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Nr. 367 

Nr. 367 

HOF VAN CASSATIE 745 

2' KAMER - 1 maart 1989 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
OVERTUIGINGSSTUKKEN - VERWIJZING NA 
CAS SA TIE. 

2° VERWIJZING NA CAS SA TIE 
STRAFZAKEN - OVERTUIGINGSSTUKKEN. 

3° BLOEDPROEF - ALCOHOLGEHALTE IN 
HET BLOED - BEWIJS. 

4° BEWIJS- STRAFZAKEN- VERMOEDENS 

- ALCOHOLGEHALTE IN HET BLOED -
BLOEDPROEF. 

1° en 2° Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat de overtuigingsstuk
ken die neergelegd zijn ter griffie van 
het rechtscollege waarvan de beslis
sing wordt vernietigd, ambtshalve wor
den overgebracht naar de griffie van 
het rechtscollege waarnaar de zaak is 
verwezen. 

3° en 4" AI is het de bedoeling geweest 
van de wetgever dat bloedproef en 
bloedanalyse zo wetenschappelijk mo
gelijk geschieden, toch vermag de 
rechter zijn overtuiging te gronden op 
andere bewijselementen, inzonderheid 
op de materiele vaststellingen van de 
verbalisanten betreffende het gedrag 
van de verdachte (1). 

(GOSSIAUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6915) 

. Gelet op het arrest van 2 maart 
11988 van het Hof (2); 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 1, 2 van het ministerieel be

. sluit van 30 oktober 1981 tot wijziging 
'van het ministerieel besluit van 22 au
gustus 1959 betreffende inzonderheid de 
bloedproef met het oog op het bepalen 
·van het alcoholgehalte, 3, 4, 7, tweede en 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
10 juni 1959, gewijzigd bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 10 november 
1966, 63 van de gecoordineerde wetten 
van 16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer; gewijzigd bij arti
kel 10 van de wet van 9 juni 1975, 64 van 
de gecoordineerde wetten en 97 van de 
Grondwet, alsook schending van de be
wijskracht van de akten en van het 
recht van verdediging, 

) doordat het bestreden vonnis de telast
legging F bewezen verklaart op grond 
dat verzoeker alle tijd heeft gehad om 
tussen 15 juni 1986 en het over de zaak 
zelf gewezen vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Bergen de venule te gaan 
onderzoeken op de griffie van de Correc
tionele Rechtbank te Bergen, aangezien 
verzoeker zijn conclusie heeft ingediend 
op de terechtzitting van 3 september 
1987, dat de vermelding van het indenti
ficatienummer van de venule in het ver
slag van de bloedanalyse geen substan
tieHe of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvorm is, dat de rechter 
uit de overige, gegevens van het verslag 
wettig kan afleiden dat het bloed in de 
venule afkomstig is van de persoon op 
wie de bloedafneming is verricht, dat de 
materiEHe vaststellingen van de verbali-
santen betreffende het gedrag van de 
verzoeker duidelijke taal spreken, en dat 
uit het geheel van de gegevens van het 
dossier en die welke tijdens de debatten 
naar voren gekomen zijn met volledige 
zekerheid kan worden afgeleid dat de 
identificatie zowel van het bloed als van 
de venule die het bloed bevat, juist zijn, 

terwijl artikel 7, derde lid, van het ko
ninklijk besluit van 10 juni 1959, gewij-

HET HOF; - Gelet op het bestre- zigd bij artikel 1 van het koninklijk be-
den vonnis, op 20 mei 1988 in hoger sluit van 10 november 1966 eetreffende 
beroep gewezen door de Correctio- inzonderheid de bloedproef met het oog 
nele Rechtbank te Charleroi, waar- op het bepalen van het alcoholgehalte, 
naar de zaak is verwezen; bepaalt dat de venule met het bloed, na 
------------------lhet verstrijken van een termijn van drie 

(1) Zie Cass., 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 113) 
en 1 okt. 1986, A.R. nr. 5077 (ibid., 1986-87, (2) Cass., A.R. nr. 6357 (A.C., 1987-88, 
nr. 59). nr. 403). 
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maanden te rekenen vanaf de bloedafne
ming, door de deskundige die de analyse 
heeft verricht tegen ontvangstbewijs 
wordt overhandigd aan de griffie van de 
bevoegde rechtbank; artikel 10, vierde 
lid, van het koninklijk besluit van 10 ju
ni 1959, gewijzigd bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 10 november 1966 
bepaalt dat de afgifte van de venule met 
het bloed aan de griffie van de bevoegde 
rechtbank overeenkomstig artikel 7, der
de lid, van het gewijzigde koninklijk be
sluit van 10 juni 1959, geschiedt door het 
laboratorium waar de nieuwe analyse 
verricht is; de artikelen 3 en 4 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 be
treffende de bloedproef met het oog op 
het bepalen van het alcoholgehalte de 
minimumhoeveelheid a£ te nemen bloed 
en de inhoud van de venule alsook de 
uitwendige kenmerken van de venule be
palen; artikel 1 van het ministerieel be
sluit van 30 oktober 1981 de overige 
voorwaarden bepaalt waaraan de venule 
moet voldoen; het beginsel van het recht 
van verdediging gebiedt dat de beklaag
de of diens raadsman toegang zouden 
hebben tot de ter griffie van de bevoegde 
rechtbank neergelegde overtuigingsstuk
ken opdat ze zowel de materiiHe gege
vens zelf als de beschrijving ervan in de 
daarop betrekking hebbende processen
verbaal zouden kunnen nagaan; het be
streden vonnis bijgevolg, nu het zich be
perkt tot de verklaring dat verzoeker 
aile tijd heeft gehad om de venule op de 
griffie van de Correctionele Rechtbank 
te Bergen te gaan bekijken en dat uit 
het geheel van de gegevens van het 
strafdossier, alsook uit die welke tijdens 
de debatten naar voren gekomen zijn, 
met volstrekte zekerheid kan worden af
geleid dat de identificatie, zowel van het 
bloed van verzoeker als van de venule 
zelf, juist is, niet wettig kon beslissen 
dat de telastlegging F regelmatig bewe
zen was: 

Overwegende dat eiser, na erop te 
hebben gewezen dat hij werd ver
volgd wegens het feit dat hij met 
een alcoholgehalte van 1,32 gram in. 
het bloed gereden heeft terwijl de 
op zijn verzoek verrichte analyse 
slechts een alcoholgehalte van 1,29 
gram vaststelde, in zijn ter terecht
zitting van 22 april 1988 neergelegde 
conclusie, voor het rechtscollege 
waarnaar de zaak verwezen was, be
toogde dat « de regel dat de venule 
door de deskundige tegen ontvangst-

bewijs op de griffie van de recht
bank moet worden afgegeven, de 
openbare orde raakt », dat het recht 
van verdediging zou zijn geschon
den indien hij die venule niet zou 
kunnen onderzoeken en dat aan het 
openbaar ministerie het bevel had 
moeten worden gegeven die venule 
over te leggen; 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
het bestreden vonnis blijkt dat « de 
venule nr. 6793 met het bloed dat 
door dokter Payen op 19 april 1986 
van eiser was afgenomen », is afge
geven op de griffie van de Politie
rechtbank te Rooulx, dat de Correc
tionele Rechtbank te Bergen op 7 
mei 1987 de afgifte ervan op de grif
fie van deze rechtbank heeft bevo
len en dat die afgifte is gebeurd « op 
15 juni 1986 » (lees 1987) ter uitvoe
ring van een kantschrift van 10 juni 
1987 van de procureur des Konings 
te Bergen; 

Dat geen enkele wettelijke bepa
ling voorschrijft dat de overtuigings
stukken die zijn neergelegd op de 
griffie van het rechtscollege waar
van de beslissing wordt vernietigd, 
ambtshalve worden overgebracht 
naar de griffie van het rechtscollege 
dat op verwijzing uitspraak doet; dat 
uit de gedingstukken niet blijkt dat 
eiser om die overbrenging heeft ver
zocht; dat het bij conclusie gedane 
verzoek « om de overlegging van de 
venule ( ... ) door het openbaar minis
terie te bevelen » niet kan gelijkge
steld worden met een verzoek tot 
overbrenging van de overtuigings
stukken; 

Overwegende dat, anderzijds, zo 
het de bedoeling van de wetgever 
was dat de bloedproef en de bloeda
nalyse zo wetenschappelijk mogelijk 
geschieden, het de rechter daarom 
niet verboden is zijn overtuiging op 
andere bewijselementen te gronden; 

Dat de correctionele rechtbank, 
door te dezen « het geheel van de 
gegevens van het strafdossier alsook 
die welke tijdens de debatten naar 
voren gekomen zijn », inzonderheid 
de materiEHe vaststellingen van de 
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verbalisanten betreffende het ge
drag van eiser « tijdens en na de 
hem verweten feiten, alsook tijdens 
de uitvoering van de ademtest en de 
bloedproef », in aanmerking te ne
men en door op die grond te beslis
sen dat « daaruit met volstrekte ze
kerheid kan worden afgeleid dat de 
identificatie zowel van het bloed van 
(eiser) als van de venule zelf juist 
is », de beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede en het derde middel 
samen: 

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

1 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. S. Kalugi
na, Brussel. 

Nr. 368 

2• KAMER - 1 maart 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - EEN ENKELE STRAF VOOR , 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI
TING - STRAFVORDERING - VERJARI::I!G
STUITENDE DAAD - BEGRIP. 

5° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKE::I! 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
STRAFVORDERING - VERJAR!NG - VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE IN KOSTEN -
ONWETTIGHEID. 

6° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ONWET
TIGHEID VAN DE VEROORDELING WEGENS 
EEN TELASTLEGG!NG - VEROORDELING IN 
ALLE KOSTEN - VERNIETIGING - VERWIJ
ZING - GRENZEN. 

1• 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 de misdrijven betrekking heeft, 
als de uitgesproken straf naar recht 
verantwoord blijft door een ander mis
drijf (1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

2• en a• De strafvordering voorvloeiend 
uit een overtreding van de Wegver
keerswet en van de Wegverkeersregle
menten verjaart, bij ontstentenis van 
een grand tot schorsing van de verja
ring, door verloop van een jaar vanaf 
de Jaatste daad van onderzoek of van 
vervolging verricht binnen een jaar, te 
rekenen van de dag waarop het mis
drijf is gepleegd (2). (Art. 68 Wegver
keerswet.) 

4• De verjaring van de strafvordering 
wordt gestuit door de handeling waar
bij de politiecommissaris de akte hou
dende vaststelling van de aan een ge
tuige gedane afgifte van de kennisge
ving om te verschijnen, toezendt aan 
het parket van de procureur des Ko
nings (3). (Art. 22 wet 17 april 1878.) 

