bepaling 
van de onteigeningsvergoeding reke
ning dient te worden gehouden met 
de omstandigheid dat de grond moet 
worden geacht niet meer in de gree
ne zone te liggen; 

Overwegende dat het arrest, door 
aldus te beslissen, een besluit waar
bij de Koning krachtens artikel 43, 
eerste lid, van de wet van 29 maart 
1962 beslist dat een plan van aanleg 
wordt herzien, verkeerdelijk gelijk
stelt met een besluit waarbij de Ko
ning krachtens de artikelen 23 en 
43, vierde lid, van dezelfde wet een 
plan goedkeurt waardoor een vroe
ger plan wordt herzien; dat het ar
rest derhalve de vermelde wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat het hof geen uit
spraak hoeft te doen over de overige 
onderdelen van het eerste middel of 
over het tweede middel, nu deze 
niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ei
gendomsvergoeding voor innemin
gen en wederbelegging toekent a 
rato van 145 frank per vierkante 
meter en uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
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kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

26 februari 1988 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Claeys Bouuaert, Nelissen Grade. 

Nr. 391 

1' KAMER - 26 februari 1988 

HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - BRAND 
IN HET ONROEREND GOED - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE HUURDER- BEGRIP. 

Krach tens de artt. 1732 en 1733 B. W. is 
de huurder aansprakelijk voor de 
brand in het door hem gehuurde on
roerend goed, tenzij hij bewijst dat de 
brand buiten zijn schuld heeft plaats
gehad (1); het arrest dat door zijn re_
dengeving niet uitsluit dat de kortslw
ting die de brand tot gevolg had, tach 
veroorzaakt werd door een gebrek van 
de dakrandverlichting waarvan de 
huurder had nagelaten de verhuurder 
te verwittigen, beslist niet wettig dat 
de huurder het bewijs heeft geleverd 
dat de brand buiten zijn schuld heeft 
plaatsgehad. 

(CONDOR N.V., BIERSTEKERIJ VOLKSWELVAART 
N.V. T. MERTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5221) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1985 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Cass., 29 nov. 1984, A.R. nrs. 6989, 7095 
en 7097 (A.C., 1984-85, nr. 203); Rev. crit. jur. 
belf{e, 1987, biz. 213, met noot F. Glansdorff. 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1147, 1148, 1315, 1732 en 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de eiseres
sen ingestelde vorderingen tot betaling 
van schadevergoeding ten laste van ver
weerder ongegrond verklaart, op grond : 
dat verweerder als huurder aansprake
lijk is voor de brand, tenzij hij ten deze 
bewijst dat de brand is ontstaan door 
toeval of overmacht of door een gebrek 
in de bouw, of tenzij hij aantoont dat de 
brand is ontstaan buiten enige fout van 
zijnentwege; dat de gerechtsdeskundige 
in akkoord met aile partijen besloot dat 
de oorzaak van de brand een gevolg was 
van kortsluiting in het elektriciteitsnet; 
( ... ) dat de gerechtsdeskundige enerzijds 
uit het verslag van het bureau Goffin 
vermeldde dat van een kabel, welke 
diende om een niet aangesloten neon 
van elektriciteit te voorzien, een dee! van 
de isolatie was verdwenen, en dat er re
gelmatig problemen waren met de elek
trische instailatie waarvan verweerder 
op de hoogte was, en anderzijds vaststel
de dat verweerder in zijn zaak een scha
kelbord had waarvan hij een aantal 
knoppen de juiste werking niet kende en 
aile hendels en knoppen omdraaide als 
hij zijn zaak wilde verlichten; dat de ge
rechtsdeskundige deze gegevens enkel 
vermeldt doch niet als oorzaak van de 
kortsluiting aanduidt en evenmin de 
p\aats van kortsluiting in het elektrici
teitsnet preciseert; dat de oorzaak van de 
kortsluiting evenmin uit de andere over
gelegde expertiseverslagen kan worden 
afgeleid; dat er enkel werd vastgesteld 
dat, bij gelijktijdig aanzetten van de 
schakelaar links achter de toonbank en 
van de brandweerschakelaar buiten, de 
dakverlichting onder spanning stand 
doch dat niet kon gecontroleerd worden 
of beide schakelaars in werkingstand 
stonden op het ogenblik van de brand zo
dat een mogelijke spanning als oorzaak 
van de brand niet bewezen is; dat voor
noemde verslagen evenmin vermelden 
dat de omstandigheid dat de dakverlich
ting niet meer werkte en dat verweerder 
steeds de twee neonschakelaars achter 
de tapkast, waaronder deze bestemd 
voor de dakrandverlichting, opzette, de 
kortsluiting tot stand bracht; dat de om
standigheden dat verweerder als h~u~der 
naliet tweede verweerder te verw1ttrgen 
dat de dakverlichting niet werkte, en dat 
hij kon weten dat hij de hiervoor be
stemde neonschakelaar opzette, niet van 
aard zijn om de verantwoordelijkheid 
lastens verweerder te weerhouden, wijl 
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niet bewezen is dat deze fout aan de 
grondslag van de brandramp lag; dat 
evenmin een gebrek in de leiding wordt 
aangetoond als oorzaak van de kortslui
ting; dat bij afwezigheid van duidelijke 
reden van kortsluiting verweerder de 
kortsluiting in deze als overmacht kan 
inroepen om zich van de aansprakelijk
heid van de brandmap te bevrijden, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
als lmurder van het gebouw voor de 
brand aansprakelijk is tenzij hij bewijst 
dat de brand ontstaan is door toeval of 
overmacht, of door een gebrek in de 
bouw; het feit dat er geen duidelijke re
den van de kortsluiting, waardoor de 
brand ontstaan is, aanwezig is, niet in
houdt dat verweerder daardoor bewezen 
heeft dat de brand door overmacht is 
ontstaan; immers de vaststellingen van 
het arrest, volgens dewelke een deel van 
de isolatie van de verbindlngskabel was 
verdwenen, verweerder fouten maakte 
bij het inschakelen van de verlichting, 
waardoor spanning op het dak ontstond, 
en hij naliet tweede eiseres van het ge
brek der dakverlichting te verwittigen, 
tot gevolg hebben dat, ook al is het niet 
bewezen dat deze fouten van verweerder 
aan de oorzae.k lagen van de kortslui
ting, het ontstaan van een kortsluiting 
daardoor toch mogelijk gemaakt wordt 
en het arrest de mogelijkheid niet uit
sluit, zodat het ten onrechte heeft geoor
deeld dat verweerder deze kortsluiting 
als overmacht kon inroepen (schending 
van de artikelen 1147, 1148, 1732 en 1733 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat de dui
delijke reden van kortsluiting niet voor
ligt, geenszins inhoudt dat verweerder 
zou bewezen hebben dat de kortsluiting 
en de branden zou zijn ontstaan door 
toeval, overmacht of buiten zijn fout, zo
dat verweerder ten onrechte van de aan
sprakelijkheid voor de brand, die bij ver
moeden op hem berust, bevrijd werd 
(schending van de artikelen 1315, 1732 
en 1733 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 1732 en 1733 van het Bur
gerlijk Wetboek, de huurder aan
sprakelijk is voor de brand in het 
door hem gehuurde onroerend goed, 
tenzij hij bewijst dat de brand bui
ten zijn schuld heeft plaatsgehad; 

Overwegende dat het arrest con
stateert : dat de brand in het door 

verweerder gehuurde goed door een 
kortsluiting in het elektriciteitsnet 
is veroorzaakt; dat de oorzaak van 
de kortsluiting en de plaats, waar 
zij ontstond, onbekend zijn geble
ven; dat verweerder wist dat « er re
gelrnatig problernen waren met de 
elektrische installatie »; dat door de 
experten werd vastgesteld « dat, bij 
het gelijktijdig aanzetten van de 
schakelaar links achter de toonbank 
en van de brandweerschakelaar bui
ten, de dakverlichting onder span
ning stond, doch dat niet kon gecon
troleerd worden of beide schake
laars in werkingstand stonden op 
het ogenblik van de brand, zodat 
een rnogelijke spanning als oorzaak 
van de brand niet bewezen is »; dat 
de deskundigenverslagen evenmin 
verrnelden « dat de ornstandigheid 
dat de dakrandverlichting niet meer 
werkte en dat (vervveerder) steeds 
de twee neonschakelaars achter de 
tapkast, waaronder deze bestemd 
voor de dakrandverlichting, opzette, 
de kortsluiting tot stand bracht »; 

Overwegende dat het arrest 
voorts, na te hebben vastgesteld dat 
verweerder een fout heeft begaan 
orndat hij << als huurder naliet (twee
de eiseres, eigenares van het goed) 
te verwittigen dat de dakrandver
lichting niet werkte, en (omdat) hij 
kon weten dat hij de hiervoor be
sternde neonschakelaar opzette », 
oordeelt dat eerstgenoernde niet 
aansprakelijk is voor de brand, 
« wijl niet bewezen is dat deze fout 
aan de grondslag van de brandramp 
lag »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het door de evenvermelde vaststel
lingen en redengeving niet uitsluit 
dat de kortsluiting, die de brand tot 
gevolg had, toch veroorzaakt werd 
door een gebrek van de dakrandver
lichting, waarvan verweerder had 
nagelaten tweede eiseres te verwitti
gen, niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat verweerder het bewijs heeft 
geleverd dat de brand buiten zijn 
schuld heeft plaatsgehad; 

Dat het rniddel gegrond is; 



Nr. 392 HOF VAN CASSATIE 829 

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

26 februari 1988 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 392 

3• KAMER - 29 febmari 1988 

1° MINDER-VALIDEN- RECHT OP GEWO

NE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN -
RECHT WAAROVER NA 31 DEC. 1974 UIT
SPRAAK WORDT GEDAAN - TOEPASSELIJKE 
REGELS. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - MINDER-VALIDE -
RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGE
MOETKOMINGEN - RECHT WAAROVER NA 31 
DEC. 1974 UITSPRAAK WORDT GEDAAN - TOE
PASSELIJKE REGELS. 

3° MINDER-VALIDEN - GEWONE EN BIJ
ZONDERE TEGEMOETKOMJNGEN - RECHT
HEBBENDE OP TEGEMOETKOMINGEN OP 31 
DEC. 1974 - RECHT OP TEGEMOETKOMINGEN 
VANAF 1 JANUARI 1975- TOEPASSELIJKE RE
GELS. 

4° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - MINDER-VALIDE -
RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGE
MOETKOMINGEN - RECHTHEBBENDE OP TE
GEMOETKOMINGEN OP 31 DEC. 1974 - RECHT 
OP TEGEMOETKOMINGEN VANAF 1 JAN. 1975 
- TOEPASSELIJKE REGELS. 

5° MINDER-VALIDEN- RECHT OP GEWO
NE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN -
RECHTHEBBENDEN OP TEGEMOETKOMINGEN 
OP 31 DEC. 1974 - AANVRAAG TOT TOEKEN
NING VAN NIEUWE RECHTEN - TOEPASSE
LIJKE REGELS. 

6° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE T!JD - MINDER-VALIDE -
GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMIN
GEN - RECHTHEBBENDEN OP GEWONE EN 
BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN - AAN
VRAAG TOT TOEKENNING VAN NIEUWE RECH
TEN - TOEPASSELIJKE REGELS. 

7° MINDER-VALIDEN- RECHT OP GEWO
NE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN -
K.B. VAN 24 DEC. 1974 - ART. 36 - DRAAG
WIJDTE. 

8° MINDER-VALIDEN- RECHT OP GEWO
NE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN -
K.B. VAN 17 NOV. 1969 HOUDENDE ALGEMEEN 
REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN 
VAN TEGEMOETKOMINGEN AAN DE MINDER
VALIDEN - ART. 33, EERSTE LID - DRAAG
WIJDTE VAN DIE BEPAL!NG S!NDS 1 JAN. 1975. 

9° MINDER-VALIDEN - RECHT OP GEWO
NE EN B!JZONDERE TEGEMOETKOM!NGEN -
BEDRAG VAN DE V66R 1 JAN. 1975 TOEGEKEN
DE GEWONE TEGEMOETKOM!NGEN - BE
HOUD VAN DAT BEDRAG- GRENZEN. 

10° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
-WERKING IN DE TIJD- MINDER-VALIDE
RECHT OP GEWONE TEGEMOETKOMINGEN -
BEDRAG VAN DE V66R 1 JAN. 1975 TOEGEKEN
DE TEGEMOETKOMINGEN - BEHOUD -
GRENZEN. 

1' en 2' Het recht op de gewone en bij
zondere tegemoetkomingen waarover 
na 31 dec. 1974 uitspraak wordt ge
daan, valt in de regel onder de bepa
lingen van K.B. van 24 dec. 1974 be
treffende de gewone en bijzondere 
tegemoetkomingen aan de minder-vali
den. (Artt. 1 en 33 van 24 dec. 1974.) 

3' en 4' Uit de samenlezing van de artt. 
1, 33 en 34, K.B. van 24 dec. 1974 be
treffende de gewone en bijzondere te
gemoetkomingen aan de minder-vali
den blijkt dat vanaf 1 jan. 1975, de 
rechten van de minder-validen die op 
31 dec. 1974 tegemoetlwmingen gena
ten, geregeld blijven door de bepalin
gen van v66r dat besluit, voor zover 
het geen nieuwe rechten betreft. 

5' en 6' Vanaf 1 jan. 1975 kan aan wie op 
31 dec. 1974 gewone en bijzondere te
gemoetkomingen voor minder-validen 
genoot, geen nieuw recht worden toe
gekend met toepassing van de bepalin
gen van v66r het K.B. van 24 dec. 1974. 
(Artt. 1, 33 en 34 K.B. van 24 dec. 1974 
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betreffende de gewone en bijzondere 
tegemoetkomingen aan de minder-vali
den.) 

7" Art. 36 K.B. van 24 dec. 1974 betref
fende de gewone en bijzondere tege
moetkomingen aan de minder-validen 
verleent geen recht op het behoud van 
de toekenningsvoorwaarden, vastge
legd in de vroegere bepalingen, maar 
heeft enkel tot doe] het recht op het 
bedrag van de volgens die bepalingen 
berekende tegemoetkomingen te verze
keren. (Artt. 33 en 36 K.B. van 24 dec. 
1974.) 

8" Binds 1 jan. 1975, is art. 33, eerste lid, 
K.B. van 17 nov. 1969 houdende alge
meen reglement betreffende het toe
kennen van tegemoetkomingen aan de 
minder-validen slechts van toepassing 
bij het vaststellen van het jaarlijks be
drag van de gewone tegemoetkomin
gen die worden toegekend aan de min
der-validen van veertien tot minder 
dan eenentwintig jaar, die niet zijn ge
huwd of die niet ten minste een kind 
ten laste hebben. (Art. 1, 3 en 37 K.B. 
van 24 dec. 1974 betreffende de gewo
ne en bijzondere tegemoetkomingen.) 

9" en 10" De bedragen van de gewone te
gemoetkomingen die v66r 1 jan. 1975, 
krachtens art. 33, eerste lid, K.B. van 
17 nov. 1967 houdende algemeen regle
ment betreffende de toekenning van 
de gewone tegemoetkomingen aan de 
minder-validen zijn toegekend, mogen 
weliswaar niet worden Ferminderd 
door toepassing van de regels van het 
K.B. van 24 dec. 1974, maar wei door 
toepassing van de vroegere regels en 
met name van art. 33, tweede lid, K.B. 
van 17 nov. 1969. (Artt. 1, 3 en 37 K.B. 
van 24 dec. 1974 betreffende de gewo
ne en bijzondere tegemoetkomingen 
aan de minder-validen.) 