2° VERJARING - STRAFZAKEN _ TERMIJ- i (1) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302 
NEN - DUUR - STRAFVORDERING - WEG- (A.C., 1987-88, nr. 355). 

VERKEER. (2) Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 9978 
(A. C., 1986-87, nr. 252), en 3 mei 1988, A.R. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET - nr. 1951 (ibid., 1987-88, nr. 543). 

WETSBEPALINGEN - ART· 68 - STRAFVORDE- (3) Zie Cass., 8 okt. 1986, A.R. nr. 5109 
RING - VERJARING. (A.C., 1986-87, nr. 70). 
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5° Wanneer de rechter geen veroordeling 
mag uitspreken omdat de strafvorde
ring verjaard is, mogen de kosten in 
verband met die strafvordering niet 
ten laste van de beklaagde komen (4). 
(Artt. 162, 176, 194 en 211 Sv.) 

6° Wanneer een arrest gedeeltelijk wordt 
vernietigd omdat het een veroordeling 
uitspreekt wegens een verjaard mis
drijf en het de beklaagde in aile kos
ten van de strafvordering verwijst zon
der een onderscheid te maken tussen 
de verjaarde telastlegging en de overi
ge telastleggingen, wordt de zaak en
kel verwezen voor uitspraak over die 
kosten (5). 

(COLAS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7025) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

Over het derde middel: schending van 
artikel 68 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer van 16 maart 1968, gewijzigd bij de 
wet van 9 juli 1976, artikel 29, 

met de verjaring van de overtredingen 
van het Wegverkeersreglement, namelijk 
de telastleggingen 2, 3, 4 en 5 : 

A. In zoverre het middel gericht is 
tegen de veroordeling die is uitge
sproken wegens de telastleggingen 
1, 2, 3 en 5: 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens de telastleggingen 1, 2, 3 en 
5 te zamen veroordeelt tot een enke
le gevangenisstraf van twee maan
den met uitstel gedurende vijf jaar, 
tot een geldboete van 200 frank ver
hoogd met de opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van 
een maand, en tot het verval, gedu
rende een jaar, van het recht om 
een voertuig behorende tot de cate
gorieen A tot F te besturen; dat het 
arrest het herstel in het recht tot 
sturen koppelt aan de voorwaarde 
dat eiser slaagt voor de onderzoe
ken, die zijn opgesomd onder de 
nrs. 1 tot 4 van artikel 38, § 3, van 
het koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 

Overwegende dat, ook al waren de 
in het middel aangevoerde grieven 
gegrond, de straf dan nog naar 
recht verantwoord zou blijven door 
de overtreding van de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, aan 
welk feit eiser schuldig is verklaard; 

Dat het middel dat niet kan leiden 
tot cassatie, niet ontvankelijk is; 

doordat de feiten zich hebben voorge- ! B. In zoverre het middel gericht is 
daan op 11 juli 1986; dat de bij artikel 68 tegen de veroordeling wegens de te
van die wet bepaalde verjaringstermijn lastlegging 4 (vluchtmisdrijf): 
van een jaar is gestuit door de oproeping 
van de getuige op 18 mei 1987 en dat Overwegende dat de strafvorde
derhalve de verkeersmisdrijven verjaard ring wegens overtredingen van de 
waren op 18 mei 1988, Wegverkeerswet van 16 maart 1968, 

terwijl het op 28 juni 1988 door het bij ontstentenis van een grond tot 
Hof van Beroep te Luik gewezen arrest schorsing van de strafvordering, ver
bij de uitspraak geen rekening houdt jaart door verloop van een jaar, te 
--------------~~rekenen van de laatste daad van on

derzoek of van vervolging die is ver
richt binnen het jaar, te rekenen 
van de dag waarop de misdrijven 
zijn gepleegd; 

(4) Zie Cass., 11 mei 1988, A.R. nr. 6493 
(A.C., 1987-88, nr. 568) en de verwijzingen in 
voetnoot 1. 

(5) Zie Cass., 19 jan. 1988, twee arresten, 
A.R. nrs. 1788 en 1790 (A.C., 1987-88, nrs. 302 
en 303), alsook de voetnoot R.D. onder arrest 
nr. 303. 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de laatste diensti
ge verjaringstuitende daad, name-
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lijk deze waarbij de politiecommis
saris de akte houdende vaststelling 
van de aan de getuige Louis Decos
ter gedane afgifte van de kennisge
ving om te verschijnen, heeft toege
zonden aan het parket van de 
procureur des Konings, is verricht 
op 18 mei 1987 en dat er geen grond 
bestaat tot schorsing van de verja
ring; 

Dat de strafvordering wegens de 
telastlegging 4 verjaard was op 28 
juni 1988, dag van de uitspraak van 
het arrest; 

Dat het middel gegrond is; 
Dat, nu het arrest eiser in alle 

kosten van de strafvordering veroor
deelt zonder daarbij een onder
scheid te maken tussen de telastleg
gingen, de zaak enkel moet worden 
verwezen voor uitspraak over die 
kosten; 

En overwegende dat, voor het ove
rige, de substantiele of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens vluchtmisd:rijf 
(telastlegging 4) en hem verwijst in 
de kosten van 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 arrest; veroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten; laat het overi
ge gedeelte ten laste van de Staat; 
zegt dat de zaak alleen moet worden 
verwezen voor uitspraak over de 
kosten van de strafvordering; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

1 maart 1989 - 2o kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Ber-
touille, Brussel. j 

Nr. 369 

2o KAMER - Jt maart 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN 
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - STRAF - KEUZE - MID
DEL DAT OP DIE KEUZE KRITIEK OEFENT -
KEUZE DIE GUNSTIG UITVALT VOOR ElSER. 

2° STRAF - GELDBOETEN EN OPDECIEMEN 
- GELDBOETE - STRAFMAAT - MOTIVE
RING - BEGRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - TOEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELS BIJ AFWEZIGHEID VAN CON
CLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFMAAT - BE
GRIP. 

lo Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel waarin de be
klaagde kritiek oefent op de keuze van 
de tegen hem uitgesproken straf, wan
neer de wet het bewezen verklaarde 
feit straft met een gevangenisstraf en 
een geldboete of met een van die straf
fen alleen terwijl de rechter aileen een 
geldboete heeft opgelegd en aldus uit 
de drie mogelijkheden waarin de wet 
voorziet, de voor eiser gunstigste heeft 
kozen. 

2° en 3° De rechter voldoet aan de moti
veringsplicht van art. 195, tweede lid, 
Sv., wanneer hij ter bestraffing van 
het misdrijf « onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen en over
dreven snelheid, aan een beklaagde de 
meest gunstige straf, nl. een geldboete 
oplegt, die beklaagde veroordeelt tot 
het wettelijk maximum van de geld
boete en die strafmaat rechtvaardigt 
door vast te stellen dat de beklaagde 
in een bebouwde kom met een snel
heid van 100 kilometer per uur reed 
door die snelheid « veel te hoog " t~ 
noemen en door te wijzen op de ernst 
van dit gedrag en de gevolgen ervan. 
(Art. 2 wet 27 april 1987.) 
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(VEREECKEN T. BREL E.A.; ROYALE BELGE N.V. tekortkomt aan de door de artikelen 195, 
T. BREL; BREL T. VEREECKEN E.A.) tweede lid, en 211 van het Wetboek van 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7041) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van Frans 
Vereecken, beklaagde, tegen de be
slissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering : 

Strafvordering opgelegde verplichting : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens het onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondin
gen (telastlegging A) en overdreven 
snelheid (telastlegging B), dat hij 
meer bepaald in de bebouwde kom 
de maximum toegestane snelheid 
van 60 kilometer per uur met meer 
dan 10 kilometer per uur heeft over
schreden, welk feit door het konink
lijk besluit van 7 april 1976 als een 
zware overtreding wordt aange
merkt; 

Over het middel: schending van de ar- Overwegende dat dat het arrest, 
tik~len 195, tweede lid, (vervan15en do?r na die ten laste gelegde feiten bewe
artlkel 2 van de wet_va~ 27 apnl 1987 m zen te hebben verklaard, erop wijst 
verband met de motlvermg van de straf-. dat die feiten nu zij voortvloeien uit 
fen) en 211 van het Wetboek van Straf- , , k l ' d · 1 ht t 
vordering een en e e ge raging, s ec s me 

' een enkele straf, de zwaarste, moe-
doordat het arrest eiser wegens de ge- ten gestraft worden; dat het te de

zamenlijke telastleggingen van het toe- zen gaat · om de bij artikel 420 van 
brengen van slagen en verwondingen het Strafwetboek bepaalde straf, na
door onvoorzichtigheid en van overtre- melijk een gevangenisstraf van acht 
ding van artikel 11.1 van het Wegver- d d ld 
keersreglement veroordeelt tot een geld- agen tot zes maan en en een ge -
boete van 500 frank en een vervangende boete van vijftig tot vijfhonderd 
gevangenisstraf van 45 dagen, zonder de frank of een van die straffen aileen; 
keuze van die straf te motiveren en zon- Overwegende dat het hof van be-
der de strafmaat te rechtvaardigen; dat 
het arrest immers, zonder ergens naar roep, nu het aileen een geldboete 
de gronden van de eerste rechter te ver- oplegt en daarbij, zoals vereist door 
wijzen, zich beperkt tot de vaststelling artikel 40 van het wetboek, een 
« dat de ten laste van eiser bewezen ver- vervangende gevangenisstraf uit
klaarde feiten, nu zij voortvloeien uit spreekt, uit de drie mogelijkheden 
een enkele gedraging, slechts met een waarin de wet voorziet de voor eiser 
enkele straf, de zwaarste, moeten beteu- gunstigste heeft uitgekozen; 
geld worden »; 

terwijl artikel 195, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, dat krach
tens artikel 211 van het wetboek ook in 
hoger beroep van toepassing is, bepaalt 
dat het vonnis nauwkeurig, maar op een 
wijze die beknopt mag zijn, de redenen 
vermeldt waarom de rechter, als de wet 
hem daartoe vrije beoordeling overlaat, 
dergelijke straf of dergelijke maatregel 
uitspreekt en dat het bovendien de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel rechtvaardigt; het arrest bijge
volg, nu het enkel de reden aangeeft 
waarom het een enkele straf uitspreekt, 
maar niet waarom het een geldboete 
oplegt, het bedrag van deze vaststelt op 
500 frank en de duur van de vervangen
de gevangenisstraf bepaalt op 45 dagen, 

Dat het middel, in zoverre het op 
die keuze kritiek oefent, niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat het arrest voor 
het overige onder meer vermeldt dat 
eiser « met een snelheid van 100 ki
lometer per uur op de linker rij
strook reed ( ... ), krachtig remde, 
slipte en op het linkergedeelte van 
de weg in botsing kwam met de 
vanuit de tegenovergestelde richting 
naderende wagen van de (verweer
der) Hackray die daarbij gewond 
raakte, dat (eiser) bij het remmen 
de macht over het stuur heeft verlo
ren omdat hij met een veel te hoge 
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snelheid reed »; dat het arrest bo- Nr. 370 
vendien, na gewezen te hebben op 
de « zwaarwichtigheid van de fei
ten », vermeldt dat eiser, indien hij 
« langzamer had gereden », « de hin-

2• KAMER - 1 maart 1989 

dernis die plotseling voor hem op- 1o STRAFVORDERING. _ BURGERLIJKE
daagde, had kunnen ontwijken zon-
der te gaan slippen en zonder in 
botsing te komen met een tegenlig
ger »; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat eiser in een be
bouwde kom met een snelheid van 
100 kilometer per uur reed en dat 
die snelheid van « veel te hoog » 
was en door te wijzen op de zwaar
wichtigheid van een dergelijk rijge
drag en de gevolgen ervan, de straf
maat van de geldboete en van de 
vervangende gevangenisstraf recht
vaardigt; 

PARTIJSTELLING - ART. 63 SV. - DOEL - GE
VOLG. 