(BOSQUET T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN SO
CIALE VOORZORG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7707) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 34, 36, 37, 38 van het konink-

lijk besluit van 24 december 1974 betref
fende de gewone en bijzondere tegemoet
komingen aan de minder-validen, 33, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
17 november 1969 houdende algemeen 
reglement betreffende het toekennen 
van tegemoetkomingen aan de minder
validen, 4 en 5 van de wet van 17 juni 
1969 betreffende het toekennen van tege
moetkomingen aan de minder-validen, 

doordat het arrest, ter bevestiging van 
de administratieve beslissing van 29 
april 1977 die, met toepassing van het 
koninklijk besluit van 29 april 1977, eiser 
elke tegemoetkoming ontzegt, niettegen
staande een verhoogde graad van ar
beidsongeschiktheid, maar het bedrag 
behoudt dat vroeger op grand van het 
koninklijk besluit van 17 november 1969 
is toegekend op basis van de vroeger in 
aanmerking genomen graad van arbeids
ongeschiktheid, welk bedrag evenwel 
wordt verminderd gelet op de toename 
van eisers inkomsten, « overweegt dat de 
eerste rechter ten onrechte heeft ge
meend te kunnen beslissen dat de bere
kening van de tegemoetkoming moet ge
beuren onder het oude stelsel op basis 
van de in aanmerking genomen of te ne
men nieuwe graad van arbeidsonge
schiktheid » en derhalve het beroepen 
vonnis vernietigt in zoverre het beslist 
dat een wijziging in de graad van ar
beidsongeschiktheid geen nieuw recht 
uitmaakt, op grand van de motieven die 
op de bladzijden 3, 4, 5, 6 en 7 van het 
arrest voorkomen en inzonderheid : « dat 
(de eerste rechter) door aldus te beslis
sen, om een bedrag vast te stellen, ver
wijst naar een bepaling (lees : artikel 33, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
17 november 1969) die niet meer van toe
passing is >> voor de tegemoetkomingen 
van v66r 1 januari 1975, « nu die tege
moetkomingen enkel bekomen bleven 
krachtens artikel 36 (van het koninklijk 
besluit van 24 december 1974) », 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
24 december 1974 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 17 november 1969, 
de nieuwe bepalingen van toepassing 
zijn op de minder-validen aan wie de ge
wone en bijzondere tegemoetkomingen 
met ingang van 1 januari 1975 worden 
toegekend; artikel 34 van het koninklijk 
besluit van 24 december 1974 bepaalt dat 
de minder-validen die op 31 december 
1974 reeds een gewone of een bijzondere 
tegemoetkoming genieten, nietteming de 
toepassing van de nieuwe bepalingen 
kunnen vragen; evenwel, krachtens arti-
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kel 36, de toepassing van de nieuwe be
palingen niet mag leiden tot een inkrim
ping van de rechten van de gewone en 
bijzondere tegemoetkoming welke bij 
toepassing van de vroegere wettelijke en 
reglementaire bepalingen werden beko
men; daaruit volgt dat, zo de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 31 decem
ber 1974 kunnen worden toegepast op de 
gerechtigden die reeds op 31 december 
1974 een tegemoetkoming genoten, wan
neer ze voordeliger zijn, de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 17 novem
ber 1969 in de regel toch op hen van toe
passing blijven; artikel 37 van het ko
ninklijk besluit van 24 december 1974, 
tot regeling van het nieuwe stelsel dat 
van toepassing is op de minder-validen 
die vanaf 1 januari 1975 recht hebben op 
de gewone of bijzondere tegemoetko
ming, de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 17 november 1969 opsomt die 
van toepassing blijven, en met name ar
tikel 33, eerste lid, terwijl artikel 38 de 
opgeheven bepalingen opsomt (onder 
meer artikel 33, tweede lid), met dien 
verstande evenwel dat zij verder de toe
kenning regelen van de tegemoetkomin
gen, die daadwerkelijk v66r 1 januari 
1975 zijn ingegaan en die in artikel 36 
worden bedoeld; daaruit volgt dat het ko
ninklijk besluit van 24 december 1974 in 
geen van zijn bepalingen artikel 33, eer
ste lid, van het koninklijk besluit van 17 
november 1969, ten aanzien van de ge
rechtigden op tegemoetkomingen die 
v66r 1 januari 1975 zijn verkregen, heeft 
opgeheven; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat « de eerste rechter 
ten onrechte heeft gemeend te kunnen 
beslissen dat de berekening van de tege
moetkoming onder het oude stelsel moet 
gebeuren, op basis van de nieuwe in aan
merking genomen of te nemen graad 
van arbeidsongeschiktheid "• omdat arti
kel 33, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 17 november 1969 zou zijn op
geheven, de artikelen 1, 34, 36, 37 en 38 
van het koninklijk besluit van 24 decem
ber 1974 schendt, en door, met bevesti
ging van de administratieve beslissing 
van 29 april 1977, artikel 33, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 17 novem
ber 1969, op eiser niet toe te passen voor 
de vaststelling van het bedrag van de te
gemoetkoming, die bepalingen schendt 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 36 
van het koninklijk besluit van 24 decem
ber 1974, de nieuwe bepalingen « niet 
mogen leiden tot een inkrimping van de 

rechten op de gewone of bijzondere tege
moetkoming welke door de gerechtigden 
bij toepassing van de vroegere wettelijke 
en reglementaire bepalingen werden be
komen >>; de uitdrukking « de bekomen 
rechten >>, nu het bedrag van de tege
moetkoming altijd kan worden gewijzigd 
omdat de graad van de arbeidsonge
schiktheid of het bedrag van de inkom
sten verandert, geen bedrag kan beogen 
dat onveranderd zou blijven, niettegen
staande een wijziging in de graad van 
arbeidsongeschiktheid, maar enkel het 
recht om verder tegemoetkomingen te 
ontvangen onder de voorwaarden, be
paald bij wettelijke en reglementaire be
palingen die van kracht waren op het 
ogenblik dat het recht op tegemoetko
mingen is ontstaan; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat de gerechtig
de wiens recht v66r 1 januari 1975 is ver
kregen, slechts het bedrag van de tege
moetkoming, dat vroeger is vastgesteld 
ingevolge artikel 35, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 17 november 1969 
en dat overeenstemt met een bepaalde 
graad van arbeidsongeschiktheid, blijft 
ontvangen, ongeacht de nieuw vastge
stelde graad van arbeidsongeschiktheid 
(verhoogd-verlaagd), de zin en de draag
wijdte van artikel 36 van het koninklijk 
besluit van 24 december 1974 miskent en 
derhalve die bepaling schendt; het bijge
volg, door dit artikel niet op eiser toe te 
passen, artikel 33, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 17 november 1969 
schendt, dat het bedrag van de tegemoet
komingen vaststelt op basis van de 
gre.ad van arbeidsongeschiktheid van de 
gerechtigde wiens recht v66r 1 januari 
1975 is ingegaan (schending van de arti
kelen 36 van het koninklijk besluit van 
24 december 1974 en 33, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 17 november 
1969 die in het middel worden aangewe
zen); 

derde onderdeel, artikel 36 van het ko
ninklijk besluit van 24 december 1974 al
thans bepaalt dat de persoon wiens recht 
op de bij de wet van 27 juni 1969 toege
kende tegemoetkomingen v66r de inwer
kingtreding van genoemd koninklijk be
sluit van 24 december 1974 is vastgelegd, 
een tegemoetkoming geniet waarvan het 
bedrag niet lager mag zijn dan het be
drag dat is bepaald met toepassing van 
de vroegere wetgeving, namelijk ten de
ze het koninklijk besluit van 17 novem
ber 1969; daaruit volgt dat het arrest, dat 
de administratieve beslissing van 29 
april 1977 bevestigt die het bedrag van 
de tegemoetkoming aan eiser ven-:o:J.in
dert, zijn beslissing tot vernietiging van 
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het be:roepen vonnis niet naar recht ver
antwoordt (schending van de artikelen 
36 van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1974 en, voor zoveel. nodig, 4 en 5 
van de wet van 27 juni 1969 die in het 
middel worden aangewezen) : 

Ove:rwegende dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 24 december 
1974 bepaalt dat dit besluit van toe
passing is op de minde:r-validen aan 
wie de gewone of bijzondere tege
moetkomingen met ingang van 1 ja
nuari 1975 worden toegekend; 

Dat volgens artikel 33 de bepalin
gen van dit besluit vanaf 1 januari 
1975 ambtshalve worden toegepast 
op de personen wier recht op de ge
wone of bijzondere tegemoetkoming 
nog niet bij een administratieve be
slissing is vastgesteld; 

Dat derhalve het recht op de ge
wone of bijzondere tegemoetkomin
gen waarover na 31 december 1974 
uitspraak wordt gedaan, in de regel, 
onder de toepassing valt van de be
palingen van het het koninklijk be
sluit van 24 december 1974; 

Overwegende dat artikel 34 van 
het koninklijk besluit van 24 decem
ber 1974 bepaalt dat de minder-vali
den die op 31 december 1974 reeds 
een gewone of bijzondere tegemoet
koming genieten, de toepassing van 
dit besluit kunnen vragen in de vor
men voorgeschreven bij artikel 60 
van het koninklijk besluit van 17 no
vember 1969; 

Dat uit het verband van die bepa
ling met de artikelen 1 en 33 blijkt 
dat de rechten van de minder-vali
den die op 31 december 1974 tege
moetkomingen genieten, geregeld 
blijven door de vroegere bepalingen, 
voor zover het geen nieuwe rechten 
betreft; 

Dat daaruit volgt dat vanaf 1 ja
nuari 1975 geen enkel nieuw recht 
kan worden vastgesteld met toepas
sing van vroegere bepalingen en 
met name van het koninklijk besluit 
van 17 november 1969; 

Overwegende dat voorts artikel 33 
van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1974 naar artikel 36 ver-

wijst, volgens hetwelk de bepalingen 
van dit besluit niet mogen leiden tot 
een inkrimping van de rechten op 
de gewone of bijzondere tegemoet
komingen welke door de gerechtig
den met toepassing van de vroegere 
wettelijke en reglementaire bepalin
gen zijn verkregen; 

Dat artikel 36 geen recht verleent 
op het behoud van de toekennings
voorwaarden vastgelegd in de vroe
gere bepalingen, doch enkel het 
recht op het bedrag van de volgens 
die bepalingen berekende tegemoet
komingen verzekert; 

Dat artikel 38 van het koninklijk 
besluit van 24 december 1974, dat 
sommige bepalingen van het ko
ninklijk besluit van 17 november 
1969 en ook het koninklijk besluit 
van 22 maart 1971 opheft, de toepas
sing van die regels uitsluitend aan 
(de toepassing van) artikel 36 voor
behoudt; 

Overvv-egende dat uit die conside
ransen volgt dat artikel 33, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 
17 november 1969, sedert 1 januari 
1975 en overeenkomstig de artikelen 
1, 3 en 37 van het koninklijk besluit 
van 24 december 1974 slechts van 
toepassing is bij het vaststellen van 
de gewone tegemoetkomingen, die 
worden toegekend aan de minder
validen van veertien tot minder dan 
eenentwintig jaar, die niet zijn ge
huwd of die niet ten minste een 
kind ten laste hebben; 

Dat genoemd artikel 33, eerste lid, 
vanaf die datum geen ni.euwe rech
ten van meerderjarige of als dusda
nig beschouwde minder-validen kan 
bevestigen; 

Dat de bedragen van de v66r die 
datum krachtens die bepalingen toe
gekende tegemoetkomingen welis
waar niet kunnen worden vermin
derd door toepassing van de nieuwe 
regels, maar wei door toepassing 
van de vroegere regels en met na
me, zoals ten deze, van artikel 33, 
tweede lid, van het koninklijk be
sluit van 17 november 1989; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

29 februari 1988 - 3e kamer - Voor
zitter en ve1·slaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en van Heeke. 

Nr. 393 

3" KAMER - 29 februari 19815 

1° CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL NIET 

ONTVANKELIJK WEGENS NIET-VERMELDING 
VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALIN
GEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDS
OVEREENKOMST - EINDE - WIJZIGING VAN 
EEN WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN DE 
OVEREENKOMST. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- WIJZIGING VAN EEN WEZENLIJK BESTAND
DEEL VAN DE OVEREENKOMST - MIDDEL 
WAARIN ENKEL SCHENDING WORDT AANGE
VOERD VAN DE ARTT. 2, 15, § 1, 20, 1°, 32, 3°, EN 
39 ARBEIDSOVEREENKOMSTENVvET - GE
VOLG. 

1° en 2o Niet ontvankelijk is het middel 
dat, zonder schending van art. 1134 
B. W. (1) aan te voeren, enkel uit de 
schending van de artt. 2, 15, § 1, 20, 1", 
32, :J', en 39 Arbeidsovereenkomsten
wet is afgeleid tot staving van de grief, 
dat de feitenrechter de regel heeft mis
l.:end volgens welke de partij die een
zijdig een wezenlijk bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst w~jzigt, on
rechtmatig een einde maakt aan de 
overeenkomst (2). 

(1) en (2) M. JAMOULLE, Contrat de travail, 
Fac. Droit d'Econ. et de Science soc. de Liege, 
1986, bd. II, nr. 370; Cass., Fr., 8 old. 1987, Rec. 
Dalloz-Sirey, 1988, Jurisprudence, blz. 57, en 
voetnoot Y Saint-Jours. 

(TRANSPORTVOITURE N.V. T. HUART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8125) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 21 april 1987 en 2 
juli 1987 gewezen door het Arbeids
hof te Bergen, waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 september 1985 (3); 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 15, § 1, 20, 1°, 32, 3', 39 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, lbis, §§ 2, 5 en 7, 
van de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, zoals het is gewijzigd bij 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, en 21, §§ 2, 5 en 7, van de wet 
van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, zoals het is 
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 
van 11 oktober 1978, 

doordat het arrest van 21 april 1987, 
hoewel het vaststelt : 1' dat eiseres, sinds 
april 1977, aan verweerder « plotseling 
en zonder geldige reden de toegang tot 
het magazijn heeft ontzegd » en hem 
« liet apart zetten zonder hem iets te !a
ten verrichten >>, 2' dat verweerder zich 
in april 1977 heeft beroepen op het ge
drag van zijn werkgever, maar geduren
de twee en een half jaar naar zijn werk 
is gekomen en zijn loon heeft ontvangen, 
niettemin beslist dat de arbeidsovereen
komst rond « oktober-november 1979 >> is 
beeindigd, namelijk toen eiseres, nadat 
zij aan verweerder verscheidene voor
stellen tot reclassering had gedaan, wei
gerde hem in zijn oorspronkelijke be
trekking als hulpmagazijnbediende te 
herplaatsen, en doordat het aldus beslist 
op grond: « dat (eiseres) wel kon zeggen 
dat zij in de economische conjunctuur 
van april 1977 onmogelijk een magazijn
bediende en een magazijnwerkman aan 
het werk kon houden, maar men niet 
goed inziet waarom zij plotseling die 
laatste betrekking zo spoedig mogelijk 
wou afschaffen en waarom zij een be
roep op de rijkswacht heeft gedaan om 
Huart, die u.it vakantie terugkwam, te 
beletten nog te werken, niettegenstao.nde 
het bericht dat men hem had geschre-

(3) Niet gepubliceerd 
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ven; dat het feit dat (eiseres) (verweer
der) ongeveer twee en een half jaar geen 
werk heeft laten verri.chten en hem heeft 
verpicht te verblijven in een houten ba
rak op de plaats van het werk, terwijl de 
andere werknemers daarvan op de hoog
te waren, zulks omdat zij, gelet op de be
scherming die hij genoot, niet anders 
kon, zonder dat zij er ook maar aan 
dacht hem een taak toe te vertrouwen 
die strookte met zijn verminderde licha
melijke mogelijkheden, hetgeen (eiseres) 
wei moest weten, met zijn technische be
kwaamheid en ook met zijn waardigheid 
als mens, gestreng moet worden beoor
deeld; dat daaruit volgt dat de voorstel
len tot reclassering die aan (verweerder) 
in september 1979 zijn gedaan, zodra de 
nieuwe directeur er was, noodzakelijk 
moeten worden bekeken aan de hand 
van het daaraan voorafgaande waarin de 
oorsprong ligt van hetgeen tot de eigen
lijke beeindiging heeft geleid "• 

terwijl, eerste onderdeel, inzake ar
beidsovereenkomsten, een eenzijdige wij
ziging in verband met de wezenlijke be
standdelen van de overeenkomst gelijk
staat met de beeindiging ervan; de 
arbeidsovereenkomst de overeenkomst is 
waarbij een werknemer, de werkman, 
zich verbindt om arbeid te verrichten 
(artikel 2 van de wet van 3 juli 1978), zo
dat de aard van de arbeid en de arbeids
voorwaarden wezenlijke bestanddelen 
van de overeenkomst zijn; het des te 
meer wezenlijke bestanddelen van de 
overeenkomst zijn, daar de werkgever 
verplicht is de werknemer te doen arbei
den op de wijze zoals is overeengekomen 
(artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 
1978); bijgevolg wanneer, zoals ten de
zen, de werkgever eenzijdig de arbeids
voorwaarden wijzigt, het feit dat de 
werknemer nog arbeid blijft verrichten 
langer dan vereist is om zijn houding te 
bepalen, niet betekent dat de beeindiging 
van de overeenkomst is geschorst, maar 
enkel dat de werknemer met de nieuwe 
arbeidsvoorwaarden instemt en ervan af
ziet zich op de beeindiging van zijn ar
beidsovereenkomst te beroepen; daaruit 
volgt dat het arrest van 21 april 1987, nu 
het vaststelt dat eiseres in april 1977 
" plotseling en zonder geldige reden " ge
weigerd heeft verweerder verder te laten 
werken als hulpmagazijnier en hem de 
toegang tot het magazijn heeft ontzegd, 
niet wettig kon beslissen dat (eiseres) 
pas in oktober-november 1979 de ar
beidsovereenkomst heeft beeindigd en 
dat verweerder, aangezien hij toen niet 
in zijn werk van v66r april 1977 werd 
herplaatst, recht heeft op de bijzondere 

opzeggingsvergoeding, waarvan sprake 
is in de artikelen 1 bis, § 7, van de wet 
van 10 juni 1952 en 21, § 7, van de wet 
van 20 september 1948 (schending van 
die bepalingen, alsmede van de artikelen 
2, 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten en 
van de artikelen 32, 3°, en 39. van diezelf
de wet, welke artikelen voorzien in de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
door een enkele partij); 

tweede onderdeel, krachtens de voor
melde artikelen 1bis, § 5, van de wet van 
10 juni 1952, en 21, § 5, van de wet van 
20 september 1948, wanneer de werkge
ver de overeenkomst (van de bescherm
de werknemer) beeindigt, deze in de on
derneming wordt herplaatst onder de 
voorwaarden van zijn arbeidsovereen
komst, voor zover hijzelf, of de werkne
mersorganisatie waarbij hij is aangeslo
ten, bij aangetekend schrijven hiertoe 
een aanvraag heeft ingediend binnen 
dertig dagen die daarop volgen; (§ 7) wei
gert de werkgever de ontslagen werkne
mer in de onderneming te herplaatsen 
binnen dertig dagen na de aanvraag tot 
herplaatsing, de werkgever dan aan de 
ontslagen werknemer, onverminderd het 
recht op een hogere vergoeding verschul
digd op grond van de overeenkomst of 
van de gebruiken en op elke andere 
schadevergoeding wegens materiele of 
morele schade, een vergoeding moet be
talen gelijk aan: 1o het loon voor de pe
riode die nog te lopen blijft tot het ver
strijken van het mandaat; 2o het lopende 
loon overeenstemmende met de duur 
van twee jaar zo hij minder dan tien 
dienstjaren telt; tiit die bepalingen volgt 
dat het recht van de ontslagen werkne
mer om die opzeggingsvergoeding te vor
deren onder meer afhangt van het ver
eiste dat hijzelf of zijn vakbondsorgani
satie zijn herplaatsing binnen dertig 
dagen na de beeindiging van de overeen
komst heeft gevraagd; ten dezen, de 
beeindiging door eiseres van verweer
ders arbeidsovereenkomst in april 1977 
is gebeurd, zoals zoeven in het eerste on
derdeel van het middel is gezegd; het ar
rest vaststelt dat verweerder pas op 30 
oktober 1979 bij aangetekend schrijven 
een aanvraag heeft ingediend om als 
hulpmagazijnier te worden herplaatst; 
daaruit volgt dat het arrest, door aan 
verweerder de bijzondere opzeggingsver
goeding waarvan sprake is in de voor
melde artikelen 1bis, § 7, en 21, § 7, toe 
te kennen, hoewel verweerder niet bin
nen dertig dagen na de wijziging van 
zijn arbeidsvoorwaarden een aanvraag 
om herplaatsing had ingediend, de arti-
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kelen 1bis, §§ 2, 5 en 7, inzonderheid 5, 
van de wet van 10 juni 1952 en 21, §§ 2, 5 
en 7, inzonderheid 5, van de wet van 20 
september 1948 schendt; 

derde onderdeel, het arrest, door toe
wijzend te beschikken op de rechtsvorde
ring van verweerder tot betaling van een 
vergoeding voor de beeindiging van zijn 
overeenkomst, hoewel er meer dan een 
jaar is verlopen tussen de beeindiging en 
het instellen van de rechtsvordering, ook 
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 
schendt, krachtens hetwelk de rechtsvor
deringen die uit de overeenkomst ont
staan een jaar na het eindigen van die 
overeenkomst verj aren : 

Overwegende dat het middel, in 
zijn eerste onderdeel, het arrest ver
wijt de regel te miskennen volgens 
welke de partij die eenzij dig een we
zenlijk bestanddeel van de arbeids
overeenkomst wijzigt, onrechtmatig 
een einde maakt aan de overeen
komst; 

Dat die regel niet op de in dat on
derdeel aangewezen bepalingen van 
de wet van 3 juli 1978 berust, maar 
op artikel 1134 van het Burgerlijk 
W etboek, waarin wordt bepaald dat 
alle overeenkomsten die wettig zijn 
aangegaan degenen die deze hebben 
aangegaan tot wet strekken en dat 
ze niet kunnen worden herroepen 
dan met hun wederzijdse toestem
ming, of op gronden door de wet er
kend; 

Dat het middel geen schending 
van die wetsbepaling aanvoert; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het middel eveneens niet ontvan
kelijk is, in zoverre het aan het ar
rest verwijt sommige bepalingen 
van de wetten van 10 juni 1952 en 
20 september 1948, alsmede artikel 
15 van de wet van 3 juli 1978 te 
schenden, nu het die grieven uit 
miskenning door het arrest van 
voormelde regel afleidt; 

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

29 februari 1988 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Draps. 

Nr. 394 

3' KAMER - 29 februari 1988 

1° LOON- BESCHERMING- RECHTSVORDE
RING - UIT HOOFDE VAN EEN OVERTREDING 
VAN ART. 11 WET BESCHERMING LOON WERK
NEMERS - VERJARING - TERMIJN. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJN ARBEIDSOVEREENKOMST -
RECHTSVORDERING UIT HOOFDE VAN EEN 
OVERTREDING VAN ART. 11 WET BESCHER
MING LOON WERKNEMERS. 

3° LOON - ART. 11 WET BESCHERMING 
LOON WERKNEMERS - BIJZONDERE VERGOE
DING VERSCHULDIGD, IN GEVAL VAN ONT
SLAG VAN EEN WERKNEMER DIE LID IS VAN 
HET VEILIGHEIDSCOMITE. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST AL-
LERLEI - VERJARING - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN - RECHTSVORDE
RING TOT BETALING VAN DE AAN EEN LID 
VAN HET VEILIGHEIDSCOMITE, BIJ ONTSLAG, 
VERSCHULDIGDE OPZEGGINGSVERGOEDii'!G 

5° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN 
- RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN 
DE BIJZONDERE OPZEGGINGSVERGOEDING 
DIE, IN GEVAL VAN ONTSLAG, IS VERSCHUL
DIGD AAN DE WERKNEMERS-LEDEN VAN HET 
VEILIGHEIDSCOMITE - TERMIJN. 

1o en 2o De rechtsvordering voortvloeiend 
uit een overtreding van art. 11 Wet Be
scherming Loon Werknemers verjaart 
door verloop van vijf jaren, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd (1). (Artt. 26 en 28 wet van 17 
april 1878.) 

(1) Cass., 5 dec 1977 (ib1d., 1978, 403) met 
cone!. adv -gen. Lenaerts·, Cass., 19 okt. 1987, 
A.R nr 5731, supra, nr 101 
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3° Art. 11 Wet Bescherming Loon Werk
nemers is niet toepasselijk op de bij
zondere vergoeding die, in geval van 
ontslag, is verschuldigd aan de werk
nemers, die lid zijn van het veilig
heidscomite (2). 

4o en 5o De rechtsvordering wegens niet
betaling van de bijzondere vergoeding 
die, in geval van ontslag, is verschul
digd aan de bediende die lid is van het 
veiligheidscomite verjaart door verloop 
van een jaar na de beeindiging van de 
overeenkomst. (Impliciet.) (Art. 34 Ar
beidsovereenkomstenwet Bedienden.) 

(FYFFES SPIERS N.V. T. VINET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8207) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1987 door 
het Arbeidshof te Berg('n gewezen; 

Over het tweede middr•I: schending 
van de artikelen 578, 7°, 7G4, eerste lid, 
12°, en 780, eerste lid, lo en 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, onder verwijzing 
naar de apostille van het openbaar mi
nisterie, volgens welke mededeling niet 
vereist was en ook niet was gevraagd, 
beslist dat de oorspronkelijke rechtsvor
dering van verweerder, in zoverre zij op 
een delictuele grondslag berust, ontvan
kelijk is, 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
764, eerste lid, 12°, van 578, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de geschillen van 
burgerlijke aard die het gevolg zijn van 
een overtreding van de wetten en beslui
ten betreffende de arbeidsreglemente
ring en de aangelegenheden onder de be
voegdheid van de arbeidsrechtbank, op 
straffe van nietigheid, aan het openbaar 
ministerie moeten worden meegedeeld; 
de appelrechter derhalve, op de rechts
vordering van verweerder ter zake van 
niet-betaling van een beschermingsver
goeding, in zoverre hij beslist dat die 
rechtsvordering op een delictuele grand
slag berust, de zaak diende mee te delen 
aan het openbaar ministerie dat een ad
vies moest geven; voorts artikel 780, eer
ste lid, 1o en 4°, bepaalt dat het arrest, op 
straffe van nietigheid, de naam van de 

(2) Zie de arresten waarnaar in noot 1 wordt 
verwezen, 

magistraat van het openbaar ministerie 
die zijn advies heeft gegeven, en de ver
melding van het advies van het open
baar ministerie moet bevatten; het ar
rest, blijkens hetwelk, enerzijds, de zaak 
niet aan het openbaar ministerie is mee
gedeeld en, anderzijds, dit geen advies 
heeft gegeven, en dat derhalve noch de 
naam van de magistraat van het open
baar ministerie die zijn advies had moe
ten geven, noch de vermelding van dat 
advies bevat, dus de in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen schendt: 

Overwegende dat de vermelding 
in artikel 764, 12°, van het Gerechte
lijk Wetboek, van artikel 578, 7°, van 
dat wetboek, krachtens het enige ar
tikel van de wet van 26 november 
1986 vervallen is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 9, 11, 42 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, 26, 27, in
zonderheid het eerste lid, 28, inzonder
heid het eer ste lid, van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van St~afvol'dering, 
voormelde artikelen 26, 27, 28, zoals zij 
zijn gewijzigd bij de wet van 30 mei 
1961, 6 van de wet van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst voor werklieden 
en 15 van de wet van 3 juli 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat, na te hebben vastgesteld : 
« dat het beroepen vonnis, binnen de 
grenzen van het geschil tussen partijen 
uitspraak doende, vaststelt dat, anders 
dan (verweerder), voordien de oorspron
kelijke eiser, betoogde, de eenjarige 
rechtsvordering en niet dertigjarige, zo
als hij beweerde, verjaard is; dat (ver
weerder) in hoger beroep, met toepas
sing van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de omschrijving verandert van 
zijn vordering die hij op de rechtsvorde
ring ex delicto laat steunen », en het ar
rest beslist « dat zodanige verandering, 
ook al geschiedt zij voor het eerst in ho
ger beroep, ontvankelijk is, daar de door 
de partijen regelmatig uitgewisselde con
clusies op dat argument antwoorden, en 
ze berust op het in de dagvaarding aan
gevoerde feit, te weten de niet-betaling 
van het nog verschuldigde loon, dat wil 
zeggen de beschermingsvergoeding; dat 
door die verandering ook de oorspronke
lijke rechtsvordering van (verweerder) 
ontvankelijk is; dat immers, nu de be
schermingsvergoeding als loon wordt be-



Nr. 394 HOF VAN CASSATIE 837 

schouwd, toepassing client te worden ge
maakt van de bepalingen van openbare 
orde van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon, die 
voor het merendeel met straffen ge
sanctioneerd zijn - cf. de artikelen 11 
en 42 van die wet >> en derhalve, met wij
ziging van het beroepen vonnis, voor 
recht zegt: « dat de oorspronkelijke 
rechtsvordering, voor zover zij berust op 
een delictuele grondslag, ontvankelijk 
is », 

terwijl, onder het nag verschuldigde 
loon, waarvan sprake is in artikel 11 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon, enkel wordt 
verstaan het loon dat, zolang de dienst
betrekking niet is geeindigd, op de over
eenkomstig artikel 9 van dezelfde wet 
bepaalde tijden moet worden uitbetaald; 
de beschermingsvergoeding niet aan die 
definitie beantwoordt, aangezien zij een 
loon is dat slechts verschuldigd is als de 
dienstbetrekking eindigt en omdat zij 
een einde neemt; daaruit volgt dat voor
meld artikel 11, waarin de tijd wordt 
vastgesteld waarop het nag verschulclig
de loon wordt betaald en derhalve arti
kel 42 van dezelfde wet, waarin de over
treding van artikel 11 strafbaar wordt 
gesteld, niet van toepassing zijn, 

en terwijl de vijfjarige verjaring waar
van sprake is in artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, niet van toepassing is op de 
rechtsvordering voortvloeiend uit de ar
beidsovereenkomst, tenzij zij terzelfder 
tijd berust op een feit dat een misdrijf 
oplevert; ten dezen, bij gebrek aan een 
wettelijke bepaling tot strafbaarstelling 
van het feit waarop verweerder zijn 
rechtsvordering deed steunen, namelijk 
de niet-betaling van de beschermingsver
goeding, de eenjarige verjaring waarvan 
sprake is in de wetgeving betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, van toepassing 
is; het arrest, dat, verkeerdelijk hierop 
steunend dat de beschermingsvergoeding 
onder de toepassing valt van de artike
len 11 en 42 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, beslist dat de oorspron
kelijke rechtsvordering van verweerder 
op delictuele grondslag berust en na vijf 
jaar verjaart, en om die redenen ontvan
kelijk is, alle in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 11 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der 

werknemers bepaalt dat, wanneer 
de dienstbetrekking een einde 
neemt, het nog verschuldigde loon 
onverwijld moet worden uitbetaald 
en uiterlijk op de eerste betaaldag 
die volgt op de datum waarop de 
dienstbetrekking eindigt; dat in arti
kel 42, 1°, van dezelfde wet de over
treding van die bepaling wordt ge
straft; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de artikelen 26 en 28 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de op die overtre
ding gegronde vordering verjaart 
door verloop van vijf jaren te reke
nen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd; 

Overwegende dat de tijden van de 
uitbetaling van het loon zijn vastge
steld in de artikelen 9 en 11 van de 
wet van 12 april 1965; 

Dat artikel 9 de uitbetaling « op 
gezette tijden » regelt van wat als 
loon verschuldigd is wegens de uit
voering of de schorsing van de 
dienstbetrekking; dat die bepaling 
niet toepasselijk is op de bijzondere 
beschermingsvergoeding die is ver
schuldigd omdat de dienstbetrek
king een einde neemt; 

Dat artikel 11 bepaalt op welk 
ogenblik het nog verschuldigde loon 
moet worden uitbetaald wanneer de 
dienstbetrekking een einde neemt; 
dat die bepaling onder andere ver
wijst naar de « eerste betaaldag », 
waarvan in artikel 9 sprake is; dat 
in artikel 11 onder « nog verschul
digd loon >> wordt verstaan het loon 
dat, zolang de dienstbetrekking niet 
is geeindigd, overeenkomstig artikel 
9 moet worden uitbetaald; 

Dat, aangezien artikel 9 geen be
trekking heeft op de betaling van de 
bijzondere beschermingsvergoeding, 
van die vergoeding evenmin sprake 
is in artikel 11, en bijgevolg ook niet 
in artikel 42, 1°, van de wet van 12 
april 1965; 

Overwegende dat de in artikel 26 
van voormelde wet van 17 april 1878 
bepaalde verjaringstermijn van vijf 
jaar, dus niet kan worden toegepast 
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op de vordering tot betaling van de 
bij zondere beschermingsvergoeding; 

Dat het arrest, dat beslist dat de 
verjaringstermijn van vijf jaar ten 
dezen van toepassing is, niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; 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 lrbeids
hof te Brussel. 

29 februari 1988 - 3' kamer · - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk1ui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Delahaye en De Gryse. 

Nr. 395 

3' KAMER - 29 februari 1988 

WERKLOOSHEID - TOEKENNINGSVOOR

WAARDEN - WERKLOZE DIE UIT EIGEN WIL 
IN EEN DIENSTBETREKKING MET VERKORTE 
WERKTIJD WAS TEWERKGESTELD. 

De voorwaarden van art. 130, § 2bis, 
tweede lid, Werkloosheidsbesluit, waar
onder een dienstbetrekking wordt be
schouwd als een dienstbetrekking met 
verkorte werktijd uit eigen wil en 
waaronder dienvolgens aan de werk
loos geworden werknemer werkloos
heidsuitkeringen worden toegekend, 
gelden t.a. v. de dienstbetrekking van 

die werknemer op het tijdstip waarop 
de werkloosheid intreedt (1). (Art. 130, 
§ 2bis, Werkloosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. ROUFFIANGE) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8213) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1987 door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling Na
men, gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 118, 120, 121, 122, 125bis, 130, in
zonderheid §§ 1 en 2bis, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, zoals het is gewijzigd en aange
vuld, in verband met artikel 118, bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1975, artikel 1 van het konink
lijk besluit van 2·;: november 1976, artikel 
1 van het koninklijk besluit van 1 juni 
1978, artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 12 april 1983, artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 13 juli 1984, wat be
treft artikel 121 bij artikel 1 van het ko
ninklijk besluit van 4 april 1966, wat 
betreft artikel 122, bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 5 november 1965, 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
februari 1969, artikel 7 van het konink
lijk besluit van 12 november 1970, artikel 
11.1" van het koninklijk besluit van 26 
april 1976 en artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 12 juli 1976, wat betreft arti
kel 125bis bij artikel 1 van het konink
lijk besluit van 24 oktober 1967, artikel 2 
van het koninklijk besluit van 26 april 
1976, wat betreft artikel 130, bij artikel 3 
van het koninklijk besluit van 11 sep
tember 1964, artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 18 februari 1965, artikel 2 
van het koninklijk besluit van 24 oktober 
1967, artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 4 mei 1973, artikel 4 van het konink
lijk besluit van 26 april 1976, artikel 2, 2", 
3", 4", 5", van het koninklijk besluit van 
22 maart 1982 en 97 van de Grondwet, 

doordat, nu vaststaat dat verweerster, 
toen zij op 2 mei 1984 werkloos is gewor
den en aanspraak maakte op werkloos
heidsuitkering, al sinds 7 februari 1983 