2° STRAFVORDERING BURGERLIJKE-
PARTIJSTELLING - GEVOLG. 

3° ONDERZOEKSRECHTER 
LIJKE-PARTIJSTELLING - GEVOLG. 

BURGER-

4° STRAFVORDERING - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING - MEDEDELING VAN DE 
KLACHT AAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
- ART. 70 SV. - ONTBREKEN VAN VORDERIN
GEN - ANDERSLUIDENDE VORDERINGEN -
GEVOLG. 

Dat het middel in zoverre feite- 50 ONDERZOEKSRECHTERS - BUR
GERLIJKE-PARTIJSTELLING - MEDEDELING 

lijke grondslag mist; VAN DE KLACHT AAN DE PROCUREUR DES 

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

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van Frans Vereecken en Claude 
Brel, in zoverre zij gericht zijn te
gen de beslissingen op de door de 
verweerders Georges Hackray en de 
naamloze vennootschap Trasumap 
tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroor
deelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

1 maart 1988 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Van Ommeslaghe. 

KONINGS - ART. 70 SV. - ONTBREKEN VAN 
VORDERINGEN - ANDERSLUIDENDE VORDE
RINGEN - GEVOLG. 

1 o Art. 63 Sv. naar luid waarvan hij die 
beweert door een misdaad of een wan
bedrijf te zijn benadeeld, daarover bij 
de bevoegde onderzoeksrechter klacht 
kan doen en zich burgerlijke partij 
kan stellen, heeft tot doe] en tot gevolg 
dat de strafvordering op gang Jean wor
den gebracht in geval van stilzitten 
van het O.M of buiten diens optreden 
om (1). 

2° en 3° De onderzoeksrechter bij wie 
een regelmatige klacht met burger
lijke-partijstelling is gedaan is ver
plicht een onderzoek in te stellen (2). 
(Artt. 63 en 70 Sv.) 

4° en 5° Uit de verplichting van de tot 
kennisneming van een klacht bevoeg
de onderzoeksrechter om de medede
ling ervan aan de procureur des Ko
nings te bevelen, volgt niet dat, bij 
ontstentenis van een vordering van het 
O.M of zelfs in geval van anderslui
dende vorderingen, de strafvordering 

(1) (2) en (3) Zie Cass., 10 feb. 1913 (Bull. en 
Pas., 1913, I, 103). 
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niet op gang zou worden gebracht en 
evenmin dat de rechter, bij wie een re
gelmatige klacht met burgerlijke-par
tijstelling is gedaan, zich van zijn 
plicht tot het instellen van een onder
zoek zou kunnen onthouden tot hij 
door de raadkamer daarvan zou wor
den ontslagen (3). (Art. 70 Sv.) 

(LORENT T. CORNIL E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7098) 

dat de van de procureur des Konings uit
gaande vordering van 30 januari 1986 tot 
het instellen van een onderzoek (stuk 5) 
niet is ondertekend; dat het stuk wel de
gelijk geen enkele handtekening draagt; 
dat het dossier geen enkel ander gelijk
waardig stuk bevat dat uitgaat van het 
openbaar ministerie en door hem is on
dertekend; dat bijgevolg het hof (van be
roep), kamer van inbeschuldigingstelling, 
de nietigheid van de rechtspleging moet 
vaststellen; dat immers, ook al bepaalt 
het W etboek van Strafvordering niets 
over de vorm waaraan de vordering tot 
het instellen van een opsporingsonder
zoek moet voldoen, in de rechtsleer alge-

HET HOF; - Gelet op het bestre- n:een wor~t a~ngenomen dat die vorde
den arrest, op 15 september 1988 op rmg schrrftehJk moet worden opge
verwijzing gewezen door het Hof I maakt •.. gedagteken~ en. onderte~en~ 

moet ZlJn (Dalloz, RepertOire de droit pe
yan Beroep _te Bru_ssel, kamer van nal et procedure penale, vol. III, v" In-
mbeschuldigmgstellmg; struction pn§paratoire, nr. 50; Bouloc, 

Gelet op het arrest van 20 april L'acte d'instruction, blz. 433, nr. 602; Ste-
1988 van het Hof (4)· fani en Levasseur, Droit penal general et 

' . . procedure penale, vol. II, nr. 433; Bouzat 
Ov:erwegende dat het arrest, . blJ en Pinatel, Traite de droit penal et de 

de mtspraa~. op het -y:erzet van mse- criminologie, vol. II, nr. 975, noot 2; Le 
res, burgerllJke partiJ, tegen de be- Poittevin, Dictionnaire-formY.llaire des 
schikking van de raadkamer waarin parquets et de la police judiciaire, 
wordt verklaard dat er geen grand blz. 219, nr. 16; Chambon, Le Juge d'in
bestaat om de verweerders te ver- struction, blz. 100, nr. 68; R.P.D.B., v" 
volgen, die beschikking tenietdoet, Procedure pEmale, nr. 122; -yan Camp, De 
biJ" wege van een nieuwe besch"k- onderzoeksrechter, nr. 59), _dat het ont-

. . .
1 breken van de handtekemng van het 

k~ng beshst _dat de strafvorde~mg openbaar ministerie elke juridische 
met op gang IS gebracht, de verriCh- waarde ontneemt aan de vordering tot 
te daden van onderzoek en de stuk- het instellen van een opsporingsonder
ken waarin die daden worden ge- zoek (R.P.D.B., vo Procedure pEmale, Joe. 
steld nietig verklaart en de kosten cit.); dat de onderzoeksrechter niet 
ten laste laat van de Staat· rechtsgeldig was gevorderd tot het instel-

' len van een onderzoek, zodat hij, buiten 
Over het middeld: schending van de het geval van ontdekking op heterdaad, 

artikelen 61, 63, 66 van het Wetboek van dat zich te dezen niet voordoet, geen en
Strafvordering en 97 van de Grondwet; kele daad van onderzoek mocht verrich-

doordat het arrest de beschikking van ten; dat bijgevolg de door hem verrichte 
de Raadkamer van Bergen tenietdoet, de of voorgeschreven daden zonder meer 
zaak aan zich trekt en bij wege van een nietig zijn (Cass. fr., 4 december 1952, 
nieuwe beschikking uitspraak doet, zegt J.C.P., 1953, II, 7625 en noot Chambon; 
dat de strafvordering niet op gang is ge- Bouloc, op. cit.; Chambon, op. cit., Joe. 
bracht, en de in de vordering van de pro- cit.; Schuind, 4e ed. vol. II, nr, 261; Ant
cureur-generaal vermelde daden van on- werpen, 8 oktober 1982, Pas., 1982, II, 
derzoek alsmede de stukken waarin de 115; vgl. Cass., 4 maart 1986, arrest 
uitvoering van die daden is vastgesteld, nr. 9890, in zake Kint Luc); en zulks 
nietig verklaart op de volgende gronden : eveneens het geval is met de stukken en 
« dat de procureur-generaal in zijn vor- processen-verbaal die deze daden vast
dering tot de nietigheid van de rechtsple- stellen; dat bovendien, bij ontstentenis 
ging en van de bestreden beschikking van een vordering tot onderzoek, de 
van de raadkamer concludeert op grond raadkamer niet rechtsgeldig kennis kon 

(3) Zie nota 1 op vorige biz. 

(4) Niet gepub!iceerd. 

nemen van de strafvordering; dat zij zich 
dus niet zonder zich aan machtsover
schrijding schuldig te maken, kon uit
spreken over de geldigheid van de vorde-