(1) Art. 130 is vervangen door K.B. van 28 
mei 1986 (art. 2), dat op 1 okt. 1986 in werking 
IS getreden. 
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was tewerkgesteld in een dienstbetrek
king met verkorte werktijd uit eigen wil, 
te weten vijf arbeidsdagen van elk drie 
uren, namelijk vijftien arbeidsuren per 
week, het arrest, na te hebben verklaard 
dat « het duidelijk is dat de arbeidsda
gen tijdens die periode van tewerkstel
ling niet in aanmerking kunnen worden 
genomen voor de toepassing van artikel 
125bis », erop wijst dat verweerster van 
11 augustus 1980 tot 6 februari 1983 
heeft gewerkt in een dienstbetrekking 
met verkorte werktijd uit eigen wil, in 
de zin van het in het middel bedoelde ar
tikel 130, § 2bis, en beslist dat « haar 
aanvraag om werkloosheidsuitkering op 
grand van het verlies van die dienstbe
trekking moet worden onderzocht », daar 
het oordeelt « dat een andere beslissing 
een straf zou zijn voor een werknemer 
die tijdelijk een nieuwe dienstbetrekking 
aanvaardt, die niet voldoet aan de in ar
tikel 130, § 2bis, vastgestelde norm ... "• 

terwijl, hoewel krachtens het in het 
middel bedoelde artikel 130, eerste lid, 
alleen werkloosheid in een volledige 
dienstbetrekking recht geeft op toeke
ning van werkloosheidsuitkering, artikel 
130, § 2bis, afwijkt van de regel in geval 
van werkloosheid van een werknemer, 
die uit eigen wil in een dienstbetrekking 
met verkorte werktijd is tewerkgesteld, 
op voorwaarde dat die werktijd arbeids
dagen van ten minste drie uren bevat en 
ten minste slaat op achttien arbeidsuren 
per week; zowel uit § 1 als uit § 2bis van 
artikel 130 volgt dat rekening moet wor
den gehouden met de laatste dienstbe
trekking van de werknemer op het ogen
blik dat hij werkloos wordt en dat 
derhalve, in het geval waarin het, zoals 
ten deze, gaat om een dienstbetrekking 
met verkorte werktijd uit eigen wil, die 
niet voldoet aan de in artikel 130, § 2bis, 
vastgestelde normen, de werkloos gewor
den werknemer geen aanspraak kan rna
ken op toekenning van werkloosheidsuit
kering, gesteld zelfs dat hij wegens een 
vroegere dienstbetrekking de voorwaar
den van de in het middel aangewezen ar
tikelen 118, 120, 124 en 125bis vervult om 
werkloosheidsuitkering te kunnen genie
ten; daaruit volgt dat, door te beslissen 
dat, nu de dienstbetrekking met verkorte 
werktijd uit eigen wil waarin verweer
ster was tewerkgeteld toen zij op 2 mei 
1984 werkloos is geworden, niet kon wor
den in aanmerking genomen, haar aan
vraag om werkloosheidsuitkering te kun
nen genieten, moet worden onderzocht 
op grand van het verlies, op 6 februari 
1983, van de dienstbetrekking met ver
korte werktijd uit eigen wil, waarin zij 

sinds 11 augustus 1980 was tewerkge
steld en die voldeed aan de normen van 
voormeld artikel 130, § 2bis, het arrest de 
voorwaarden waaronder verweerster op 
uitkeringen gerechtigd is enerzijds, en 
de voorwaarden van toekenning ander
zijds, verwart, zodat het de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt en zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van alle 
in het middel aangewezen wettelijke be
palingen): 

Overwegende dat artikel 130, 
§ 2bis, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, zoals 
het ten deze van toepassing is, be
paalt dat, in afwijking van § 1, de 
werkloosheidsuitkeringen in geval 
van werkloosheid van een werkne
mer, die uit eigen wil in een dienst
betrekking met verkorte werktijd is 
tewerkgesteld, zowel tijdens de duur 
van de overeenkomst als na het 
einde ervan, slechts worden toege
kend voor de gewone dagen of halve 
dagen van tewerkstelling; 

Dat het tweede lid van die bepa
ling de voorwaarden vermeldt waar
aan de dienstbetrekking moet vol
doen om te worden beschouwd als 
een dienstbetrekking met verkorte 
werktijd uit eigen wil; 

Dat die voorwaarden betrekking 
hebben op de dienstbetrekking 
waarin de werknemer is tewerkge
steld wanneer hij werkloos wordt; 

Overwegende dat de werkloos
heidsuitkering niet kan worden toe
gekend met toepassing van artikel 
130, § 2bis, wanneer is vastgesteld 
dat de dienstbetrekking op het ogen
blik dat de werknemer werkloos 
wordt, niet kan worden beschouwd 
als een dienstbetrekking met ver
korte werktijd uit eigen wil, over
eenkomstig die bepaling; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
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lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

29 februari 1988 - 3' kamer- Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 396 

3" KAMER - 29 februari 1988 

1° CASSATIEMIDDELEN - AARD VAN 

HET MIDDEL - DIENSTPLICHTZAKEN - MID
DEL GEGROND OP EEN LOUTERE VERONDER
STELLING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - AARD VAN 

HET IVIIDDEL - DIENSTPLICHTZAKEN 
VRAAG AAN HET HOF VAN CASSATIE. 

3° CASSATIEMIDDELEN - GEEN BE

TREKKING OP DE BESTREDEN BESL!SSING -
DIENSTPLICHTZAKEN. 

4° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF - ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGE
VENS - DIENSTPLICHTZAKEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN - AARD VAN 

HET IVIIDDEL - DIENSTPL!CHTZAKEN - MID
DEL GEGROND OP EEN T'NIJFELENDE BEWE
RING. 

1" Het mid del gegrond op een loutere 
veronderstelling is niet ontvankelijk 
(1). 

2" Een eenvoudige vraag die aan het Hof 
van Cassatie wordt gesteld is geen 
middel (2). 

(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 191). 

(2) Cass., 18 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 196). 

3" Niet ontvankelijk is het middel dat is 
gericht tegen een beslissing van de 
herkeuringsraad waartegen eiser geen 
cassatieberoep heeft ingesteld (3). 

4" Feitelijke gegevens die door een 
dienstplichtige tot staving van zijn cas
satieberoep zi.fn aangevoerd, kunnen 
in cassatie niet ten toets komen (4). 

5" Het middel dat op een ]outer betwijfe
lende bewering berust, is niet ontvan
kelijk. 

(LALOUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 452 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 november 1987 
door de herkeuringsraad van de pro
vincie Namen gewezen; 

Over het middel: schending van de ge
coordineerde dienstplichtwetten, met na
me van de artikelen 38 tot 53 van die 
wetten, 

doordat de herkeuringsraad eiser ge
schikt voor de dienst heeft verklaard, 

terwijl, eerste onderdeel, de burger
lijke geneesheer, lid van de herkeurings
raad, ingevolge artikel 38, § 4, van de 
dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 30 
april 1962, door de voorzitter daags voor 
of de dag van iedere zitting moet worden 
aangewezen en zo mogelijk iedere dag 
vervangen, dokter Gerard op 24 septem
ber en 26 november 1987 zitting heeft ge
had en derhalve blijkbaar stilzwijgend 
voor jaren is aangewezen en slechts uit
zonderlijk wordt vervangen; 

tweede onderdeel, artikel 42 van de
zelfde wetten bepaalt dat, alvorens de 
werkzaamheden te beginnen, de twee ge
neesheren in handen van de voorzitter 
de eed afleggen, en het de vraag is hoe 
de voorzitter die eed heeft kunnen afne
men, nu de dienstplichtigen de voorzitter 
en de geneesheren pas op het einde van 
de werkzaamheden hebben gezien, bij de 
uitspraak van de beslissing; 

(3) Cass., 10 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 431). 

(4) Cass., 23 juni 1976 (A.C., 1976, 1202). 
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derde onderdeel, artikel 44, § 1, van de
zelfde wetten bepaalt dat de dienstplich
tige in de uitsluitende tegenwoordigheid 
van de geneesheren wordt gekeurd en 
door de raad wordt gehoord en het de 
vraag is wie kan oordelen of dat artikel 
is nageleefd; 

vierde onderdeel, de door hem overge
legde radiografieen door de herkeurings
raad op de zitting van 24 september 1987 
zijn genegeerd en op de zitting van 26 
november 1987 slechts vluchtig en op 
zijn aandringen zijn onderzocht; 

vijfde onderdeel, volgens artikel 48 van 
dezelfde wetten de beslissingen van de 
raad met redenen dienen te worden om
kleed en uitgesproken in openbare ver
gadering, aan die regel is voldaan op 
voorwaarde dat het uitspreken van de 
beslissing door de voorzitter met de twee 
geneesheren gelijkstaat met een uit
spraak in openbare vergadering; uit de 
motivering « is niet ernstig '' kan worden 
afgeleid dat artikel 48 niet is nageleefd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel op 

een loutere veronderstelling gegrond 
is en niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser niet aan·· 
voert dat de geneesheren, leden van 
de herkeuringsraad, de vereiste eed 
niet hebben afgelegd; 

Dat een eenvoudige vraag aan het 
Hof geen cassatiemiddel is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre het gericht is tegen de be
slissing van de herkeuringsraad van 
24 september 1987, waartegen eiser 
geen cassatieberoep heeft ingesteld, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen de be
slissing van de herkeuringsraad van 
26 november 1987, niet ontvankelijk 
is nu het Hof niet bevoegd is om fei
telijke gegevens na te gaan; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel op 

een twijfelende bewering berust en 
derhalve niet onvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

29 februari 1988 - 3e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, advocaat-gene
raal. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout in 't algemeen - Samenloop 
van fouten - Onderlinge verhoudingen 
tussen aansprakelijke personen - Aandeel in 
de schadeloosstelling. 669 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad - Fout in 't algemeen - Onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen -
Vrijspraak - Aanneming van een burgerlijke 
fout ten laste van de beklaagde - Tegenstrij
digheid. 795 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Daad- Nalatigheid- Begrip. 762 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden -
Werknemer die bij de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst schade berokkent aan 
derden - Werkgever met toepassing van art. 
18 Arbeidsovereenkomstenwet aileen aan
sprakelijk gesteld - Cassatieberoep van de 
werknemer - Ontvankelijkheid. 656 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Herstelplicht - Gebouwen - Instorting te 
wijten aan een gebrek in de bouw en aan de 
fout van een derde. 574 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Oorza
kelijk verband tussen een onrechtmatige 
daad en de schade - Toezicht van het Hof. 

599 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade Beoordelingsbevoegdheid 
Bestaan en omvang van de schade. 599 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Raming - Veroordeling van de 
beklaagde tot het betalen van een hoofdsom, 
vermeerderd met de compensatoire interest 

- Beslissing dat de reeds betaalde voor
schotten zullen verrekend worden overeen
komstig de bepalingen van artt. 1254, en 
volgende B.W. - Gevolg. 812 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Interest - Compensatoire interest 
- Begrip. 812 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Samenloop van aansprakelijkheid van 
verschillende aard - Aansprakelijkheid uit 
en buiten overeenkomst - Tekortkoming aan 
een contractuele verbintenis - Schade aan 
een derde - Aansprakelijkheid buiten over
eenkomst - Vereisten. 641 

Advocaat 
Tucht - Tuchtprocedure voor de tuchtraad 
van beroep van de Orde van Advocaten -
Getuigenverhoor - Vorm. 700 

Afstamming 
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitke
ring van levensonderhoud - Rechtsvordering 
tot terugbetaling van de bevallingskosten -
Artt. 340b en 340c B.W. - Erkenning van het 
kind door een andere man dan degene tegen 
wie de rechtsvorderingen waren gericht -
Gevolg. 665 

Afstamming 
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uit~e
ring van levensonderhoud - Rechtsvordering 
tot terugbetaling van de bevallingskosten -
Artt. 340b en 340c B.W. - Erkenning van het 
kind door een andere man dan degene tegen 
wie die rechtsvorderingen waren gericht -
Gevolg. 665 

Arbeidsongeval 
Begrip. 648 

Arbeidsongeval 
Begrip - Ongeval gebeurd tijdens de rust
pauze - Normale besteding van de rusttijd -
Door de werkgever verboden bezigheid. 713 
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Arbeidsongeval 
Schade - Vergoeding op grond van het 
gemene recht - Arbeidsongevallenverzeke
raar. 685 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen 
- Verhaal - Niet verzekerde werkgever. 486 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Subrogatie - Schadevergoe
ding op grond van het gemene recht -
Arbeidsongevallenverzekeraar. 685 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel - Ongeval - Plotselinge 
gebeurtenis - Begrip. 648 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Kosten - Geschil tussen de 
werkgever en het Fonds voor Arbeidsonge
vallen - Vordering tot terugbetaling van 
vergoedingen. 486 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Verwittiging van de verzeke
ringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit -
Verwittiging door de getroffene. 490 

Arbcidsongeval 
Rechtspleging - Verjarlng - Stuiting -
Erkenning van het recht door de arbeidsonge
vallenverzekeraar. 550 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging- Kosten- Vordering van de 
getroffene tegen het Fonds voor Arbeidsonge
vallen - Verzekeringsinstelling buiten de 
zaak gesteld. 713 

Arbeidsovereenkomst 
Arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst 
- Begrip. 800 

Arbeidsovereenlromst 
Verplichtingen - Handelsvertegenwoordiger 
- Indirect commissieloon - Voorwaarden -
Voorleggen van een bestelbon. 591 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg 
ten aanzien van de afstand van recht. 546 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Termijn 
ning - Ancienniteit - Begrip. 

Arbeidsovel'eenkomst 

Bereke-
716 

Einde - Opzeggingsvergoeding - Beding ten 
behoeve van een derde Verjaring -
Termijn. 556 

Arbeidsovereenkomst 
Einde Wijziging van een wezenlijk 
bestanddeel van de overeenkomst - Middel 
waarin enkel schending wordt aangevoerd 
van de artt. 2, 15, § 1, 20, 1•, 32, 3•, en 39 
Arbeidsovereenlwmstenwet - Gevolg. 833 

Arbeidsovereenimmst 
Allerlei - Verjaring - Arbeidsovereenkomst 
voor bedienden - Rechtsvordering tot beta
ling van de aan een lid van het veiligheidsco
mite, bij ontslag, verschuldigde opzeggings
vergoeding. 835 

Arbeidsovereenltomst 
Allerlei- Verjaring- Vordering tot betaling 
van een opzeggingsvergoeding - Verjarings
termijn. 650 

Arbeidsovereenkomst 
Allerlei - Verjaring - Rechtsvordering 
volgend uit een overtreding van art. 11 Wet 
Bescherming Loon - Verjaringstermijn. 650 

Arbeidsovereenkomst 
Allerlei - Werknemer die bij de uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst schade berok
kent aan derden- \Verkgever met toepassing 
van art. 18 Arbeidsovereenlwmstenwet aileen 
aansprakelijk gesteld - Cassatieberoep van 
de werknemer - Ontvankelijkheid. 656 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Gelijkstelling 
van verplaatsing van de exploitatiezetel, fusie 
of verkoop met sluiting. 652 

B 

Banlr.breuk en bedrieglijk onvennogen 
Terugkeer tot de failliete boedel van 
goederen, rechten of rechtsvorderingen die 
bedrieglijk zijn ontvreemd - Art. 579, eerste 
lid, 1•, Kl1.- Toepassingsgebied. 460 

Bedrijfsrevisor 
Aanvraag om als lid tot het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren te worden toegelaten -
Venverping door de commissie van beroep
Voorziening in cassatie. 579 

Belasting 
Bedragen gevorderd door de Regie van Tele
graaf en Telefoon - Geen vergoeding voor 
een bijzondere dienst - Aard van die verde
ring. 660 

Belasting op spelen en weddenschappen 
Belastingverordeningen van de stad Luik, de 
gemeente Ans en de gemeente Trooz, waarbij 
voor het belastingjaar 1984 een directe belas
ting wordt geheven van de agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwedrennen 
die buiten het Waalse Gewest worden georga
niseerd- Wettigheid. 475 



Belasting op spelen en weddenschappen 
Artt. 66 en 74 Wetboek van de met de lnkom
stenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen -
Belasting op de toegelaten agentschappen 
voor weddenschappen op paardenwedrennen 
- Begrip. 475 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Art. 23bis, § 3, van K.B. nr. 7 van 27 dec. 1977 
met betrekking tot de invoer van goederen -
Tijdelijke invoer van voertuigen - Vrijstel
ling - Verbod het voertuig uit te lenen aan 
een verblijfhouder in Belgie - Lening -
Begrip. 432 

Benelux 
Overeenkomst inzake warenmerken - Artt. 
3, tweede lid, 13, A, 1", en 14, B, 1", Benelux
Merkenwet - Overeenstemming - Begrip. 

638 
Beroepsgeheim 

Schending - Begrip. 720 

Beroepsverenigingen 
Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid 
- Belang - Begrip. 736 

Beroepsverenigingen 
Burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijk
heid - Voorwaarde. 736 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Wederopneming van een op proef 
in vrijheid gestelde ge!nterneerde - Rechts
pleging. 428 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Rechtspleging - Verwerping van 
het verzoek tot invrijheidstelling Verant-
woording. 605 

Beslag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Beslissingen waartegen geen hoger beroep 
openstaat - Art. 1624, 2", Ger.W. Draag-
wijdte. 696 

Betekening en kennisgeving 
Gerechtelijke stukken in burgerlijke of 
handelszaken - Mededeling bestemd voor 
een zich in het buitenland bevindende 
persoon - Zwitserland - Wijze van medede
ling. 610 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Verzoekschrift gericht tegen de 
beschikking die het aanhoudingsbevel beves
tigt - Verzoekschrift gericht aan het onder
zoeksgerecht dat uitspraak doet over de hand-
having van de voorlbpige hechtenis Niet 
ontvankelijk verzoekschrift. 818 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Plaatselijke bevoegd
heid - Faillietverklaring - Gefailleerde niet 

3 

ingeschreven in de bevolkingsregisters in 
Belgie of in het buitenland - Gefailleerde die 
in een Belgische gemeente verblijft en er zijn 
commerciele hoofdactiviteit uitoefent - Fail
lietverklaring door de rechtbank van koop
handel van het arrondissement waartoe deze 
gemeente behoort - Wettigheid. 443 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegd
heid - Incidenten i.v.m. de verdeling van een 
zaak in een zelfde rechtbank van eerste 
aanleg - Begrip. 441 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Rijkswachters 
- Misdrijven betreffende de rechterlijke 
dienst van de rechtbanken en de administra
tieve politie - Begrip. 599 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Beschikking 
van de raadkamer tot correctionalisering van 
een misdaad valsheid in geschrifte - Correc
tionalisering ook geldend voor de misdaad 
gebruik van valse stukken - Voorwaarden. 

614 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorrecht van 
rechtsmacht - Toepassingsvoorwaarden. 734 

Bewijs 
Algemene begrippen - Toegestane bewijs
middelen - Handelshuur. 634 

Bewijs 
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken -
Huur van goederen - Mondelinge huurover
eenkomst. 765 

Bewijs 
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken -
Exploot - Nietigheid - Onregelmatigheid in 
de vermelding van een vorm - Art. 867 
Ger.W.- Vergelijking van de gedingstukken. 

771 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs 
van de verbintenissen en bewijs van de beta
ling - Tegenbrieven - Derde - Begrip. 481 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken -
Huur van goederen - Huurovereenkomst. 

765 

Bewijs 
Strafzaken - Vermoedens - Toezicht van 
het Hof. 629 

Bewijs 
Tuchtzaken - Tuchtprocedure voor de raad 
van de Orde van Advocaten - Tuchtraad van 
beroep- Getuigenverhoor- Vorm. 700 
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Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarde. 736 

c 

Cas§atie 
Opdracht en bestaansreden van het Hof -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Oorzakelijk verband tussen een onrechtma
tige daad en de schade - Beoordelingsbe
voegdheid - Toezicht van het Hof. 599 

Cnssatie 
Bevoegdheid van het Hof - Onderzoek van 
feitelijke gegevens - Dienstplichtzaken. 840 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof -- Strafzaken -
Ambtshalve op te werpen middelen 
Burgerlijke rechtsvordering van het Bestuur 
van Douane en Accijnzen tot betaling van 
accijns. 532 

Cassatie 
Vorderingen tot vernietiging en cassatiebe· 
roep in het belang van de wet - Strafzaken 
- Cassatieberoep van de procureur-generaal 
- Art. 441 Sv. - Strekking van het cassatie· 
beroep. 510 

Cassatie 
Vorderingen tot vernietiging en cassatiebe
roep in het belang van de wet - Strafzaken 
- Cassatieberoep van de procureur-generaal 
-Art. 441 Sv. - Vonnis dat de beklaagde met 
name tot een onwettige geldboete veroordeelt 
-· Uitwissing van de veroordeling - Vernieti· 
ging zonder verwijzing. 510 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie van 
een beschikking van de bestreden beslissing 
- Gevolg t.a.v. een andere beschikking. 525 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 
- Gedeeltelijke cassatie van een beslissing -
Gevolg voor de beslissing die slechts het 
gevolg is van de vernietigde beslissing. 762 

Cassatie 
Omvang - Dienstplichtzaken - Tabel als 
bijlage bij K.B. 5 nov. 1971- Aandoening met 
ongeschiktheid tot gevolg - Beslissing van de 
herkeuringsraad dat een dienstplichtige aan 
zodanige aanctoening lijdt - Beslissing dat de 

dienstplichtige niet dermate aan die aandoe· 
ning lijdt dat deze ongeschiktheid tot gevolg 
heeft - Vernietiging van deze beslissing -
Omvang. 612 

Cas sa tie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Strafvordering - Beklaagde is in cassatie -
Vernietiging van een beslissing - Gevolg 
hiervan voor de eraan voorafgegane proces· 
handelingen. 736 

Cas sa tie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Strafvordering - Gehechte is in cassatie -
Uitlevering - Beschikking van de raadkamer 
waarbij het buitenlandse bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar wordt verklaard - Laat
tijdig verzet - Arrest dat het verzet ontvan
kelijk doch niet gegrond verklaart - Voorzie
ning van de vreemdeling - Vernietiging van 
de beslissing waarbij het verzet niet gegrond 
wordt verklaard - Gevolg hiervan voor de 
ontvankelijkverklaring van het verzet. 750 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Strafvordering - Gehechte is in cassatie -
Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van het 
buitenlandse bevel tot aanhouding - Afwij· 
zing van hct verzoek van de vreemdeling tot 
voorlopige invrijheidstelling - Vernietiging 
van de uitvoerbaarverklaring Gevolg 
himvan voor de uitspraak over het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling. 750 

Casse1tie 
Vernietiging - Onwang - Strafzaken - Als 
straf ui tgesproken verval van het recht tot 
sturen - Vernietiging wegens de onwettig
heid van die straf. 755 

Cassatie 
Rechtspleging algemeen - Rechtspleging in 
strafzakcn Vernietiging, omvang 
Burgerlijke rechtsvorderingen Schade 
veroorzaakt door een motorrijtuig - Tussen· 
komst van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds - Beslissing waarbij die 
tussenkomst niet ontvankelijk wordt 
verklaard - Cassatieberoep van het Gemcen· 
schappelijk Motorwaarborgfonds - Vernieti
ging - Gevolg hiervan voor de beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen van de 
getroffenen tegen de beklaagde en diens 
verzekeraar. 498 

Ca:ssatie 
Rechtspleging algemcen - Rechtspleging in 
strafzaken Vernietiging, omvang 
Burgerlijke rechtsvorderingen Schade 
veroorzaakt door een motorrijtuig - Tussen
komst van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds - Beslissing waarbij die 
tussenkomst niet ontvankelijk wordt 



verklaard - Cassatieberoep van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Vernieti
ging - Gevolg hiervan voor de beslissingen 
op de rechtsvorderingen van de getroffene 
tegen dat fonds. 498 

Cassatie 
Vernietiging omvang - Burgerlijke rechts
vordering - Vernietiging van de beslissing 
waarbij de beklaagde veroordeeld wordt -
Beslissing waarbij de vrijwillig tussenge
komen verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van beklaagde veroordeeld 
wordt tot betaling van schadevergoeding aan 
de burgerlijke partij Verzekeraar niet in 
cassatie - Gevolg. 504 

Cassatie 
Rechtspleging - Strafzaken - Omvang -
Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatiebe
roep van de beklaagde - Vernietiging van de 
eindbes!issing op de tegen beklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering - Uitbrei
ding van de vernietiging tot de eindbeslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering van 
beklaagde - Voorwaarden. 569 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvorderingen - Eindbeslis
sing op een burgerlijke rechtsvordering -
Vernietiging van de niet definitieve beslissing 
op een andere burgerlijke rechtsvordering 
tegen dezelfde beklaagde- Voorwaarden. 

718 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvorderingen Niet 
beperkt cassatieberoep van de beklaagde. 721 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Vernietiging van de strafrechtelijke veroorde
ling - Vernietiging van de eindbeslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering Voor-
waarden. 733 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering van een 
beldaagde Cassatieberoep van een 
beklaagde - Verniet iging van de bes!issing 
op de strafvordering - Vernietiging van de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering 
van die beklaagde tegen een andere 
beklaagde en de voor deze civielrechtelijk 
aansprakelijke persoon- Voorwaarden. 533 

Cassatie 
Strafzaken - Omvang - Burgerlijke rechts
vordering - Regelmatige voorziening van de 
beklaagde en van de vrijwillig tussengekomen 
verzekeraar - Cassatie op de voorziening van 
de verzekeraar - Vernietiging daaruit voort-

5 

vloeiende, 
beklaagde 
waarden. 

van de ten aanzien van de 
gewezen beslissing Voor-

423 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid -
Middel dat het Hof noopt tot toetsing van 
feitelijke gegevens. 701 

Cassatiemiddelen 
Aard van het middel - Dienstplichtzaken -
Middel gegrond op een twijfelende bewering. 

840 

Cassatiemiddelen 
Aard van het middel - Dienstplichtzaken -
Middel gegrond op een loutere veronderstel
ling. 840 

Cassatiemiddelen 
Aard van het middel - Dienstplichtzaken -
Vraag aan het Hof van Cassatie. 840 

Cassatiemiddelen 
Onduidelijke middelen - Toelichting. 445 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Vermelding van de geschonden wetsbepa
ling - Schending die tot cassatie kan leiden. 

716 

Cassatiemiddelen 
Middel niet ontvankelijk wegens niet-vermel
ding van de geschonden wettelijke bepalingen 
- Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst 
- Einde - Wijziging van een wezenlijk 
bestanddeel van de overeenkomst. 833 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan feitelijke grondslag - Algemene 
begrippen Middel afgeleid uit een 
verschrijving in de bestreden beslissing. 584 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe middelen Belastingzaken 
Middel ten betoge dat er een reden tot 
wraking bestaat tegen een rechter die de 
bestreden beslissing heeft uitgesproken -
Middel dat, in de regel, niet voor het eerst 
voor het Hof kan worden voorgedragen. 478 

Cassatiemiddelen 
Nieuwe en !outer juridische middelen -
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Middel uit 
miskenning van het recht van verdediging 
voor de feitenrechter - Middel niet aange
voerd voor de feitenrechter. 536 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - E€m enkele 
straf wegens verscheidene misdrijven - Straf 
naar recht verantwoord - Beslissing waarbij 
bovendien wegens een van die misdrijven de 
bekendmaking van de uitspraak en de terug
keer tot de boedel wordt bevolen - Middel 
dat op die beslissing betrekking heeft -
Ontvankelijkheid. 460 
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Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang voor eiser - Strafzaken - Strafvorde
ring - Cassatieberoep van de beklaagde -
Veroordeling tot een enkele straf - Middel 
ten betoge dat verschillende straffen hadden 
moeten worden uitgesproken. 726 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Strafvordering - enige straf voor verschei
dene misdrijven - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf. 736 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Strafvordering. 815 

Cassatiemiddelen 
Geen betrekking op de bestreden beslissing 
- Dienstplichtzaken. 840 

Collectieve arbeidsovereenkoms~ 
Uitlegging. 

D 

Dagvaarding 

550 

Strafzaken - Geldigheid van de dagvaarding. 
561 

Derdenverzet 
Strafzaken - Uitspraak over de burgerlijke 
belangen door het strafgerecht - Begrip. 730 

Dienstplicht 
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op licha
melijke grand - Tabel als bijlage bij K.B. 5 
nov. 1971 - Aandoening met ongeschiktheid 
tot gevolg - Beslissing van de herkeurings
raad dat een dienstplichtige aan zodanige 
aandoening lijdt - Beslissing dat de dienst
plichtige niet dermate aan die aandoening 
lijdt dat deze ongeschiktheid tot gevolg heeft. 

612 

Dienstplicht 
Militiegerechten Herkeuringsraad 
Oproeping van een dienstplichtige voor de 
herkeuringsraad - Geen bericht dat de 
dienstplichtige een memorie of verweerschrift 
mag indienen - Gevolg. 613 

Dienstplicht 
Militiegerechten Herkeuringsraad 
Samenstelling - Secretaris-verslaggever 
Geen lid van de raad. 613 

Dienstplicht 
Militiegerechten - Herkeuringsraad - Vorm 
- Uitspraak bij meerderheid van stemmen -
Vaststelling. 613 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Door Hoge Militie
raad bevolen aanvullend onderzoek - Eind
beslissing over de aanvraag tot uitstel - Geen 
vermelding van het aanvu[ llend onderzoek. 

684 

Dieren 
Vogels - Bescherming - Besluit van 28 juli 
1982 van de Waalse Gewestexecutieve, art. 8, 
§ 1- Vangst- Kooi- Begrip. 606 

Dwangsom 
Beslissing houdende veroordeling tot betaling 
van een dwangsom in geval van niet-verschij
ning in persoon - Wettigheid. 786 

Dwangsom 
Beslissing houdende veroordeling tot betaling 
van een dwangsom in geval van niet-verschij
ning in persoon - Hoger beroep - Ontvan
kelijkheid. 786 

E 

Exploot van gerechtsdeurwaarder 
Onregelmatigheid in de vermelding van een 
vorm - Exceptie van nietigheid - Art. 867 
Ger.W. - Vergelijking van verschillende 
exploten. 771 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Art. 465, eerste lid, Kh. -
Vonnis ter zake van faillissement - Begrip. 

594 
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lFaillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillietverklaring - Gefailleerde niet inge
schreven in de bevolkingsregisters in Belgie 
of in het buitenland - Gefailleerde die in een 
Belgische gemeente verblijft en er zijn 
commercHHe hoofdactiviteit uitoefent 
Bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel van het arrondissement waartoe deze 
gemeente behoort. 443 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Rechtspleging - Curator - Bevoegdheden -
Art. 448 Kh. - Rechtsvordering gegrond op 
dat artikel - Aard van de rechtsvordering -
Uitoefening ervan. 594 

Faillissement, iaHiissementsaltkoord en 
ge1·echtelijk aklmord 
Rechtspleging - Vonnis ter zake van faillis
sement - Hoger beroep - Termijn. 594 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechte!ijk akkoord 
Rechtspleging - Faillissement - Vonnis 
over aansprakelijkheidsvordering op grond 
van art. 123, tweede lid, 7', Vennootschap
penwet - Termijn van hoger beroep. 756 

Faillissement, faillissementsa!llioord en 
gerechtelijk aklmord 
Gevolgen voor personen en goederen 
Handelingen of betalingen met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers verricht -
Nietigheid ·- Art. 448 Kh. - Draagwijdte. 594 

Faillissement, faiHissementsalrnool'd en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen voor personen en goederen - Art. 
448 Kh. - Vordering gegrond op dat artikel 
- Vonnis dat uitspraak doet over de vorde
ring - Vonnis gewezen ter zake van faillisse
ment. 594 

Faiilissement, fail!issementsalffiool'd en 
gel'echtelijk akkoord 
Gevolgen voor personen en goederen 
Handelingen of betalingen met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers verricht -
Nietigheid - Art. 448 Kh. - Rechtsvordering 
gegrond op dat artikel - Gevolgen. 594 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Allerlei - Ontrouw van de curator in zijn 
beheer - Begrip. 460 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Allerlei - Salaris van de curator - Begro
~~ 400 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk aklmord 
Allerlei - Terugkeer tot de failliete boedel 
van goederen, rechten of rechtsvorderingen 
die bedrieglijk zijn ontvreemd - Art. 579, 
eerste lid, 1', Kh.- Toepassingsgebied. 460 

G 

Gemeente 
Gemeenteverordening - Hernieuwing van 
een gemeentelijke belastingverordening door 
loutere verwijzing naar een vroegere verorde
ning - Beslissing die de wettigheid van die 
werkwijze enkel verantwoordt door loutere 
verwijzing naar een ministeriiHe richtlijn -
Onwettige beslissing. 474 

Gemeente 
Gemeenteverordening Belastingverorde
ningen van de stad Luik, de gemeente Ans en 
de gemeente Trooz, waarbij voor het belas
tingjaar 1984 een directe belasting wordt 
geheven van de agentschappen voor wedden
schappen op paardenwedrennen die buiten 
het Waalse Gewest worden georganiseerd -
Wettigheid. 475 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastingen - Hernieuwing van 
een gemeentelijke belastingverordening door 
loutere verwijzing naar een vroegere verorde
ning - Beslissing die de wettigheid van die 
werkwijze verantwoordt door loutere verwij
zing naar een ministeriele richtlijn - Onwet
tige beslissing. 474 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting - Met het patent analoge 
belasting - Begrip. 668 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Jaarlijkse en directe gemeentebelasting ten 
belope van een eenvormig bedrag op elke 
verhuurde gemeubileerde kamer - Bedrag 
vastgesteld ongeacht de winsten of baten -
Met het patent analoge belasting. 668 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Geneesheren - Tuchtpro
cedure - Samenstelling van de raad van 
beroep - Afgevaardigd lid van de nationale 
raad van de Orde van Geneesheren. 697 

Geneeskunde 
Orden - Orde van Geneesheren - Tucht -
Tuchtraad - Samenstelling van het rechtscol
lege - Beroepen beslissing nietig - Beslis
sing in boger beroep gegrond op eigen 
redenen - Gevolg. 697 
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Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Geschil tussen de werk
gever en het Fonds voor Arbeidsongevallen -
Vordering tot terugbetaling van vergoe
dingen. 486 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Vordering van de getrof
fene tegen het Fonds voor Arbeidsongevallen 
- Verzekeringsinstelling buiten de zaak 
gesteld. 713 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Strafvordering- Verval van de strafvorde
ring door verjaring - Veroordeling van de 
beklaagde in kosten van de strafvordering -
Wettigheid. 616 

Grondwet 
Art. 11 - Onteigening ten algemenen nutte -
Bepaling van de billijke vergoeding -
Waarde van het onteigend goed - In aanmer
king nemen van de toekomstwaarde. 608 