Nr. 370 HOF VAN CASSATIE 753 

ringen van de procureur des Konings· h ft t ld d d dat de nietigheid van de akten van het' ee ges e voor e on erzoeksrechter te Bergen, overeenkomstig de artikelen 
voorbereidend onderzoek zich aldus om 63 en 66 van het Wetboek van Strafvor
dezelfde redenen ook uitstrekt tot de be- dering; dat de _ niet ondertekende _ 
streden beschikking, dat de kamer van d 
inbeschuldigingstelling het recht heeft vor ering van de procureur des Koning 
na te gaan of de haar in hoger beroep te Bergen tot het instellen van een on
onderworpen beschikking van de raadka- derzoek dagtekent van 30 januari 1986; 
mer regelmatig en wettig is en, in voor- de s~rafvordering dus regelmatig op 
komend geval, de nietigheid ervan uit te ~~ng I~ gebrach~ door de burgerlijke-par
spreken; dat zij tevens het recht heeft al- tiJstellmg van e1seres op 27 januari 1986; 
le daden van onderzoek te beoordelen en die bur~erlijke-partijstelling op zich al 
ze in voorkomend geval onwettig te ver- de openmg ":an een gerechtelijk onder
klaren (Constant, Novelles, Proc. pen. II, zoek heeft mtgelokt; een vordering van 
1, nr. 71); dat de kamer van inbeschuldi- het openbaar ministerie dus daartoe niet 
gingstelling het recht om de daden van nodig was; anderzijds, nu het onderzoek 
het voorbereidend onderzoek te vernieti- geopend was. door de burgerlijke-partijs
gen, put uit de algemene controlebe- tellmg van e1seres op 27 januari 1986, de 
voegdheid die zij daarop uitoefent op onderzoeksrechter, overeenkomstig arti
grond van artikel 235 van het Wetboek kel 61 van het Wetboek van Strafvorde
van Strafvordering (Hoeffler, op. cit., ring wettig alle opsporingen mocht ver
biz. 175, nr. 172; D'Haenens, Belgisch richten die dienstig waren om de waar
Strafprocesrecht, biz. 358, nr. 450; A. heid aan het licht te brengen en die niet 
Wylleman, Nietigheid van het gerechte- door d~. wet verboden zijn of onverenig
lijk onderzoek of van afzonderlijke da- baar ZIJn me~ de waardigheid van zijn 
den van onderzoek, 105, 9, biz. 22-24, ambt; ook ai IS de onderzoeksrechter na 
nr. 28-29); dat de burgerlijke partij ten een klacht met burgerlijke-partijstelling 
onrechte beweert dat het ontbreken van overeenkomstig de artikeien 51 en 70 
"een vordering tot onderzoek (of een on- van het Wetboek van Strafvordering er
regeimatige vordering) of zelfs een vor- toe gehouden de klacht mede te d~len 
dering om geen onderzoek in te stellen aan de procureur des Konings, die zal 
niet wegneemt dat de strafvordering __.: vorderen ais naar behoort, en ook ai kan 
het onderzoek door de benadeeide partij de pr?cureur des Konings bij die gele
- op gang is gebracht" door haar bur- genhe1d op grond van artikel 1 van de 
gerlijke-partijstelling van 27 januari voorafgaande titel van het Wetboek 
1986; dat immers, ook ai wordt de straf- van Strafvordering vorderen dat een of 
vordering regeimatig op gang gebracht meer nader bepaaide daden van onder
door een burgeriijke-partijstelling over- zoek zullen worden verricht of dat een of 
eenkomstig de artikeien 63 en volgende meer personen ais bekiaagde zullen war
van h~t Wetb?ek van Strafvordering, dan den aangewezen, de vordering vatl de 
nog IS vere1st dat die strafvordering procureur des Konings geen vereiste is 
wordt ingesteld " door de ambtenaren die voor het instellen van het onderzoek 
de wet daarmee beiast" (artikel 1 van de door de onderzoeksrechter; ook al ont
wet van 17 april 1878 houdende de voor- breek~ een regeimatige vordering, of ook 
afgaande titei van het Wetboek van ai we1gert de procureur des Konings een 
Strafvordering); dat te dezen die " ambte- onderzoek te vorderen of vordert hij dat 
naar " de procureur des Konings is zoais geen onderzoek zou worden verricht de 
wordt bepaaid in artikei 61 van het Wet- onderzoeksrechter dan nog bevoegd blijft 
boek van Strafvordering; dat, zoais ge- · o:p grand van de burgerlijke-partijstelling 
zegd, uit de stukken niet blijkt dat de d1e de strafvordering op gang heeft ge
strafvordering overeenkomstig de wet is bracht en de opening van het onderzoek 
ingesteid, dat bijgevoig door de onder- heeft uitgelokt; de onderzoeksrechter 
zoeksrechter verrichte daden van onder- derhalve, ten gevoige van de burgerlijke
zoek als nietig moet worden be- partijstelling van eiseres op 27 januari 
schouwd », 1986 en ondanks het feit dat de vorde-

ring van de procureur des Konings van 
terwijl, enerzijds, het arrest aidus ten 30 januari 1986 niet ondertekend was 

onrechte beslist dat de onderzoeksrech- wettig daden van onderzoek kon verrich: 
ter geen regelmatige daden van onder- ten; het arrest bijgevolg, door te beslis
Z?ek kon verr.ichten, omdat hij dartoe sen dat de strafvordering niet 0 an is 
met rech~sgeld1g was gevorderd door het gebracht en door de daden vin g on~er
p.arket; e1s~res, z~als het arrest vaststelt, zoek van de onderzoeksrechter nietig te 
ziCh op 27 Januari 1986 burgerlijke partij I verklaren, de artikelen 61, 63 en 66 
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van het Wetboek van Strafvordering Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
schendt : van Beroep te Luik, kamer van in

beschuldigingstelling. 
Overwegende dat luidens artikel 

63 van het Wetboek van Strafvorde
ring hij die beweert door een mis
daad of wanbedrijf te zijn bena
deeld, daarover bij de bevoegde 
onderzoeksrechter klacht kan doen 
en zich burgerlijke partij kan stel
len; dat die bepaling ertoe strekt de 
strafvordering op gang te brengen, 
in geval van stilzitten van het open
baar ministerie of buiten diens op
treden; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat artikel 70 van het ge
noemde wetboek de onderzoeksrech
ter de verplichting oplegt om de 
klacht mede te delen aan de procu
reur des Konings, opdat deze zou 
vorderen zoals het behoort, niet 
volgt dat, bij ontstentenis van een 
vordering van het openbaar ministe
rie of zelfs in geval van anderslui
dende vordering, de strafvordering 
niet op gang zou zijn gebracht of 
dat de rechter, bij wie een regelma
tige klacht met burgerlijke-partij
stelling is ingediend, zich van zijn 
onderzoeksplicht zou kunnen ont
houden tot de raadkamer de zaak 
aan hem zou onttrekken; 

Overwegende dat het arrest, door 
de beschiking waartegen verzet is 
gedaan, teniet te doen op grond dat 
de strafvordering niet op gang is ge
bracht en door « de daden van on
derzoek » alsmede de daarop betrek
king hebbende stukken te vernieti
gen, artikel 63 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

1 maart 1989 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Si
mont. 

2' KAMER - Jl maart 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WOR
DEN INGESTELD - STRAFVORDERING - BUR
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING 
- BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN CASSATIE - AMBTSHALVE OP TE 
WERPEN MIDDELEN EN GRONDEN VAN NIET-
ONTV ANKELIJKHEID STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - VOORZIENING VAN DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ. 

1" en 2' De partij die burgerrechtelijk 
aansprakelijk is verklaard voor de be
ta.ling van de kosten van de strafvorde
ring kan zich uit dien hoofde in cassa
tie voorzien tegen het O.M (1). 

3' Op de « tegen het O.M » ingestelde 
voorziening van de partij die burger
rechtelijk aansprakelijk is verklaard 
voor de betaling van de kosten op de 
strafvordering, werpt het Hof niet 
ambtshalve middelen op (2). (Impli
ciet.) 

Om die redenen, vernietigt het be- 1~~~~--------~---
streden arrest; beveelt dat van dit . . 
arrest melding zal worden gemaakt I (1) Cass., 20 Jum 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 

d k t h t . t" d 319) en 27 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr, 406). op e an van e vern1e 1g e ar-
rest; laat de kosten ten laste van de (2) Zie de arresten m de vonge voetnoot. 
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(ROSSION, CASTUS P.V.B.A. T. FONDATEL N.V. Nr. 372 
E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 2' KAMER - 1 maart 1989 

(A.R. nr. 7115) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 september 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

I. Op de voorzieningen van eiser, 
beklaagde, en van eiseres, burger
rechtelijk aansprakelijke partij : 

A. 

B. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de beslissing 
op de door het openbaar ministerie 
tegen haar ingestelde strafvorde
ring : 

Overwegende dat de voorziening, 
in zoverre zij tegen het openbaar 
ministerie gericht is, enkel betrek
king kan hebben op de beslissing 
waarbij eiseres burgerrechtelijk 
aansprakelijk is verklaard voor de 
beslissing waarbij eiser jegens het 
openbaar minsterie is veroordeeld 
tot een geldboete en de kosten; 

Dat eiseres geen enkel middel 
aanvoert; 

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

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID AKTE VAN 
VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDERE 
TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING - GEVOLG. 

2° TAALGEBRUIK - IN CASSATIE -
STRAFZAKEN- AKTE VAN VOORZIENING GE
STELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG. 

1" en 2" De ambtenaar die de verklaring 
van voorziening in strafzaken ont
vangt, moet, op straffe van nietigheid, 
daarvan akte opmaken in de taal van 
de bestreden beslissing (1). (Artt. 27 en 
40 Wet Taalgebruik Gerechtszaken.) 

(GOUMANOUZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7300) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing in het Frans is gewezen; 

Overwegende dat eiser in die taal 
ten overstaan van de afgevaardigde 
van de directeur van de gevangenis 
te Leuven verklaard heeft dat hij 
een voorziening instelde tegen voor
noemd arrest; dat die ambtenaar 
daarvan een akte heeft opgemaakt 
in het Nederlands waarin de verkla
ring van voorziening is opgenomen 
in de taal waarin zij is afgelegd; 

Overwegende dat artikel 23 van 
de Grondwet, dat aan eiser het 
recht geeft om zijn verklaring van 
voorziening af te leggen in de lands
taal die hij verkiest, de ambtenaar 1 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit

ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden- I-----------------
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

(1) Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr 2592 
(A.C., 1987-88, nr 687). 
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ten overstaan van wie die verkla
ring wordt gedaan, niet ontslaat van 
de verplichting om de desbetreffen
de akte op te maken in de taal van 
de rechtspleging en dat de akte 
waarin de verklaring van voorzie
ning wordt opgenomen, moet ge
steld zijn in de taal waarin ze is af
gelegd; 

Dat uit hetgeen voorafgaat moet 
worden afgeleid dat de akte van 
voorziening, ofschoon zij de verkla
ring van voorziening woordelijk in 
het Frans weergeeft, nietig is, aan
gezien zij in strijd met artikel 27 
van de wet van 15 juni 1935 betref
fende het gebruik der talen in ge
rechtszaken in het Nederlands is op
gemaakt; 

Dat de voorziening dus niet ont
vankelijk is; 

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

1 maart 1989 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Willems - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 373 

1 c KAMER - 2 maart 1989 

1° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN -
BEG RIP. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN -
BESLISSING DIE DE NAAM VAN DE MAGIS
TRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
DIENS ADVIES NIET VERMELDT - GEVOLG. 

1" Uitgenomen voor de vrederechter wor
den de vorderingen tot betichting van 
valsheid in burgerlijke zaken, op straf
fe van nietigheid, aan het openbaar 
ministerie medegedeeld. (Art. 764, 5", 
Ger.W.) 

2" en 3" Nietig is het arrest waarin de 
naam van de magistraat van het open
baar ministerie die zijn advies over 
een verplicht mededeelbare zaak zou 
hebben gegeven, alsook de vermelding 
van dat advies ontbreekt, wanneer uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat het advies 
werd gegeven (1). (Artt. 764, eerste lid, 
en 780, eerste lid, 1° en 4°, Ger.W.) 

(VAN DAELE T. DE RUYCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 6195) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 mei 1987 in hoger 
beroep op verwijzing gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde; 

Gelet op het arrest van dit Hof 
van 18 m"Etart 1985 (2); 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 138, 
tweede lid, 764, 5°, 766, 767, 1042, 1138, 5°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis, dat het 
beroepen vonnis bevestigt, voor recht 
zegt dat eiseres het eigendom gelegen te 
Merelbeke, Wafelstraat 6, vanaf 11 no
vember 1980 tot 30 april 1981, zonder 
recht noch titel gebruikte, eiseres veroor
deelt om aan verweerder een bewonings
vergoeding te betalen van 30.000 frank 
en voor recht zegt dat alle gelden 
die zich op het rekeningnummer 
630-1990007-07 bevinden, aan verweerder 
toekomen, evenals aile huurgelden in de 
toekomst te vervallen, op volgende gran
den : « Het cassatiearrest van 18 maart 
1985 heeft het vonnis van 9 maart 1984 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent, zetelende in graad van hoger be-

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN !=~~~~~~~~~~~=~~-= 
- BESLISSING DIE DE NAAM VAN DE MAGJS
TRAAT VAN HET OPE!'IBAAR MINISTERIE EN 
DIENS ADVIES NIET VERMELDT - GEVOLG 

(1) Cass., 30 maart 1987, A.R. nr 5237 
(A.C., 1986-87, nr. 451). 

(2) Niet gepub!iceerd. 
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roep, nochtans volledig vernietigd; er be
staat blijkbaar discussie tussen partijen 
omtrent de gevolgen van deze vernieti
ging op de beide vonnissen van 16 sep
tember 1983 en 21 oktober 1983. Uit de 
voorziening in cassatie en uit het cassa
tiearrest blijkt het dat slechts tegen het 
vonnis van 9 maart 1984 cassatieberoep 
werd ingesteld en dat slechts dit laatste 
vonnis ( ... ) werd vernietigd. Hieruit is af 
te leiden dat de vonnissen van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent van 16 
september 1983 en van 21 oktober 1983 
hun valle uitwerking behouden. Er is bij 
rechterlijke uitspraak beslist dat: - het 
hager beroep ontvankelijk is (vonnis van 
16 september 1983), - de valsheidsvorde
ring toelaatbaar was en medegedeeld 
werd aan het openbaar ministerie (von
nis van 16 september 1983) en dat 
- partijen wegens deze valsheidstussen
vordering in persoon zouden opgeroepen 
worden, aile titels en documenten en 
stukken van vergelijking zouden mee
brengen en aile exemplaren van het van 
valsheid beticht stuk zouden overleggen 
(vonnis van 21 oktober 1983). Hieruit 
volgt dat ook het proces-verbaal van per
soonlijke verschijning van 18 november 
1983, met de naar aanleiding daarvan 
door beide partijen neergelegde stukken, 
moeten worden in acht genomen. Gelet 
op de inhoud van dat proces-verbaal, van 
de naar aanleiding daarvan neergelegde 
stukken en van de verklaringen afgelegd 
door partijen, door notaris De Brabande
re en door diens klerk, in het kader van 
het strafonderzoek, is het de rechtbank 
voldoende duidelijk dat de tegenbrief in 
kwestie volkomen ten onrechte van vals
heid wordt beticht », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres de 
valsverklaring vorderde van de tegen
brief van 2 februari 1974 (zie de appel
conclusie van eiseres, blz. 20); de vorde
ringen tot betichting van valsheid in 
burgerlijke zaken, op straffe van nietig
heid, aan het openbaar ministerie dienen 
medegedeeld voor advies, dat pas na het 
sluiten van de debatten mag gegeven 
worden; de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent bij vonnis van 16 september 
1983 de heropening van de debatten be
val ten einde de valsheidsvordering me
de te delen aan het openbaar ministerie; 
diezelfde rechtbank bij vonnis van 21 ok
tober 1983 de valsheidsvordering ontvan
kelijk verklaarde en de oproeping van 
partijen beval overeenkomstig artikel 
898 van het Gerechtelijk Wetboek, alvo
rens over de gegrondheid ervan te beslis
sen; partijen werden opgeroepen voor de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, 
zetelend in raadkamer, op 18 november 
1983, waarvan proces-verbaal werd opge
steld; het bestreden vonnis, op grand van 
dit proces-verbaal van persoonlijke ver
schijning en de naar aanleiding daarvan 
neergelegde stukken, beslist dat de te
genbrief ten onrechte van valsheid be
ticht werd, zonder dat de zaak door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ouden
aarde voor advies werd medegedeeld aan 
het openbaar ministerie van die recht
bank (schending van de artikelen 138, 
tweede lid, 764, 5°, 766, 767, 1042 en 1138, 
5°, van het Gerechtelijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, uitspraak doende over de 
door eiseres tegen verweerder met 
toepassing van de artikelen 895 en 
volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek ingestelde valsheidsvordering, 
heslist dat de tegenhrief, gedateerd 
2 fehruari 1974, ten onrechte van 
valsheid is heticht; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 764, 5°, van het Gerechtelijk 
W ethoek, de vorderingen tot hetich
ting van valsheid in burgerlijke za
ken, uitgenomen voor de vrederech
ter, op straffe van nietigheid, aan 
het openhaar ministerie moeten 
worden meegedeeld; dat, krachtens 
artikel 780, 4", van hetzelfde wet
hoek, het vonnis, op straffe van nie
tigheid, de vermelding van het ad
vies van het openbaar ministerie 
moet bevatten; 

Overwegende dat te dezen het he
streden vonnis geen melding maakt 
van het advies van het openhaar mi
nisterie; · dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, hlijkt dat het openbaar minis
terie aan de rechter op verwijzing 
een schriftelijk advies heeft gegeven 
of voor die rechter op de zitting een 
mondeling advies heeft uitgebracht; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het onderdeel 
tot volledige cassatie leidt, nu over 
de vorderingen van de partijen geen 
uitspraak kan worden gedaan zon-
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der rekening te houden met het van 
valsheid betichte stuk; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het ver.nietigde 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 hager beroep. 

2 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
iljkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 374 

1' KA'.\IIER - 2 maart 1989 

1° MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN) - WET VAN 7 AU
GUSTUS 1931, ART. 7 - TOEPASSELIJKHEID IN 
HET 1\EDERLA:\DSE TAALGEBIED. 

2° MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN)- WET VAN 7 AU-

zichten, kent aan de eigenaars van een 
bij koninklijk besluit in bescherming 
genomen goed en aan de overige be
langhebbenden een recht op vergoe
ding ten Jaste van de Vlaamse Ge
meenschap toe « voor het nadeel dat 
hun wordt berokkend door de beper
kingen van hun recht ». 

2o Uit de samenhang van de artt. 6, vier
de, vijfde en zevende lid, en 7, derde 
lid, van de wet van 7 aug. 1931 op bet 
behoud van monumenten en land
schappen blijkt dat de eigenaars van 
een met dienstbaarheid bezwaard 
goed en de belanghebbenden, om aan
spraak te kunnen maken op 
schadevergoeding, vooraf een aan
vraag moeten doen om bij een later 
besluit van de bevoegde overheid toe
gelaten te worden tot het verrichten 
van handelingen die hun door het 
rangschikkingsbesluit zijn ontzegd, en 
dat die overheid geacht wordt de toela
ting te verlenen, indien, binnen de ter
mijn van twee maanden na inzending 
van de door de bevoegde minister ge
vraagde plans en inlichtingen, door 
haar geen besluit is getmffen waarbij 
toelating tot uitvoering der ontzegde 
werken gegeven wordt. 

3o Art. 7, derde lid, wet van 7 aug. 1931 
op het behoud van monumenten en 
Jandschappen moet zo worden begre
pen dat het nadeel en het recht op 
schadevergoeding slechts ontstaan na
dat door de bevoegde overheid aan de 
eigenaars of de belanghebbenden een 
besluit van weigering is betekend. 

GUSTlJS 1931, ARTT. 6 E"< 7 - EIGE'I<AARS VAN 
EE'i MET DIE:\STBAARHEID BEZWAARDE (VLAAMSE GEMEENSCHAP GEMEENSCHAPS-
GOED _ VOORWAARDEN OM AA.'I/SPRAAK TE MIN. V. CULTUUR T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 

KlJ'iKE:'>i MAKE'i OP SCHADEVERGOEDI"<G. 

3° MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN)- WET VAN 7 AU

GUSTUS 1931, ART 7, DERDE LID - RECHT OP 
SCHADEVERGOEDI:'>iG - VOORWAARDE. 

1" Art. 7 wet van 7 aug. 1931 op bet be
baud van monumenten en landschap
pen, dat krachtens art. 16, § 1, decreet 
van 3 maart 1976 van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurgemeen
schap tot bescherming van monumen
ten en stads- en dorpsgezichten toepas
selijk 1s op de in bet Nederlandse 
taalgeb1ed gelegen stads- en dorpsge-

DER BELGISCHE SPOORWEGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6202) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juli 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 6 en 7 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten en 
landschappen en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep verweer
sters vordering tegen eiseres tot schade
vergoeding, overeenkomstig artikel 7 van 
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de wet van 7 augustus 1931, wegens het 
nadeel dat een klasseringsbesluit van 9 
maart 1977 haar heeft berokkend, ont
vankelijk verklaart op grand: « dat het 
rangschikkingsbesluit nog in se niet in
hield dat (verweerster) geen water zou 
mogen overpompen noch water opnemen 
uit de meren; dat de overheid in elk ge
val een aantal jaren de bestaande toe
stand heeft gedoogd, terwijl (verweer
ster) niet volledig onredelijk verwachtte 
dat de overheid zelf de nodige werken 
zou uitvoeren en onder meer zelf de Dij
le zou zuiveren; dat er in de eerste 
maanden en jaren na het rangschik
kingsbesluit nog geen schade ontstaan 
was en (verweerster) ook geen toelating 
vroeg om verder water te mogen opne
men, nu de bevoegde overheid hiertegen 
geen bezwaar had noch enige maatregel 
nam; dat de schade slechts ontstaan is 
ten gevolge van de formele beslissing 
van de Vlaamse Executieve volgens de
welke (verweerster) geen water meer 
mocht opnemen noch water overpompen 
uit de Dijle; dat (verweerster) zich naar 
de termen van de wet heeft gedragen 
door zich te verzetten, binnen de wette
lijke termijnen, tegen de weigering van 
de Executieve wateropnemingen te laten 
verrichten; dat van (verweerster) niet 
kon verwacht worden dat zij voorafgaan
delijk een formele aanvraag zou doen 
(om) de, ten gevolge van de rangschik
king, in 1981 verboden activiteiten uit te 
oefenen, daar de overheid zonder enige 
dubbelzinnigheid had laten weten dat zij 
op haar beslissing nooit zou terugkomen; 
( ... ) dat (verweerster) er alleen toe ver
plicht was, vooraleer de gerechtelijke 
procedure aan te vatten, te pogen een 
akkoord te bereiken met de overheid; dat 
( ... ) een tussenoplossing werd gezocht en 
beide partijen tot de bevinding kwamen 
dat er geen akkoord mogelijk was; dat 
het, na ruime discussies tussen partijen, 
duidelijk werd dat technische eisen elke 
overeenkomst bemoeilijkten of onmoge
lijk maakten; dat de Vlaamse Gemeen
schap vaststelde dat de vervuiling van de 
Dijle voor gevolg had dat verder over
pompen van water met de doelstellingen 
van het rangschikkingsbesluit onver
zoenbaar was; dat de essentie van de 
stelling heel vroeg aan (verweerster) 
werd bekendgemaakt, die dan ook te
recht hieruit de conclusie trok dat het de 
moeite niet loonde een formele aanvraag 
in te dienen met betrekking tot het over
pompen van vervuild Dijlewater; dat de 
denkbare minnelijke oplossingen zeer 
beperkt waren in aantal en (verweerster) 