H 

Hof van assisen 
Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof 
van assisen - Arrest van verwijzing naar het 
Hof - Cassatieberoep door de beschuldigde 
ingesteld overeenkomstig art. 296 Sv. -
Toezicht van het Hof. 782 

Hof van assisen 
Aller lei - Akte van beschuldiging - Onjuiste 
of onvolledige uiteenzetting van de feiten. 536 

Hof van assisen 
Allerlei - Arrest dat de beschikking tot 
gevangenneming bevestigt Misdrijven 
waarvoor de beschikking kan worden uitge
vaardigd. 782 

Hof van assisen 
Allerlei - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat een wegens een 
misdaad en een wanbedrijf uitgevaardigde 
beschikking tot gevangenneming bevestigt -
Gevolgen. 782 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslag - Uitvoerend 
beslag op onroerend goed - Beslissingen 
waartegen geen hoger beroep openstaat -
Art. 1624, 2', Ger.W. - Draagwijdte. 696 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissing vatbaar voor 
hoger beroep - Beslissing houdende veroor
deling tot betaling van een dwangsom in geval 
van niet-verschijning in persoon. 786 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil -
Begrip. 523 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Principaal beroep -
Termijn - Faillissement - Vonnis ter zake 
van faillissement. 594 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Termijn - Jacht -
Vorderingen tot vergoeding van konijnen
schade - Termijn van veertien dagen. 693 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Termijn - Faillisse
ment - Beroepen vonnis over aansprakelijk
heidsvordering op grond van art. 123, tweede 
lid, 7', Vennootschappenwet. 756 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolg Devolutieve 
kracht - Beslissing inhoudende eindbeschik
kingen en beschikkingen alvorens recht te 
doen - Devolutieve kracht van het hoger 
beroep m.b.t. de eindbeschikkingen - Draag
wijdte van die devolutieve kracht. 542 

Hoger beroep 
Burger lijke zaken - Gevolg - Devolutieve 
kracht - Onbevoegdheid van de appelrechter 
- Gevolgen m.b.t. de devolutieve kracht. 544 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Appelrechter onbevoegd 
ratione loci - Verwijzing naar de bevoegde 
appelrechter. 544 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Devolutieve 
kracht - Begrip. 587 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beslissingen en partijen -
Beschikking houdende verwijzing naar de 
correctionele rechtbank Ontvankelijkheid 
- Grenzen. 754 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal hoger beroep -
Termijn - Hoger beroep tegen een verstek
vonnis. 733 

Hoger beroep 
Strafzaken - Principaal beroep - Termijn 
- Uitlevering - Beschikking van de raad
kamer waarbij het buitenlandse bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard. 750 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Hoger beroep van 
het openbaar ministerie beperkt tot bepaalde 
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telastleggingen - Bevoegdheid van de appel
rechter - Grenzen. 429 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen Bevoegdheid van 
de rechter - Bes!issing van de eerste rechter 
dat de strafvordering verjaard is - Enkel 
hager beroep van de burger!ijke partij -
Wijziging van de bes!issing op de strafvorde
ring - Wettigheid. 619 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter - Veroordeling van de beklaagde 
door de eerste rechter - Geen hager beroep 
van het openbaar ministerie en van de 
beklaagde - Bes!issing van de appelrechter 
waarbij die veroordeling wordt bevestigd 
onwettig. 632 

Hoger beroep 
Strafzaken - Ontvankelijkverklaring door de 
appelrechter, enerzijds, van het verzet tegen 
zijn eigen bij verstek gewezen beslissing, 
anderzijds, van het hager beroep tegen de 
bes!issing van de eerste rechter en bevesti
ging, behoudens zekere aanpassingen, van die 
beslissing - Draagwijdte. 724 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter - Bij verstek gewezen vonnis 
waartegen het O.M. niet in hager beroep is 
gekomen - Verzet van de beklaagde -
Vonnis op dat verzet - Hoger beroep van het 
O.M. en van de beklaagde tegen dat vonnis -
Bes!issing over die hogere beroepen -
Verzwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf- Wettigheid. 729 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid - Arrest op verzet. 466 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid - Vrijspraak door de 
politierechtbank - Wijziging door de correc
tionele rechtbank. 504 

Hoger beroep 
Strafzaken - rechtspleging in hager beroep 
- Art. 21lbis Sv. - Eenstemmigheid vereist 
- Vaststelling door de appe!rechter. 504 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid - Militair Gerechtshof -
Arrest dat een vrijsprekend vonnis wijzigt of 
de uitgesproken straffen verzwaart. 530 

Hoge1· beroe1."' 
Strafzaken - Draagwijdte van het hager 
beroep - Burgeriijke rechtsvordering - Vrij
spraak van de bekla~gde en afwijzing van de 
burgerlijke rechtsvordt:ring - Ontvankelijk 

hager beroep van de burgerlijke partij aileen 
- Wijziging en toekenning van schadevergoe
ding door de appelrechter - Eenstemmig
heid. 569 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid 
waarin ze wordt vereist. 

Hoger beroep 

Gevallen 
718 

Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Verslag door een van de rechters ter zitting 
uitgebracht - SubstantiiHe rechtsvorm -
Vaststelling. 816 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Draagwijdte. 658 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Bes!issing van de appelrechter waarbij de 
door de eerste rechter afgewezen burgerlijke 
rechtsvordering wordt toegewezen -- Geen 
hager beroep van de burgerlijke partij -
Wettigheid. 726 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering 
{bijzondere regels) - Vonnis bij voorraad 
uitvoerbaar verklaard niettegenstaande hager 
beroep - Gevolgen. 781 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Wanprestatie -
Strafbeding- Forfaitaire vergoeding. 521 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Huurovereenkomst 
waarin sommige bepalingen van de Pachtwet 
toepasselijk worden verklaard - Draag
wijdte. 573 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Huurovereenkomst -
Mondelinge huurovereenkomst - Bewijs. 765 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Huurovereenkomst -
Schriftelijke huurovereenkomst - Bewijs -
Onderhandse akte- Geldigheid- Vereiste. 

765 

Huur van goederen 
Huishuur - Verplichtingen van partijen -
Brand in het onroerend goed - Aansprake
lijkheid van de huurder - Begrip. 827 

Huur van goederen 
Handelshuur Verplichtingen 
partijen - Bewijs. 

Huur van goederen 

tussen 
634 

Handelshuur - Overdracht van de huur -
Niet-nakoming door de huurder van zijn 
verplichtingen - Vordering tot ontbinding 
van de huur - Langdurig stilzitten van de 
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verhuurder-overnemer - Verslechtering van 
de toestand van de overdrager die hoofdelijk 
gehouden is tot de verplichtingen van de 
huurder - Rechtsmisbruik. 790 

Huur van goederen 
Handelshuur - Opeenvolgende overdrachten 
van de huur - Overdragers hoofdelijk 
gehouden tot de verplichtingen van de 
huurder - Overnemer. 790 

Huur van goederen 
Handelshuur - Overdracht van de huur -
Vormen. 790 

.Huwe!ijksvermogensstelsels 
Bedongen stelsels - Gemeenschap tot de 
aanwinsten beperkt - Uitkering tot levenson
derhoud verschuldigd aan de ex-echtgenoot 
van een van de echtgenoten - Uitkering 
betaald door de gemeenschap - Vergoeding 
verschuldigd aan de gemeenschap - Fiscale 
vrijstelling zonder invl.oed. 643 

I 

lnkomstenbelastingen 
Algemene begrippen - Werkelijkheid -
Draagwijdte. 676 

inkomstenbeEastingen 
Algemene begrippen - Rechtsbeginselen 
(Algemene) - Werkelijkheid- Draagwijdte. 

676 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 
- Niet met toepassing van een verjarings
regel nietig verklaarde aanslag - Verplich
ting van de belastingadministratie - Nieuwe 
aanslag. 445 

Inlmmstenbelastingen 
Aanslagprocedure Bewijsvoering 
Geschriften Verplichting boeken en 
bescheiden voor te leggen en te bewaren -
Draagwijdte. 671 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Verge
lijking met soortgelijke belastingplichtigen -
Vergelijking met eigen bedrijf. 671 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar 
heid van de directeur - Grenzen. 

Inkomstenbelastingen 

Bevoegd-
822 

Voorziening voor het hof van beroep - Vast
stelling van de belastingschuld - Voor
waarde. 445 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep -
Advies van het openbaar ministerie - Reden
geving. 449 

Interest 
Compensatoire interest - Onteigening ten 
algemenen nutte - Vergoeding toegekend in 
het leader van de herzieningsprocedure van 
de onteigeningswet. 797 

J 

Jacht 
Wanbedrijf- Strafvordering- Termijn. 426 

Jacht 
Misdrijf - Verbeurdverklaring. 426 

Jacht 
Jacht en vogelvangst - Vogels Bescher
ming- Besluit van 28 juli 1982 van de Waalse 
Gewestexecutieve, art. 8, § 1 - Vangst -
Kooi - Begrip. 606 

Jacht 
Vlaams Gewest - Overtreding - Strafvorde
ring - Verjaring- Termijn. 620 

Jacht 
Vorderingen tot vergoeding van konijnen
schade - Hoger beroep - Termijn van veer
tien dagen. 693 

Jeugdbeschernrlng 
Overtreding van de artt. 418, 419 en 420 Sw. -
Beldaagde meer dan zestien en minder dan 
volle achttien jaar oud ten tijde van de feiten 
- Bevoegdheid. 582 

K 

Koop 
Overdracht van schuldvorderingen - Bewijs 
- Bewijs van de verbintenissen en bewijs 
van de betaling - Schriftelijk bewijs -
Tegentarieven - Derde. 481 

Koophandel, koopman 
Beroepsreglementering - Wet 15 december 
1970 op de uitoefening van beroepswerkzaam
heden in de kleine en middelgrote handels
en ambachtsondernemingen, art. 5, § 1, derde 
lid - Draagwijdte. 480 



L 

Lastgeving 
Verbintenis - Onverschuldigde betaling -
Lasthebber. 580 

Lening 
Be grip. 

Levensonderhoud 

432 

Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitke
ring van levensonderhoud - Rechtsvordering 
tot terugbetaling van de bevallingskosten -
Artt. 340b en 340c B.W. - Vereisten voor het 
instellen van die rechtsvorderingen. 665 

Levensonderhoud 
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitke
ring van levensonderhoud - Rechtsvordering 
tot terugbetaling van de bevallingskosten -
Artt. 340b en 340c B.W. - Vereisten voor het 
instellen van die rechtsvorderingen. 665 

Loon 
Bescherming - Begrip - Opzeggingsvergoe
ding. 650 

Loon 
Bescherming - Rechtsvordering volgend uit 
een overtreding van art. 11 Wet Bescherming 
Loon- Verjaringstermijn. 650 

Loon 
Bescherming - Toepassing art. 11 Wet 
Bescherming Loon op opzeggingsvergoeding. 

650 

Loon 
Bescherming Rechtsvordering - Uit 
hoofde van een overtreding van art. 11 Wet 
Bescherming Loon Werlmemers- Verjaring 
- Termijn. 835 

Loon 
Art. 11 Wet Bescherming Loon Werknemers 
- Bijzondere vergoeding verschuldigd, in 
geval van ontslag van een werlmemer die lid 
is van het veiligheidscomite. 835 

M 

Meineed 
Verzegeling en boedelbeschrijving van een 
onverdeelde boedel - Begrip. 528 

Merken 
Benelux-Overeenkomst - Artt. 3, tweede lid, 
13, A, 1' en 14, B, 1', Benelux-Merkenwet -
Overeenstemming - Begrip. 638 

-, 

11-

Minder-validen 
Tegemoetkomingen Arbeidsongeschikt
heid - Deskundigenonderzoek - Te hoge 
bestaansmiddelen. 489 

Minder-va!iden 
Tegemoetkomingen - Toekenning - Art. 56, 
eerste lid, K.B. 17 nov. 1969 - Niet-uitbeta
ling - Vereisten. 559 

Minder-validen 
Recht op gewone en bijzondere tegemoetko
mingen - K.B. van 24 dec. 1974 - Art. 36 -
Draagwijdte. 829 

Minder-validen 
Recht op gewone en bijzondere tegemoetko
mingen - Bedrag van de v66r 1 jan. 1975 
toegekende gewone tegemoetkomingen -
Behoud van dat bedrag - Grenzen. 829 

Minder-validen 
Recht op gewone en bijzondere tegemoetko
mingen - K.B. van 17 nov. 1969 houdende 
algemeen reglement betreffende het 
toekennen van tegemoetkorningen aan de 
minder-validen - Art. 33, eerste lid - Draag
wijdte van die bepaling sinc;!s 1 jan. 1975. 829 

Minder-validen 
Recht op gewone en bijzondere tegemoetko
mingen - Recht waarover na 31 dec. 1974 
uitspraak wordt gedaan - Toepasselijke 
regels. 829 

Minder-validen 
Gewone en bijzondere tegemoetkomingen -
Rechthebbende op tegemoetkomingen op 31 
dec. 1974 - Recht op tegemoetkomingen 
vanaf 1 januari 1975 - Toepasselijke regels. 

829 

Minder-validen 
Recht op gewone en bijzondere tegemoetko
mingen - Rechthebbenden op tegemoetko
mingen op 31 dec. 1974 - Aanvraag tot 
toekenning van nieuwe rechten - Toepasse
lijke regels. 829 

Misbruik van vertrouwen 
Moree! bestanddeel van het misdrijf. 567 

N 

Natuurlijk kind 
Rechtsvordering tot uitkering van levenson
derhoud - Rechtsvordering tot terugbetaling 
van de bevallingskosten - Artt. 340b en 340c 
B.W. - Vereisten voor het instellen van die 
rechtsvorderingen. 665 



Nmtuurlijk kind 
Rechtsvordering tot uitkering van levenson
derhoud - Rechtsvordering tot terugbetaling 
van de bevallingskosten - Artt. 340b en 340c 
B.W. - Vereisten voor het instellen van die 
rechtsvorderingen. 665 

0 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
economische of technische redenen - Reden 
onderworpen aan paritair comite - Gevolg. 

525 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermd werknemer - Ontslag wegens 
economische of technische redenen - Geen 
beslissing van het paritair comite- Gevolg. 

525 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
economische of technische redenen - Onder
werping aan paritair comite - Aanwijzing 
door het paritair comite van een beperkt 
comite om te beraadslagen en te bes!issen 
over die aanvraag - Bes!issing van het pari
tair comite waarbij de bes!issing van het 
beperkt comite wordt goedgekeurd - Gevolg. 

525 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Oprichting - Aantal tewerkgestelde werkne
mers in de onderneming - Uitzendkrachten. 

547 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezing - Verkiesbaarheid- Comite voor 
veiligheid en gezondheid - Diensthoofd 
veiligheid. 555 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Beeindiging van 
de overeenkomst door de werknemer -
Begrip. 683 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
economische of technische redenen - Raad
pleging van het paritair comite - Ontslag van 
alle werknemers ingevolge een rechterlijke 
beslissing - Begrip. 768 

12-

Onderzoelt in strafzaken 
Huiszoekingen en beslagleg~ingen - Aanwe
zigheid van de gehechte verdachte - Niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. 585 

Onderzoek in sirafzaken 
Huiszoeking - Aanwezigheid van een mede
verdachte- Wettigheid. 585 

Onderzoeksgerechten 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Bevoegdheid - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn, 
voorgeschreven door die bepaling - Beoorde
ling van die termijn. 508 

Onderzoeltsgerechten 
Strafzaken - Correctionalisering van een 
misdaad valsheid in geschrifte - Correctiona
lisering ook geldend voor de misdaad gebruik 
van valse stukken- Voorwaarden. 614 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure - Kennisneming 
door de onderzoeksrechter van bepaalde 
feiten - Andere feiten reeds voor het vonnis
gerecht gebracht. 725 

Onderzoeksgerechten 
Voorlopige hechtenis - Bevestiging van het 
bevel tot aanhouding - Bevoegdheid. 753 

Onderzoeksgerechten 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Hoger 
beroep tegen een beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Ontvanke
lijkheid - Grenzen. 754 

Om;plitsbaarheid 
Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Begrip 
- Huurgeschil. 523 

Onsplitsbaall'heid 
Burgerlijke zaken - Begrip - Sociale zeker
heid werknemers - Bijdrageplicht. 807 

Onteigening ten algemenen nutte 
Bepaling van de bil!ijke vergoeding 
Waarde van het onteigend goed- In aanmer
king nemen van de toekomstvoorwaarde. 608 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding - Herzieningsprocedure - Defi
nitieve vergoeding - Voorlopige vergoeding 
die de definitieve vergoeding te hoven gaat -
Teruggave van het surplus en betaling van de 
interest daarop. 797 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding - Interest op de provisionele en 
voorlopige vergoedingen - Compensatoire 
interest. 797 

Onteigening ten algemenen nutte 
Onteigeningswet 26 juli 1962, art. 5 - Bepa
!ing van de onteigeningsvergoeding - Begrip. 

824 
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Onverdeeldheid 
Verzegeling en boedelbeschrijving 
Meineed - Begrip. 528 

Openbaar ministerie 
Belastingzaken - Mededeelbare 
Successierechten. 

zaken -
485 

Openbare dienst 
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw -
Aannemers die onder het centrum ressor-
teren - K.B. 5 mei 1952, art. 2 « Aanver-
wante werken >> - Begrip. 758 

Openbare dienst 
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw -
Aannemers die onder het centrum ressor
teren - K.B. 5 mei 1952, art. 2 - Aannemer 
in de zin van die bepaling - Begrip. 758 

Oplichting 
Kunstgrepen - Begrip. 