. dan ook, na een redelijke paging tot een 
akkoord te bereiken, de nodige stappen 

. heeft aangewend om in beginsel rechten 
te kunnen claimen tegen de bevoegde 
overheid ''• 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, luidens artikel 6, 

vierde lid, van voormelde wet van 7 au
gustus 1931, de bij het koninklijk besluit 
tot rangschikking verboden werken, op 
verzoek van de belanghebbenden, bij een 
later koninklijk besluit mogen worden 
toegelaten, nadat advies werd uitge
bracht door de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen en 
door het college van burgemeester en 
schepenen van elke gemeente, op het 
grondgebied waarvan het gerangschikt 
landschap zich bevindt, en dit advies, 
krachtens artikel 3, tweede lid, wordt ge
acht gunstig te zijn, indien zij niet bin
nen een maand definitief uitspraak doen; 
luidens artikel 6, vijfde lid, van de wet, 
de regering wordt geacht de toelating te 
verlenen, indien, binnen de termijn van 
twee maanden na inzending van de door 
het ministerie van kunsten en weten
schappen gevraagde plans en inlichtin
gen, geen koninklijk besluit is getroffen 
waarbij toelating tot uitvoering der ont
zegde werken gegeven wordt, en luidens 
het zevende lid van dit artikel elk ko
ninklijk besluit houdende toelating, wei
gering of intrekking ervan aan de be
langhebbenden wordt betekend, overeen
komstig de bepalingen van artikel 1, 
tweede en vierde lid, artikel 7, derde lid, 
van dezelfde wet, uitdrukkelijk de ver
valtermijn van twee jaar, waarbinnen de 
belanghebbenden de vergoeding waarop 
zij aanspraak maken, in rechte moeten 
vorderen, doet !open van de dag waarop 
de regering « bij toepassing van lid 4 en 
lid 7 van artikel 6, het nadeel doet ont
staan » door aan de belanghebbende 
haar « weigering te betekenen » een han
deling te verrichten die zij, krachtens 
hun rechten op het met dienstbaarheid 
bezwaarde goed, willen uitoefenen, waar
uit volgt dat te dezen wettelijk de schade 
slechts ontstaat nadat de bevoegde over
heid haar weigering heeft betekend in te 
gaan op het verzoek van de belangheb
bende, vergezeld van de gevraagde plans 
en inlichtingen, om een bepaalde hande
ling te verrichten die strijdig is met een 
rangschikkingsbesluit; de omstandigheid 
dat de overheid, tijdens onderhandelin
gen met verweerster, ondubbelzinnig 
had laten weten dat zij op haar beslis
sing, waarbij deze verbod werd opgelegd 
vervuild Dijlewater over te pompen, 
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nooit zou terugkomen, nu dit met de 
doelstellingen van het rangschikkingsbe
sluit onverzoenbaar was en dat de denk
bare minnelijke oplossingen zeer be
perkt in aantal waren, geenszins de 
wettelijk vereiste « betekening >> van 
haar weigering in te gaan op het regel
matig in te dienen « verzoek >> van ver
weerster inhoudt en evenmin de moge
lijkheid uitsluit noch van een beslissing 
die in voorkomend geval onder bepaalde 
voorwaarden en na het inwinnen van de 
wettelijk voorgeschreven adviezen, hetzij 
geheel, hetzij gedeeltelijk, het verrichten 
van de door verweerster nagestreefde 
handelingen zou toestaan, noch van het 
verlenen van toelating, !outer door het 
verstrijken van de bij artikel 6, vijfde 
lid, van de wet bepaalde termijn van 
twee maanden, ongeacht de reden van 
de ontstentenis van beslissing van de 
overheid; de door het hof (van beroep) 
vermelde omstandigheden verweerster 
er dus niet van ontsloegen de bepalingen 
van de artikelen 6 en 7 van de wet van 7 
augustus 1931 na te !even, door het daar
in bedoeld verzoek te doen, bij gebreke 
waarvan zij wettelijk geen schade heeft 
kunnen lijden en derhalve haar rechts
vordering niet ontvankelijk was; zodat 
het hof van beroep, na te hebben vastge
steld dat verweerster geen formele aan
vraag had ingediend met betrekking tot 
het overpompen van vervuild Dijlewater, 
niet wettig op de in het middel weerge
geven gronden, verweersters rechtsvor
dering ontvankelijk verklaart en onder 
meer beslist dat zij « er aileen toe ver
plicht was, vooraleer de gerechtelijke 
procedure aan te vatten, te pogen een 
akkoord te bereiken met de overheid >> 

(schending van de artikelen 6 en 7 van 
de wet van 7 augustus 1931): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet van 7 augustus 1931 op het be
houd van monumenten en land
schappen, dat krachtens artikel 16, 
§ 1, van het decreet van 3 maart 
1976 van de Cultuurraad voor de Ne
derlandse Cultuurgemeenschap tot 
bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten toepasse
lijk is op de in het Nederlandse taal
gebied gelegen stads- en dorpsge
zichten, aan de eigenaars van een 
bij koninklijk besluit in bescher
ming genomen goed en aan de ove-

rige belanghebbenden een recht op 
vergoeding ten laste van de Vlaam
se Gemeenschap toekent « voor het 
nadeel dat hun wordt berokkend 
door de beperkingen van hun 
recht »; 

Overwegende echter dat uit de sa
menhang van de artikelen 6, vierde, 
vijfde en zevende lid, en 7, derde lid, 
van voormelde wet blijkt: dat de ei
genaars van een met dienstbaarheid 
bezwaarde goed en de belangheb
benden, om aanspraak te kunnen 
maken op schadevergoeding, vooraf
gaandelijk een aanvraag moeten 
doen om bij een later besluit van de 
bevoegde overheid toegelaten te 
worden tot het verrichten van han
delingen die hun door het rang
schikkingsbesluit zijn ontzegd; dat 
die overheid geacht wordt de toela
ting te verlenen, indien, binnen de 
termijn van twee maanden na in
zending van de door de bevoegde 
minister gevraagde plans en inlich
tingen, door haar geen besluit is ge
troffen waarbij toelating tot uitvoe
ring der ontzegde werken gegeven 
wordt; dat artikel 7, derde lid, zo 
moet worden begrepen dat het na
deel en het recht op schadevergoe
ding slechts ontstaat nadat door de 
bevoegde overheid aan de eigenaars 
of de belanghebbenden een besluit 
van weigering is betekend; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat verweerster zodani
ge aanvraag niet heeft ingediend en 
haar door de bevoegde overheid 
geen besluit van weigering is bete
kend, niet wettig heeft kunnen be
slissen dat de vordering van ver
weerster tot het bekomen van scha
devergoeding ontvankelijk is; 

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-
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tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

2 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Bi.itzler en De Gryse. 

Nr. 375 

1' KAMER - 2 maart 1989 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - HANDELSHUURWET 1951, ART. 1 -
KLEINHANDEL - BEGRIP. 

Een huurovereenkomst is geen handels
huurovereenkomst, in de zin van art. 1 
Handelshuurwet, wanneer de clientele 
niet in hoofdzaak tot stand komt door 
contact met het publiek (1). 

(LENAERTS T. RAVALIM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6216) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1987 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt in hoger beroep gewezen : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 774, tweede lid, 1138, 2° en 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1 van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het han
delsfonds, die, gewijzigd door de wet van 
29 juni 1955, afdeling Ilbis, van het 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek vormt, van 
het beschikkingsbeginsel en van het al
gemeen rechtsbeginsel houdend het 
recht van verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het ho
ger beroep van eiseres ongegrond ver
klaart en, door bevestiging van het eer
ste vonnis, de in eerste aanleg uitgebrei
de vordering ontvankelijk maar onge
grond verklaart op grond van de overwe
ging dat de eerste rechter « terecht 
(heeft) gesteld dat de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomst 
niet van toepassing is , en dat diens mo
tivering « integraal » wordt overgeno-
men; de eerste rechter, die door verwij
zing naar de parlementaire annalen, 
rechtspraak en rechtsleer besliste dat de 
wet van 30 april 1951 enkel van toepas
sing was wanneer de kleinhandelaar zijn 
clienteel vormt door rechtstreeks contact 
met het publiek zodat dit aan het goed 
zelf wordt gebonden en er een meer
waarde aan verschaft, op grond van de 
omstandigheden : « 1) dat de bezoeker 
van de "Zwarte Markt" inkomgeld moet 
betalen om ze te kunnen bezoeken en 
dat de verbruikslokalen aldus alleen toe
gankelijk zijn voor degenen die hun in
komgeld hebben betaald; 2) dat de prij
zen van de verbruiksgoederen door de 
verhuurster worden opgelegd; 3) dat de 
openingsuren eveneens door de verhuur
ders worden bepaald, te weten de zater
dagen en de zondagen; 4) dat de ver
bruikslokalen bij gelegenheid desgeval
lend door de huurder moeten ontruimd 
worden; 5) dat de huurder geen eigen 
clienteel heeft doch dat het clienteel uit
sluitend bestaat uit personen die aange
trokken worden door de op de Zwarte 
Markt ontplooide activiteiten; 6) er ont
staat geen meerwaarde van de hande!s
zaak door het persoonlijk toedoen van de 
huurder doch er ontstaat enkel een even
tuele meerwaarde van het goed door de 
eventuele stijging van het aantal bezoe
kers aan de Zwarte Markt; 7) partijen 
kwamen uitdrukkelijk overeen om de 
huurovereenkomst af te sluiten voor de 
duur van een jaar; 8) dat de huurprijs 
betaalbaar gesteld werd telkens wanneer 
de " Markt" betreden was; 9) dat de 
huurder in feite geen enkel aan zijn 
zaak verbonden clienteel had doch enkel 
een genot van het clienteel van de 
"Zwarte Markt "; 10) dat aan de huurder 
verbod werd opgelegd om publiciteit te 
voeren >>, oordeelde dat « de kwestieuze 
overeenkomst niet de bescherming ge
niet van de wet van 30 april 1951 >>; het 
bestreden vonnis verder overwoog : 
« Kwestieuze huurovereenkomsten kun