Overeenkomst 

775 

Toestemming - Geweld ·- Begrip. 758 

Overeen!mmst 
Huur van goederen - Handelshuur - Huur
overdracht -- Niet-nakoming door de huurder 
van zijn verplichtingen - Vordering tot 
ontbinding van de huur - Langdurig stil
zitten van de verhuurder-overnemer 
Verslechtering van de toestand van de over
drager die hoofdelijk gehouden is tot de 
verplichtingen van de huurder - Rechtsmis
bruik van de verhuurder. 79Q 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
T.a.v. derden - Beding ten behoeve van een 
derde - Rechten van de derde··begunstigde. 

Overeenkomst 
Uitlegging 
komst. 

Overeenkomst 

556 

Collectieve arbeidsovereen-
550 

Verbindende kracht - Wanprestatie - Straf
beding - Forfaitaire vergoeding. 521 

Overeenkomst 
Allerlei - Strafbeding 
vergoeding. 

Overheidsopdrachten 
ringen, dienste!l) 

- Bepaling van de 
611 

(werken, leve-

Verjaring - Toepassing van de artt. 2271 tot 
2275 B.W. 440 

Overheidsopdrachten (werken, leve
ringen, diensten) 
Art. 15, F, M.B. 14 okt. 1964 - Recht van de 
aannemer op schadeloosstel!ing- Vereisten. 

764 

p 

Paritair comite 
Door of krachtens de wet opgedragen taak -
Uitoefening van die taak. 525 

Paritair comite 
Door de wet aan een paritair comite opge
dragen taak - Aanwijzing door het paritair 
comite van een beperkt comite om die taak 
uit te oefenen - Bekrachtiging van de beslis
sing van het beperkt comite door het paritair 
comite - Gevo!g. 525 

Prejudideel gesch.il 
Strafzaken - Strafvordering -
telijk geschil. 

R 

Radio- en relevisieomroep 

Sociaalrech-
618 

Art. 11, wet 30 ju!i 1979 betreffende de radio
berichtgeving - Art. 22, K.B. 15 okt. 1979 
betreffende de private radioverbindingen -
Bedragen die de « titularissen » van een 
ministeriiHe vergunning moeten betalen -
Aard. 660 

Radio~ en televisieomroep 
Wet 30 juli 1979, art. 15 - Verbeurdverklaring 
- Toepassing van artt. 42 en 43 Sw. 773 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken Algemene regels -
Verbod van uitspraak over niet gevorderde 
zaken - Begrip. 629 

Rechibnnlten 
Burgerlijke zaken - Door de partijen aange
voerde redenen - Bevoegdheid van de 
rechter om de redenen aan te vullen -
Grenzen. 771 

Rechtbanken 
Strafzaken - Veroordeiing op grand van een 
gewijzigde omschrijving van het misdrijf -
Wettigheid- Vereiste. 688 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
tot een criminele of correctionele hoofdstraf 
- Veroordeling houdende verplichting om 
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een bedrag van vijf frank te betalen als 
bijdrage voor het Bijzonder Fonds tot Hulp 
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Geweld
daden - Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, art. 29 - Aard 
van de veroordeling - Onmiddellijke toepas
sing. 724 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Vermelding, 
in de beschikking op het arrest tot verwijzing, 
van de datum waarop het misdrijf is gepleegd 
- Bevoegdheid van de rechter om hem te 
verbeteren. 775 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
tot een criminele of correctionele hoofdstraf 
- Verplichting om een bedrag van vijf frank, 
vermeerderd met opdeciemen, te betalen -
Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en 
andere bepalingen - Koninklijk besluit van 
18 december 1986, ar t. 58 - Onmiddellijke 
toepassing. 815 

!Wchtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtsmacht - Omvang - Betwisting uitge
sloten door de conclusies van de partijen. 423 

Rechten van de Mens 
Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Recht van de gedetineerde om in een 
t aal die h ij verstaat, op de hoogte te worden 
gebracht van de redenen van zijn ar restatie 
en van aile beschuldigingen welke tegen hem 
zijn ingebracht. 434 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Toepassingsgebied - Administratieve 
procedure. 492 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Handhaving van de voorlopige hech
tenis - Onderzoeksgerecht - Recht om 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of h angende het proces in vrijheid te 
worden gesteld - Begrip. 505 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art . 6.2 - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Onderzoeksgerecht - Aanwij
zingen van schuld - Bewijzen van schuld -
Vermoeden van onschuld. 505 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Redelijke termijn, voorgeschreven door 
die bepaling - Beoordeling van die termijn 
- Bevoegdheid - Onderzoeksgerechten -
Handhaving van de voorlopige hechtenis . 508 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Handhaving van de voorlopige hech
tenis - Recht om binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld -
Begrip. 539 

Rcchten van de Mens 
Europees Ve~drag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onafhankelijk en onpartijdig rechter
Begrip. 553 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Handhaving van de voorlopige hech
tenis - Recht om binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld -
Begrip. 690 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Rechtspraak in twee instanties. 736 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Aanvullend Protocol nr. 7, art. 2.1 - Recht
spraak in twee instanties. 736 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.3.a - Draagwijdte. 736 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Burger
lijke rechtsvordering - Eerlijke behandeling 
van de zaak - Begrip. 811 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten, 
politieke rechten, art. 14.2 - Handhaving van 
de voorlopige hechtenis - Onderzoeksge-
recht Aanwijzingen van schuld 
Bewijzen van schuld - Vermoeden van 
onschuld. 505 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en 
Politieke Rechten, art. 14.5 - Rechtspraak in 
twee instanties - Begrip. 736 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Bevestiging van het bevel tot 
aanhouding - Geen inzage van het dossier 
door de verdachte of diens advocaat - Wettig
heid. 434 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Vonnis bij verstek -
Vordering afgewezen- Vonnis gegrond op de 
onwettigheid van een door eiser aangevoerd 
beding van een overeenkomst. 452 
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Recht van verdediging 
Geen meervoudige aanleg - Berechting in 
een instantie - Gevolg wat het recht van 
verdediging betreft. 469 

Recht van verdediging 
Miskenning - Begrip - Bestuurshandeling. 

492 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Dagvaarding - Vermeldingen 
- Geldigheid. 561 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet-vermelding van neergelegde 
stukken. 565 

Recht van verdediging 
Strafzalcen Voorlopige hechtenis 
Bevoegdheid van de wetgever. 571 

Recht van ven·dediging 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hand
having - Terinzagelegging van het dossier 
aan de raadsman van de verdachte - Misken
nil'.g. 571 

Recht van verdediging 
Huiszoeking - Aanwezigheid van een mede
verdachte - Wettigheid. 585 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Veroordeling op grond van een 
gewijzigde omschrijving van het misdrijf -
Wettigheid- Vereiste. 688 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hand
having - Inzage van het dossier door de 
raadsman van de verdachte - Miskenning. 

690 

Recht van verdediging 
Strafzaken Voorlopige hechtenis 
Bevoegdheid van de wetgever. 690 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzwaring van de straf door· 
de appelrechter omdat de beklaagde blijft 
ontkennen - Schending van het recht van 
verdediging. 755 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Strafvordering Veroorde
lende beslissing waarin de datum van de 
feiten van de telastlegging is gewijzigd -
Beklaagde niet verwittigd - Miskenning van 
het recht van verdediging. 775 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Begrip. 

Rechtedijlt gewijsde 

811 

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken -
Eindvonnis - Onderscheid. 596 

Rechterlijlt gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Rechtsvordering tot 
vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, ingesteld voor de straf
rechter - Tussenkomst van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Beslis
sing waarbij die tussenkomst niet ontvanke
lijk wordt verklaard - Cassatieberoep van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
- Vernietiging - Gevolg hiervan voor de 
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen van de getroffenen tegen de beklaagde 
en diens verzekeraar. 498' 

Rechtel'lijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Gezag van de beslis
sing op de strafvordering - Strafzaken -
Vrijspraak - Voordeel van de twijfel -
Gevolgen. 515 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Beslissing van de strafrechter 
door tegenstrijdigheid aangetast - Gezag van 
het gewijsde op de strafvordering t.o.v. de 
burgerlijke rechter. 795 

Rechterlijke organisatie 
Algemene begrippen - Samenstelling van 
het rechtscollege - Rechter verhinderd de 
uitspraak van het vonnis bij te wonen -
Vervanging - Vaststelling. 431 

Rechterlijke organisa.tie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Onverenigbaarheid - Ger. W., art. 
292, tweede lid - Rechter die in burgerlijke 
zaak getuige heeft verhoord en naderhand in 
raadkamer kennis neemt van procedurerege
ling ter zake van vals getuigenis, verhoort een 
getuige in burgerlijke zaken - Vals getui
genis - Strafvordering - Samenstelling van 
de raadkamer. 553 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Arrest van een hof van beroep 
waaraan een raadsheer die vroeger als voor
zitter van de raadkamer van de zaak kennis 
genomen had, heeft meegewerkt. 721 

Rechterlijke tucht 
Rechter die tekort is geschoten in de vervul
ling van de plichten van zijn ambt of door zijn 
gedrag afbreuk heeft gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt - Tuchtvordering -
Schorsing van een jaar. 46S 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Be grip. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Be grip. 

Rechtsbeginse!eo (.Algemene) 
Be grip. 

469 

492 

676 



,. . .. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Rechtsmisbruik Overnemer van een 
handelshuur die zijn verplichtingen niet 
nakomt - Vordering tot ontbinding van de 
huur Langdurig stilzitten van de 
verhuurder-overnemer - Verslechtering van 
de toestand van de overdrager die hoofdelijk 
gehouden is tot de verplichtingen van de 
huurder. 790 

Rechtsbeginsclen (Aigemene) 
« Het Hof kent h et recht ». 818 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Algemene regels - Inkomstenbelastingen -
Voorziening voor het hof van beroep -
Advies van het openbaar ministerie - Reden
geving. 449 

Redenen van de vonnissen en anesten 
Algemene regels - Belastingzaken - Geen 
middel nopens de toepassing van een bepa
ling van openbare orde - Vermoeden dat de 
rechter over dat punt heeft beslist - Impli
ciete beslissing - Redengeving. 449 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Burgerlijke 
zaken - Vermelding van de e lementen die de 
toepassing van een wetsbepaling verant
woorden. 497 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Afwezigheid van conclusie - Burgerli.jke 
zaken - Toep assing van een wetsbepaling 
door een beslissing waarin niet wordt vastge
steld dat de voorwaarden voor die toepassing 
zijn vervuld. 517 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Dienstplicht
zaken - Door Hoge Militieraad bevolen 
aanvullend onderzoek - Eindbeslissing over 
de aanvraag tot uitstel - Geen vermelding 
van het a anvullend onderzoek. 684 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie -- Strafzaken 
- Naar recht met redenen omklede beslissing 
- Vereiste. 654 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Strafmaat - Begrip. 748 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Keuze van de straf. 748 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Veroordeling - Straf - Gewoon uitstel. 

748 

Redenen van de vonnissen en an-esten 
Bij afwezigheid van conclusie Strafzaken 
- Redengeving - Begrip. 811 

16-

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen antwoord op conclusie - Directe belas
tingen - Voorziening bij het hof van beroep 
- Conclusie waarin wordt verwezen naar een 
ter griffie neergelegde nota - Geen antwoord 
op een in die nota vervatte weer - Gevolg. 

669 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie Burgerlijke zaken 
Beschouwing waaruit geen rechtsgevolg 
wordt afgeleid. 716 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Toepassing van de algemene regels bij neer
legging van een conclusie - Strafzaken -
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Conclusie gegrond op het Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Conclusie ten 
betoge dat de door die bepaling voorge
schreven redelijke termijn is overschreden. 

508 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Strafvordering 
- Conclusie over de strafmaat. 724 

Regeling van t·echtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnis
gerechten - Beschikking tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank - Vonnis van 
onbevoegdheid - Beklaagde met voorrecht 
van rechtsmacht - Vernietiging van de 
beschikking - Verwijzing naar de procureur
generaal bij het hof van beroep . 734 

Registratie (Recht van) 
Art. 189 Wetboek van Registratierechten 
Gedwongen openbare verkoop - Controle 
schatting gevorderd door de ontvanger der 
registratie - Wettigheid. 512 

Retributie 
Art. 11 wet 30 juli 1979 betreffende de radiobe
richtgeving - Art. 22 K.B. 15 okt. 1979 betref
fende de private radioverbindingen 
Bedragen die de • titularissen » van een 
ministeriele vergunning moeten betalen -
Aard. 660 

Retributie 
Be grip. 660 

Retributie 
Bedragen gevorderd door de Regie van Tele
graaf en Telefoon - Bedragen door de Regie 
• rechten » genoemd - Draagwijdte. 660 

Retributie 
Bedragen gevorderd door de Regie van Tele
graaf en Telefoon - Geen vergoeding voor 
een bijzondere dienst - Aard van die vorde
ring. 660 

Ruilve1·kaveling van landeigemiommen 
Opzegging van de pachter door de Nationale 
Landmaatschappij- Voorwaarden. 636 



Rust- en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Gelijkstelling met een 
periode van beroepsbezigheid - Ziekte -
Hoedanigheid van zelfstandige - Bewijs. 454 

Rust· en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Gelijkstelling 
periode van beroepsbezigheid -
vereiste. 

s 

Samenhang 
Strafzaken - Begrip. 

Sociale zekerheid 

met een 
Ziekte -

454 

623 

Werknemers - Bijdragen - K.B. nr. 111 van 
15 dec. 1982 tot tijdelijke vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid 
- Nieuwe werkgever - Begrip. 457 

Sociale zekerheid 
Bijdrage Algemeen voorrecht op de 
roerende goederen van de schuldenaar 
Omvang. 808 

Stedebouw 
Ruimtelijke ordening - Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, art. 43 - Herziening 
van de plannen van aanleg - Begrip. 824 

Straf 
Algemene begrippen - Redenen - Verzwa
ring van de straf door de appelrechter omdat 
de beklaagde blijft ontkennen - Schending 
van het recht van verdediging. 755 

Straf 
Vrijheidsstraffen Gevangenisstraf 
Keuze van die stt·af - Redengeving. 748 

Straf 
Vrijheidsstraffen - Gevangenisstraf - Straf
maat - Redengeving - Begrip. 748 

Straf 
Verbeurdverklaring - Toepassing van artt. 42 
en 43 Sw.- Radio- en televisieomroep- Wet 
30 juli 1979, art. 15. 773 

Straf 
Allerlei - Wet 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, art. 29 -
Koninklijk besluit van 18 december 1986, art. 
58 - Veroordeling tot een criminele of correc
tionele hoofdstraf - Verplichting om een 
bedrag van vijf frank, vermeerderd met opde
ciemen, te betalen - Aard van die maatregel 
en gevolg. 815 

17-

Strafvordering 
Overlijden van de beklaagde - Verval. 566 

Strafvordering 
Voorrecht van rechtsmacht - Samenhang -
Draagwijdte. 623 

Strafvordering 
Voorrecht van rechtsmacht 
voorwaarden. 

Strafvorderiing 

Toepassings-
734 

Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarde. 736 

Successiereclltten 
Art. 52-2, 3', Wetboek van Successierechten
Gelijkstelling van een geadopteerd kind met 
een wettig kind- Vereisten. 517 

T 

Taalgeb:ruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Proces
handeling - Burgerlijke zaken - Nietigheid 
- Gevolgen. 645 

Telegll'aaf en telefoon 
Art. 11 wet 30 juli 1979 betreffende de radiobe
richtgeving - Art. 22 K.B. 15 okt. 1979 betref
fende de private radioverbindingen 
Bedragen die de « titularissen " van een 
ministerii'He vergunning moeten betalen -
Aard. 660 

Teiegrsaf en telefoon 
Bedragen gevorderd door de Regie van Tele
graaf en Telefoon - Bedragen door de Regie 
« rechten •• genoemd - Draagwijdte. 660 

Telegraaf en telefoon 
Bedragen gevorderd door de Regie van Tele
graaf en Telefoon - Geen vergoeding voor 
een bijzondere dienst - Aard van die verde
ring. 660 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Schuldeiser - Titel - Rechtsvordering 
vervallen door verjaring ten gevolge van een 
onverschuldigde betaling - Gevolgen. 645 

Tussenkomst 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -
Tussenkomst voor de strafrechter - Ontvan
kelijkheid- Voorwaarcten, 496 

l 



Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Vordering tot schadever-
goeding Gedwongen tussenkomst 
Ontvankelijkheid. 577 

u 

Uitlevering 
Onregelmatigheden aangevoerd tegen akten 
van een buitenlandse regering of gerecht -
Uitspraak van een Belgisch rechtscollege over 
de voorlopige hechtenis - Bevoegdheid -
Grenzen. 434 

Uitlevering 
Vernietiging - Omvang - Uitvoerbaarver
klaring van het buitenlandse bevel tot 
aanhouding - Afwijzing van het verzoek van 
de vreemdeling tot voorlopige invrijheidstel
ling - Vernietiging van de uitvoerbaarverkla
ring - Gevolg hiervan voor de uitspraak over 
uet v·•rzoek tot voorlopige invrijhe>idstelling. 

750 

Uitlevering 
Vernietiging - Omvang - Beschikking van 
de raadkamer waarbij het buitenlandse bevel 
tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard 
- Laattijdig verzet - Arrest dat het verzet 
ontvankelijk doch niet gegrond verklaart -
Voorziening van de vreemdeling - Vernieti
ging van de beslissing waarbij het verzet niet 
gegrond wordt verklaard - Gevolg hiervan 
voor de ontvankelijkverklaring van het 
verzet. 750 

Uitlevering 
Beschikking van de raadkamer waarbij het 
buitenlandse bevel tot aanhouding uitvoer-
baar wordt verklaard Hoger beroep -
Termijn. 750 

v 

Vals getuigenis 
Vals getuigenis in burgerlijke zaken - Sw., 
art. 220 - Voltooiing van het misdrijf. 553 

Vals getuigenis 
Strafzaken ~ .Be~tanddelen 658 

18-

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Gebruik van het 
valse stuk door de vervalser - Een enkel 
misdrijf - Voorwaarden. 614 

Verbintenis 
Onverschuldigde betaling 
Lasthebber. 

Verjaring I 

Lastgeving -
580 

Burgerlijke zaken - Termijnen - Artt. 2271 
tot 2275 B.W. - Toepassing. 440 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen (duur) -
Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeg-
gingsvergoeding Beding ten behoeve van 
een derde. 556 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Arbeids
overeenkomst - Vordering tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding. 650 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijn - Arbeidsover
eenkomst Loon Rechtsvordering 
volgend uit een overtreding van art. 11 Wet 
Bescherming Loon. 650 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijn - Arbeidsover
eenkomst - Rechtsvordering uit hoofde van 
een overtreding van art. 11 Wet Bescherming 
Loon Werknemers. 835 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst 
voor bedienden - Rechtsvordering tot beta
ling van de bijzondere opzeggingsvergoeding 
die, in geval van ontslag, is verschuldigd aan 
de werknemers-leden van het veiligheidsco
mite - Termijn. 835 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning 
van het recht door de schuldenaar - Arbeids
ongevallenvergoeding. 550 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Gecontraventionaliseerd wanbedrijf. 426 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Jachtmisdrijf- Vlaamse Gewest. 426 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijn 
Overtreding - Vlaams Gewest. 620 

Verjaring 
Strafzaken - Termijn - Burgerlijke rechts
vordering - Verjaring van de strafvordering 
- Gevolg voor de burgerhjke rechtsvorde
ring. 736 



Verjaring 
Strafzaken Stuiting - Verscheidene 
verdachten - Dagvaarding van een van hen 
- Stuiting van de verjaring ten aanzien van 
de anderen - Voorwaarden. 431 

Verjaring 
Strafzaken - Daad van onderzoek of van 
vervolging - Nazien van de staat van inlicht
ingen - Stuiting van de verjaring van de 
strafvordering. 563 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting - Verjaringstuitende 
daad - Proceshandeling die aan de vernie
tigde beslissing is voorafgegaan. 736 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van veroordeling 
Gewoon uitstel - Redengeving. 748 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vonnis vernietigd in zoverre 
het de beklaagde onwettig in de kosten van de 
strafvordering verwijst - Cassatie zonder 
verwijzing - Voorwaarde. 616 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vonnis vernietigd op grond dat 
het de beklaagde onwettig veroordeelt op de 
strafvordering - Verwijzing beperkt tot de 
beslissing over de kosten op de strafvordering 
- Vereiste. 619 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering, wegens verval van die 
rechtsvordering - Kosten op die rechtsvorde
ring blijven ten laste van de Staat - Vernieti
ging zonder verwijzing. 620 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing van de appelrechter vernietigd 
omdat de rechter heeft beslist over een 
burgerlijke rechtsvordering die niet bij hem 
aanhangig was - Vernietiging zonder venv;j
zing. 726 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van een rechter
lijke beslissing- Verwijzing- Toestand van 
de partijen voor de aangewezen rechter. 736 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Medewerking van een advocaat bij het Hof. 

546 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking -
Vordering tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter - Verplichte medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie. 667 

19-

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechts
vordering tot vergoeding van d1e schade, inge
steld voor de strafrechter - Tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
- Ontvankelijkheid- Voorwaarden. 498 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechts
vordering tot vergoeding van die schade, inge
steld voor de strafrechter - Tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
- Beslissing waarbij die tussenkomst niet 
ontvankelijk wordt verklaard - Cassatiebe
roep van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds - Vernietiging - Gevolg hiervan 
voor de beslissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen van de getroffenen tegen de 
beklaagde en diens verzekeraar. 498 

Verzet 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis 
waartegen het O.M. niet in hoger beroep is 
gekomen - Verzet van de beklaagde -
Vonnis op dat verzet - Hoger beroep van het 
O.M. en van de beklaagde tegen dat vonnis -
Verzwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf - Wettigheid. 729 

Vonnissen en arresten 
Belastingzaken - Vermeldingen 
van het openbaar ministerie 
rechten. 

Vonnissen en aiTesten 

Ad vies 
Successie-

485 

Belastingzaken - Directe gemeentebelasting 
- Beslissing van de bestendige deputatie -
Vermelding van de !eden van de bestendige 
deputatie - Geen vermelding - Nietigheid. 

823 

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 -
Toepassing. 577 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Heropening van de 
debatten - Verplichting - Voorwaarde. 587 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemene begrippen -
Eindvonnis - Gezag van gewijsde - Onder
scheid. 596 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis -
Vermelding van de partijen in de aanhef van 
het vonnis - Draagwijdte. 693 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering Bezoek ter 
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plaatse - Openbaarheid van de terechtzitting 
niet vastgesteld. 425 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering Militair 
Gerechtshof - Vorm van de beslissingen -
Meerderheid. 530 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Beschikkend 
gedeelte - Begrip. 533 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet-vermelding van neergelegde 
stukken. 565 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering Arrest van 
een hof van beroep waaraan een raadsheer 
die vroeger als voorzitter van de raadkamer 
van de zaak kennis genomen had, b.eeft 
meegewerkt. 721 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie -
Begrip. 814 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Bij voorraad uitvoerbaar .rerklaard vonnis -
Gevolgen. 781 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Nietigheid van de beroepen 
beslissing - Beslissing in hager beroep 
gegrond op eigen redenen - Gevolg. 697 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Bewijs - Tuchtprocedure voor 
de raad van de Orde van Advocaten -
Tuchtraad van beroep - Getuigenverhoor -
Vorm. 700 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot aanhouding -
Vereiste vermeldingen. 434 

Voorlopige hechtenis 
Onmiddellijke aanhouding - Begrip. 465 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Veroordelende beslissing -
Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen 
daadwerkelijke uitvoering - Cassatieberoep 
van de beklaagde tegen de beslissing op de 
strafvordering - Ontvankelijkheid. 497 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Handhaving - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 539 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Handhaving - Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 -
Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld. (539 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Handhaving - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 633 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Handhaving - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Reden~eving. 633 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot aanhouding -
Redenen - Begrip. 753 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot aanhouding -
Geldigheid - Voorwaarden. 753 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Verdachte zonder verblijfplaats in Belgie -
Redengeving. 434 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Geen inzage van het dossier door de 
verdachte of diens advocaat - Wettigheid. 

434 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Redenen. 753 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Voorziening 
Ontvankelijke voorziening 
ling achteraf. 

Voorlopige hechtenis 

in cassatie -
lnvrijheidstel-

507 

Handhaving Onderzoeksgerechten 
Bevoegdheid - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn, 
voorgeschreven door die bepaling - Beoorde
ling van die termijn. 508 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Redengeving Conclusie 
gegrond op het Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Conclusie ten betoge 
dat de door die bepaling voorgeschreven rede
lijke termijn overschreden is. 508 

Voodopige hechtenis 
Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis, 
art. 5 - Bestaan van aanwijzingen van schuld 
- Begrip. 571 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen een 
redelijke termijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld - Begrip. 690 

Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat een wegens een 
misdaad Em een wanbedrijf uitgevaardigde 
beschikking tot gevangenneming bevestigt -
Gevolgen. 782 



Voorlopige hechtenis 
Allerlei - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat de beschikking tot 
gevangenneming bevestigt Misdrijven 
waarvoor de beschikking kan worden 
verleend. 782 

Voorrechten en hypotheken 
Hypotheek - Inschrijving tegen een schulde
naar die geen recht op het goed heeft -
Gevolg. 788 

Voorrechten en hypotheken 
Algemeen voorrecht op de roerende goederen 
van de schuldenaar - Voorrecht voor de 
bijdragen verschuldigd aan de sociale verze
keringskassen voor zelfstandigen - Omvang. 

808 

Voorrechten en hypotheken 
Werking van de wet in de tijd - Voorrecht -
Wet tot invoering van een voorrecht -
Samenloop tussen de schuldeisers - Sociaal 
statuut der zelfstandigen. 808 

Voorziening in cassatie 
Algemene begrippen - Uitlevering - Voor
ziening van de vreemdeling - Gevolgen. 750 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Belastingzaken - Gemeentelijke 
belasting op spelen en weddenschappen -
Akte van voorziening gericht tegen verschil
lende afzonderlijke beslissingen - Ontvanke
lijkheidsvereisten. 475 

Voorziening in cassatie 
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep -
Directe gemeente- en provinciebelasting -
Ontvankelijkheid - Beslissing van de besten
dige deputatie van een provincieraad over het 
bezwaar van een naamloze vennootschap of 
een commanditaire vennootschap op 
aandelen tegen een aanslag in een met het 
patent analoge belasting - Beslissing niet in 
laatste aanleg gewezen. 668 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Voorzieningen die bij gemis 
aan bestaansreden of belang niet ontvanke
lijk geworden zijn - Bevestiging van het 
bevel tot aanhouding - Invrijheidstelling 
achteraf. 507 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Middel van 
niet-ontvankelijkheid - Geen aanvoering van 
een middel. 762 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare 
zaken - Partij wier belang niet strijdig is met 
dat van eiser - In de zaak betrekken binnen 
de gewone termijnen - Begrip. 807 
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Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep- Algemeen- Vonnis in 
eerste aanleg waartegen hoger beroep is inge
steld, waarvan de eiser vervallen is verklaard. 

520 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Burgerlijke zaken - Beslissing die tegelijk 
eindbeschikkingen en beschikkingen alvo
rens recht te doen bevat - Cassatieberoep 
tegen het geheel van de beschikkingen van de 
beslissing - Cassatieberoep niet ontvankelijk 
in zoverre het gericht is tegen de beschik
kingen alvorens recht te doen. 542 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Vorm - Vereiste. 459 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Vormen 
ning. 

Voorziening in cassatie 

Handteke-
654 

Strafzaken - Strafvordering - Personen 
door wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddel
lijke aanhouding - Ontvankelijkheid van de 
voorziening- Voorwaarden. 465 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Personen 
door wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Veroordelend arrest - Bevel tot aanhou
ding - Ontvankelijkheid van het cassatiebe
roep - Vereisten. 497 

Vool'ziening in cassatie 
Strafzaken - Personen bevoegd om zich in 
cassatie te voorzien - Werknemer die bij de 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst 
schade berokkent aan derden - Werkgever 
met toepassing van art. 18 Arbeidsovereen
komstenwet aileen aansprakelijk gesteld -
Cassatieberoep van de werknemer - Ontvan
kelijkheid. 656 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep - Raadkamer die 
een zaak onttrekt aan de onderzoeksrechter 
en ze naar de procureur des Konings verwijst 
- Arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat het verzet niet ontvankelijk 
verklaart Geen uitspraak over een 
bevoegdheidsgeschil - V66r de eindbeslis
sing ingestelde voorziening. 689 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep 
en van betekening - Burgerlijke rechtsvor-
dering Voorbarig cassatieberoep 
Ontvankelijkheid - Arrest dat provisionele 
vergoedingen toekent aan burgerlijke 
partijen, een onderzoeksmaatregel beveelt en 
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·de zaak naar de eerste rechter verwijst -
Geen bevoegdheidsgeschil Voorziening 
v66r de eindbeslissing. 627 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Burgerlijke rechts
vordering - Ontvankelijkheid - Beslissing 
die slechts over enkele schadebestanddelen 
definitief uitspraak doet Cassatieberoep 
v66r de eindbeslissing. 721 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Aangifte incidenteel in 
de voorziening gedaan. 467 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Aangifte incidenteel in 
een voorziening gedaan. 468 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en/of neerlegging - Cassatie
beroep van de burgerlijke partij - Exploot 
van betekening - Neerlegging - Termijn. 

532 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Arrest van de buiten
vervolgingstelling Cassatieberoep van 
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij 
zij jegens de verdachte tot schadevergoeding 
wordt veroordeeld - Geen betekening aan de 
verdachte- Ontvankelijkheid. 617 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenver
volgingstelling - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij 
zij in de kosten van de strafvordering wordt 
veroordeeld - Betekening aan de procureur
generaal - Ontvankelijkheid. 617 

Voorziening in cassatie 
Vorm Strafzaken Arrest van 
buitenvervolgingstellmg - Cassatieberoep 
van de burgerhjke partij tegen de beslissing 
van buitenvervolgingstelling - Cassatiebe
roep betekend aan de procureur-generaal en 
niet betekend aan de verdachte - Ontvanke
hjkheid. 617 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Neerlegging van 
memories - Geschrift tot staving - Onlees
bare handtekening. 503 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken- Voorziening van 
de burgerlijke partij - Memorie neergelegd 
ter griffie van het Hof van Cassatie -
Bijstand van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie. 530 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Memorie tot 
staving van het cassatieberoep - Onleesbare 
handtekening. 532 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Indiening van memo
ries - Termijn. 729 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Bedrijfsrevisor -
Commissie van beroep v~n het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren - Verw~rping van aanvang 
van lidmaatschap. 579 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid 
van een proceshandeling - Dekking van de 
nietigheid - Voorwaarden. 700 

Vordering in rechte 
Behandeling van de vordering - Conclusie -
Termijn. 762 

w 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, artt. 2.6 en 12.3.1, 
tweede lid, b - Aardeweg - Begrip. 603 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 12.3.1, 
eerste lid- Voorrang rechts- Draagwijdte. 

533 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement Algemeen 
Volgen van de gelijkgrondse berm door de 
bestuurders. 602 

Werkloosheid 
Recht op werklooshe,idsuitkering Beslis
sing - Ontzegging of beperking van het recht 
- Verhoor van de werkloze. 492 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Jonge werknemers - Buitenlandse werkne
mers - Marokkanen. 494 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Ontstaan 
van het recht. 546 
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Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Referentieperiode - Verlenging - Werk
nemer die een zelfstandig beroep uitoefent. 

590 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde 
- Uitkeringsgerechtigde werkloze die een 
beroep uitoefent waardoor hij niet onder de 
sociale zekerheid valt - Verlies van de hoeda
nigheid alvorens op het behoud aanspraak 
wordt gemaakt. 70B 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Arbeid 
voor zichzelf - Verbouwingswerken aan 
eigen woning. 710 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Langdu
rige werkloosheid - Criteria - Inkomen van 
de echtgenoot. B04 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Langdu
rige werkloosheid - Criteria - Werk zoeken. 

B04 

Werkloosheid 
Toekenningsvoorwaarden - Werkloze die uit 
eigen wil in een dienstbetrekking met 
verkorte werktijd was tewerkgesteld. B3B 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Opeenvolging van 
wetten - Strafzaken - Feiten gepleegd 
onder de gelding van de oude wet - Feiten 
gekwalificeerd volgens de omschrijving van 
de nieuwe wet - Straf uitgesproken met 
toepassing van de nieuwe wet die een minder 
zware straf bepaalt - Naar recht met 
redenen omklede beslissing - Vereiste. 654 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Werkloosheidsbesluit -
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde 
- Uitkeringsgerechtigde werkloze die een 

beroep uitoefent waardoor hij niet onder de 
sociale zekerheid valt- Verlies van de hoeda
nigheid alvorens op het behoud aanspraak 
wordt gemaakt. 70B 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Wet van 1 augustus 19B5 
houdende fiscale en andere bepalingen, art. 
29 - Verplichting om een bedrag van vijf 
frank te betalen als bijdrage voor het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
van Opzettelijke Gewelddaden - Onmiddel
lijke toepassing. 724 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Voorrecht - Wet tot 
invoering van een voorrecht Samenloop 
tussen de schuldeisers. BOB 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Draagwijdte. BOB 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Minder-valide - Recht 
op gewone en bijzondere tegemoetkomingen 
- Recht waarover na 31 dec. 1974 uitspraak 
wordt gedaan - Toepasselijke regels. B29 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Minder-valide -
Gewone en bijzondere tegemoetkomingen -
Rechthebbenden op gewone en bijzondere 
tegemoetkomingen - Aanvraag tot toeken
ning van nieuwe rechten - Toepasselijke 
regels. B22-

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Minder-valide - Recht 
op gewone tegemoetkomingen - Bedrag van 
de v66r 1 jan. 1975 toegekende tegemoetko
mingen - Behoud - Grenzen. B29 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Minder-valide - Recht 
op gewone en bijzondere tegemoetkomingen 
- Rechthebbende op tegemoetkomingen op 
31 dec. 1974 - Recht op tegemoetkomingen 
vanaf 1 jan. 1975- Toepasselijke regels. B29 

Wetten, decreten, besluiten 
Allerlei - Ministerii!le richtlijnen - Draag
wijdte. 474 
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