--~--------------.....-1: nen niet beschouwd worden als huur

(1) Cass., 22 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 393). 
overeenkomsten. De bedoeling van par

. tijen blijkt duidelijk uit de huurovereez:-
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komsten waarin eiseres zich verbond om 
slechts een beperkt genot te hebben van 
de door haar gehuurde delen, namelijk 
op zon- en bepaalde feestdagen tijdens 
de openings- en sluitingsuren van de 
Zwarte Markt als rommelmarkt, op voor
waarde evenwel dat ze niet door (ver
weerster) werden opgeeist. In deze delen 
verkocht ze dan aan de door (verweer
ster) vastgestelde snacks en consump
ties, tegen door (verweerster) opgelegde 
prijzen. Het blijkt dan ook dat (eiseres) 
niet in rechtstreeks contact stond met 
het publiek dat een entreegeld moet be-
talen om de "Zwarte Markt" waarin (ei-

Overwegende dat de feitenrech
ters elementen hebben aangeduid 
waaruit zij, zonder artikel 1 te 
schenden en verder onaantastbaar, 
hebben kunnen afleiden dat te de
zen de clientele bij de « Zwarte 
Markt » en niet bij eiseres hoorde, 
met andere woorden dat geen clien
tele door eiseres werd aangebracht; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

seres) een kleine oppervlakte huurde, te, 0 d' d t de 
mogen betreden , m 1e re enen, verwerp 

t . . 1 ' ! voorziening; veroordeelt eiseres in 
erwlJ , ... de kosten. 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1 van de wet op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds, die, gewij-, 
zigd door de wet van 29 juni 1955, 
afdeling IIbis van het hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt, de huur van onroerende 
goederen of gedeelten van onroerende 
goederen waarin een handelaar een acti-
viteit uitoefent bestaande uit het leveren 
van prestaties, in het toepassingsgebied 
van de handelshuurwet valt wanneer de 

2 maart 1989 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Gryse en Nelissen 
Grade. 

betrokkene in hoofdzaak zijn prestaties Nr. 376 
in het klein verstrekt aan het publiek; 
noch de omstandigheid dat het clienteel 
bestaat uit mensen die door het gehele 
complex van << De Zwarte Markt » wor
den aangetrokken en voor de toegang tot 

1 • KAMER - 3 maart 1989 

« De Zwarte Markt » een inkomgeld 1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
moeten betalen, noch de andere in de be
streden beslissing vastgestelde omstan
digheden, beletten dat eiseres in hoofd
zaak zijn prestaties in het klein ver
strekt aan het publiek; zodat het bestre
den vonnis uit voornoemde omstandighe
den niet wettelijk kon afleiden dat de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten op de tussen partijen 
gesloten overeenkomst niet van toepas
sing was, derhalve schending inhoudt 

SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AK-
TEN - W.A.M.-VERZEKERING - CLAUSULE 
VOLGENS WELKE EEN VERHAALSVORDERING 
TEGEN DE VERZEKERINGNEMER EN TEGEN 
DE VERZEKERDE KAN WORDEN INGESTELD 
- ARREST VOLGENS HETWELK INGEVOLGE 
DIE CLAUSULE DIE RECHTSVORDERING 
SLECHTS TEGEN DE BESTUURDER KAN WOR
DEN INGESTELD. 

van artikel 1 van die wet : 2° VERZEKERING - w.A.M.-VERZEKERING 

i 
W at het derde onderdeel betreft : i 
Overwegende dat een huurover

eenkomst geen handelshuurovereen
komst is in de zin van artikel 1 van 
de Handelshuurwet, wanneer de 
clientele niet in hoofdzaak tot stand , 
komt door contact met het publiek; I 

- VERHAALSVORDERING VAN DE VERZEKE
RAAR - RECHTSVORDERING DIE TEGEN DE 
VERZEKERINGNEMER EN TEGEN DE VERZE
KERDE KAN WORDEN INGESTELD - MODEL
POLIS, ART. 25-6 - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTE. 

1 o en 2o Nu in art 25-8 van de modelpolis 
verplichte motorrijtuigenverzekering 
wordt bepaald dat « de verzekeraar 
zijn verhaalsvordering kan instellen 
tegen de verzekeringnemer en tegen 
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de verzekerde, onder meer wanneer 
het motorrijtuig op het ogenblik van 
het ongeval bestuurd wordt door een 
persoon die niet voldoet aan de voor
waarden door de wet en de reglemen
ten voorgeschreven om dat motorrij
tuig te mogen besturen », wordt de 
bewijskracht van de akte miskend 
door het arrest volgens hetwelk, lui
dens voormelde clausule van de polis, 
de vordering slechts tegen de bestuur
der van het motorrijtuig kan worden 
ingesteld. (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

(WINTERTHUR N.V. T. CROQUET) 

ARREST 

(A.R. nr. 5979) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de verhaalsvorde
ring van eiseres tegen verweerder af
wijst op grand van de beschouwing: 
<< Voor zover (eiseres) haar regres tegen 
(verweerder) stoelt op het hager vermel
de artikel 25-6 van de modelpolis, is dit 
niet gegrond, omdat dit verhaal enkel te
gen de bestuurder kan worden gericht "• 
en bijgevolg eiseres veroordeelt ten aan
zien van verweerder in de kosten van 
beide aanleggen, 

terwijl artikel 24 van de modelverzeke
ringsovereenkomst bepaalt : « Iedere te
kortkoming van de verzekerde aan zijn 
verplichtingen ontneemt hem het recht 
op de dekking van het contract, onder 
voorbehoud van wat bij artikel 26 be
paald wordt. In zodanig geval en wan
neer krachtens de wet de maatschappij 
niettemin, jegens de benadeelden recht
streeks gehouden is, heeft zij, afgezien 
van iedere actie die haar toebehoort, een 
recht van verhaal op de verzekeringsne
mer en, indien daartoe grand bestaat, 
ook op de verzekerden die niet de verze
keringnemer zijn »; artikel 25 van de 
modelverzekeringsovereenkomst verder 
voorziet sub 6 : « De maatschappij kan 
namelijk de rechten uitoefenen die haar 
bij artikel 24 zijn toegekend : ( ... ) 6. wan
neer het motorrijtuig op het ogenblik 

van het ongeval bestuurd wordt door een 
persoon die niet voldoet aan de voor
waarden door de Belgische wet en regle
menten voorgeschreven om dat motorrij
tuig te mogen besturen, bij voorbeeld 
door een persoon die van zijn recht om 
te besturen vervallen verklaard is of een 
persoon die de vereiste minimumleeftijd 
niet bereikt heeft >>; uit deze bepalingen 
voortvloeit dat wanneer een aanrijding 
wordt veroorzaakt door een persoon die 
niet over een geldig rijbewijs beschikt, 
de verzekeringsmaatschappij over een 
verhaalsvordering beschikt, niet alleen 
tegen de bestuurder, maar ook tegen de 
verzekerde zo hij zelf geen bestuurder 
was; immers artikel 25, in fine, van de 
modelverzekeringsovereenkomst het ver
haalsrecht beperkt tot de verzekerde die 
het ongeval heeft veroorzaakt, aileen 
voor de gevallen voorzien in artikel 25-8, 
9 en 10, en deze beperking aldus niet 
geldt voor het geval voorzien in artikel 
25-6, dat te dezen van toepassing is; zo
dat, door te stellen dat het verhaalsrecht 
van artikel 25-6 van de modelverzeke
ringsovereenkomst slechts kan worden 
uitgeoefend tegen de bestuurder van het 
verzekerde voertuig waarmee een onge
val wordt veroorzaakt, het arrest, ener
zijds, aan de bepalingen van de artikelen 
24 en 25 van de modelverzekeringsover
eenkomst een betekenis en een draag
wijdte geeft strijdig met de termen er
van (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en, anderzijds, de bindende kracht 
van de verzekeringsovereenkomst mis
kent (schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt : dat ver
weerder met eiseres, verzekeraar, 
een polis sloot tot dekking van zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake het gebruik van zijn perso
nenwagen; dat verweerder die wa
gen liet besturen door Christiaan 
Willaert; dat Willaert, die geen hou
der was van een rijbewijs, met dit 
rijtuig een ongeval veroorzaakte en 
door de strafrechter onder meer ver
oordeeld werd wegens het onopzet
telijk toebrengen van slagen en ver
wondingen en wegens het besturen 
van een motorvoertuig zonder dat 
hij houder was van een rijbewijs; 
dat eiseres, nadat die beslissing in 
kracht van gewijsde was gegaan, zo-
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wel tegen verweerder, verzekering
nemer, als tegen Willaert, verzek~r
de een verhaalsvordering heeft m
ge~teld tot terugbetaling van de 
uitkeringen die zij aan de benadeel
den van het ongeval heeft gedaan; 

Overwegende dat artikel 24 van 
de polis bepaalt : << Iedere tekort~?
ming van de verzekerde aan ZIJn 
verplichtingen ontneemt hem het 
recht op de dekking van het con
tract ( ... ). In zodanig geval en wan
neer, krachtens de wet, de maat
schappij niettemin jegens de be~a
deelden rechtstreeks gehouden 1s, 
heeft zij, afgezien van iedere andere 
actie die haar toebehoort, een recht 
van verhaal op de verzekeringnemer 
en indien daartoe grond bestaat, 
ook op de verzekerden die niet de 
verzekeringnemer zijn ( ... ). De maat
schappij kan evenwel haar recht 
van verhaal niet uitoefenen tegen 
een verzekerde, indien deze laatste 
bewijst dat de feiten of tekortkomin
gen waaru~t het recht va~ verhaal 
ontstaat z1jn toe te schnJven aan 
een andere verzekerde dan hij zelf 
en zich hebben voorgedaan in strijd 
met zijn onderrichtingen of buiten 

verzekerde zich in staat van dron
kenschap bevond, tenzij hij bewijst 
dat het ongeval geen verband houdt 
met de dronkenschap. In de geval
len bedoeld bij de nummers 8, 9 en 
10 kan het verhaal aileen uitgeoe
fe~d worden tegen de verzekerde 
die het ongeval veroorzaakt heeft »; 

Overwegende dat het arrest niet 
uitsluit dat << (verweerder) Christi
aan Willaert met zijn auto heeft la
ten rijden, ook al wist hij dat deze 
geen rijbewijs had », en aanneemt 
dat sturen zonder rijbewijs onder 
artikel 25, 6°, van de polis valt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te oordelen dat << voor zo
ver (eiseres) haar regres tegen (ver
weerder) stoelt op het hoger verm~l
de artikel 25-6 van de modelpohs, 
dit niet gegrond (is) omdat dit ver
haal enkel tegen de bestuurder kan 
worden gericht », van de hiervoren 
vermelde polisbedingen een uitleg
ging geven die met de bewoordingen 
ervan niet verenigbaar is en derhal
ve de bewijskracht van de polis mis
kennen; 

zijn weten »; Dat het middel in zoverre gegrond 
Overwegende dat artikel 25 van is; 

de polis bepaalt : << De maa~schappij 
kan namelijk de rechten mtoefenen 
die haar bij artikel 24 zijn toege-
kend: ( ... ) 6" wanneer het motorrij
tuig op het ogenblik van het ongev~l 
bestuurd wordt door een persoon d1e 
niet voldoet aan de voorwaarden 
door de Belgische wet en reglemen
ten voorgeschreven om dat motorrij
tuig te mogen besturen, bij voor
beeld door een persoon die van zijn 
recht om te besturen vervallen ver
klaard is of een persoon die de ver
eiste minimumleeftijd niet bereikt 
heeft; ( ... ) 8° wanneer het ongeval 
veroorzaakt wordt door een persoon 
aan wie geen verlof werd verleend 
om het omschreven motorrijtuig te 
besturen· go wanneer het ongeval op
zettelijk 'veroorzaakt werd of te wij
ten is aan een zware fout van de 
verzekerde; 10° wanneer het ongeval 
gebeurd is op een ogenblik dat de 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de regresvordering 
van eiseres tegen verweerder; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

3 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 
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Nr. 377 

1 e KAMER - 3 maart 1989 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTI'E - SPOEDPROCEDURE - BESLIS
SING VAN DE VREDERECHTER TOT VASTSTEL
LING VAN DE PROVISIONELE VERGOEDINGEN 
DIE DOOR DE ONTEIGENAAR ZIJN VERSCHUL
DIGD - BESLISSING VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAT
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ONTEIGE
NING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPRO
CEDURE - BESLISSING VAN DE VREDERECH
TER TOT VASTSTELLING VAN DE PROVISIO
NELE VERGOEDINGEN DIE DOOR DE ONTEI
GENAAR ZIJN VERSCHULDIGD. 

1" en 2" De beslissing waarbij de vrede
rechter, voor wie een vordering tot 
onteigening ten algemenen nutte over
eenkomstig de spoedprocedure aan
hangig is, de provisionele vergoedin
gen vaststelt die door de onteigenaar 
zijn verschuldigd, is niet vatbaar voor 
cassatieberoep, ook al is dat beroep 
slechts ingesteld tegen de beslissing in 
zoverre die uitspraak doet over de re
gelmatigheid van de procedure (1). 

(VERBRUGGEN, BEURGHS T. WEGENFONDS} 

ARREST 

(A.R. nr. 6001) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 maart 1987 in laat
ste aanleg gewezen door het Vrede
gerecht te Willebroek; 

Overwegende dat de vrederechter 
in het bestreden vonnis, met toepas
sing van de artikelen 7, tweede lid, 
en 8, eerste lid, van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de onteigenin-

(1) Zie Cass., 15 juni 1973 (A.C., 1973, 1004) 
en 20 juni 1985, A.R. nr. 7260 (ibid., 1984-85, 
nr. 637); zie oak : Cass., 3 feb. 1989, A.R. 
nr. 5966, supra, nr. 327; G. SUETENS-BOURGEOIS, 
« Onteigeningen », in R. W., 1987-88, kol. 65 tot 
73, nr. 4. 

gen ten algemenen nutte en de con
cessies voor de bouw van de auto
snelwegE.n, beslist dat de vordering 
van verweerder tegen de eisers re
gelmatig is ingesteld, dat de door de 
wet voorgeschreven formaliteiten 
vervuld zijn, dat het plan van de 
grondinnemingen van toepassing is 
op het goed waarvan de onteigening 
wordt gevorderd, en vervolgens, bij 
wijze van ruwe schatting, het be
drag van de provisionele vergoedin
gen bepaalt die verweerder, onteige
naar, aan de eisers, onteigenden, zal 
storten; 

Overwegende dat zodanig vonnis, 
waarbij het verzoek van de onteige
naar wordt ingewilligd, krachtens 
artikel 8, tweede lid, van voormelde 
wet, niet vatbaar is voor « beroep »; 
dat met het woord « beroep » niet 
« hoger beroep » wordt bedoeld, 
maar wel « rechtsmiddel »; dat der
halve ook voorziening in cassatie 
uitgesloten is; 

Overwegende dat artikel 16, twee
de lid, van dezelfde wet de onteigen
de machtigt, na de vaststelling door 
de vrederechter van de voorlopige 
vergoedingen, een vordering tot her
ziening, gegrond op de onregelma
tigheid van de onteigening, bij de 
rechtbank van eerste aanleg in te 
stellen; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat, zoals is opgewor
pen door verweerder, het cassatiebe
roep niet ontvankelijk is; 

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

3 maart 1989 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 378 

1' KAMER - 3 maart 1989 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - UITSPRAAK VAN EEN RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG OVER DE ZAAK 
ZELF - BEVOEGDHEID « RATIONE MATE
RIAE »VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHAN
DEL - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP OM HET GESCHIL TE BESLECHTEN. 

Wanneer het hof van beroep, appelge
recht voor de beslissingen zowel van 
de rechtbank van eerste aanleg als 
van de 1·echtbank van koophandel, 
kennis neemt van het hager beroep te
gen een beslissing van de rechtbank 
van eerste aanleg die over de zaak zeit 
uitspraak heeft gedaan, moet dit hoi 
kraclltens al'tikel 1068 Ger. W., ten ge
volge van de devolutieve kracht van 
het hager bemep, l1et geschil beslech
ten, oak al was de rechtbank van 
koophandel en niet de rechtbank van 
eerste aanleg « ratione materiae » be
voegd om van het geschil kennis te ne
men (1). 

(TIMMERMANS T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VOOR KREDIET AAN DE NIJVERHEID N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6002) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

van Hasselt; dat eensdeels eiser woon
achtig is te Heusden-Zolder; dat de 
N.M.K.N. aldus bij toepassing van arti
kel 624, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
haar vordering kon instellen voor de 
rechtbank te Hasselt, rechter van de 
woonplaats van de verweerder; dat an
derdeels de territoriale bevoegdheidsre
gels niet van openbare orde zijn; dat par
tijen er kunnen van afwijken; dat zo er 
desbetreffend geen duidelijk beding is, 
de werkelijke bedoeling van partijen 
dient onderzocht te worden; dat de akte 
van borgtocht van 23 december 1977 en
kel vermeldt : « de ondergetekende er
kent de bevoegdheid van de rechtbank te 
Brussel »; dat dit de bevoegdheid van de 
rechtbank te Hasselt niet uitsluit; dat de 
exceptie van onbevoegdheid niet gegrond 
is, 

terwijl eiser in zijn aanvullende con
clusie voor de eerste rechter, die in ho
ger beroep integraal hernomen werd, uit
drukkelijk staande hield dat de schuld
vordering van verweerster volgens arti
kel 3 van de akte van kredietopening 
verleden voor notaris Jose Hendrickx te 
Beringen terugbetaalbaar gesteld is met 
orderbriefjes zodat de rechtbank van 
koophandel de materieel bevoegde 
rechtsmacht is om van verweersters vor
dering kennis te nemen; het arrest op dit 
verweer niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het arrest 
bovendien niet wettelijk verantwoord is 
vermits geschillen betreffende order
briefjes inderdaad tot de bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel beho
ren wanneer het bedrag van de verde
ring zeals in huidig geschil hoger is dan 
50.000 frank (schending van artikel 573, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat, zelfs indien de 
Over het eerste middel: schending van eerste rechter ratione materiae on

de artikelen 97 van de Grondwet en 573, bevoegd was, het hof van beroep, 
20, van het Gerechtelijk Wetboek, als appelrechter zowel van de recht-

doordat het arrest de vordering tot be- bank van eerste aanleg als van de 
taling van 1.932.315 frank, ingesteld door rechtbank van koophandel, bevoegd 
verweerster tegen eiser, ontvankelijk h t h'l k 
verklaart op grond : dat eiser voorhoudt was om van e gesc l ennis te 
dat enkel de rechtbank te Brussel be- nemen en, ingevolge de devolutieve 
voegd zou zijn bij uitsluiting van deze kracht van het hoger beroep, over ---------------........j de zaak zelf uitspraak te doen; 

(1) Zie Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 468) en 
de cone!, proc.-gen. E. Krings, toen adv.-gen., 
Bull. en Pas., 1972, I, 463, inz. voetnoot 3 op 
biz. 464; 21 jan. 1972 (A.C., 1972, 498) en 10 okt. 
1973 (ibid., 1974, 168). 

Dat het middel in zoverre niet tot 
cassatie kan leiden en derhalve niet 
ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

3 maart 1989 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Geinger. 

Nr. 379 

3" KAMER - 6 maart 1989 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiseres, in haar hoedanigheid 
van arbeidsongevallenverzekeraar « aan 
(de getroffene) vergoedingen heeft be
taald vanaf 8 maart 1978 tot 17 septem
ber 1978, dit is de datum waarop (zij) 
heeft beslist dit niet langer te doen (be
slissing waarvan de getroffene kennis 
heeft gekregen bij brief van 14 septem
ber 1978) (en dat) de getroffene (vervol
gens) van 18 september 1978 tot 20 april 
1980 uitkeringen heeft ontvangen van 
(verweerder) » het hoger beroep van ver
weerder gegrond verklaart en eiseres 
veroordeelt om hem de door hem aan de 
getroffene betaalde vergoedingen terug 
te storten, op grond « dat vaststaat dat 
(eiseres) v66r 10 april 1981 aan (verweer
der) nooit heeft laten weten dat (zij) een 
einde maakte aan de arbeidsongeschikt-
heid van de getroffene; dat ( ... ) volgens 

ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING- artikel 63, § 2, vierde lid, van de wet van 
VERWI'ITIGING VAN DE VERZEKERINGSIN- 10 april 1971 de arbeidsongevallenverze
STELLING VOOR VERPLICHTE ZIEKTE- EN IN- keraar niet alleen de getroffene, maar 
VALIDITEITSVERZEKERING - VERWI'ITIGING ook de verzekeringsinstelling moet ver
DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKE- . wittigen van elke wijziging van de onge-
RAAR - VERWI'ITIGING DOOR DE GETROFFE- schiktheidsgraad; dat het hier gaat om 
NE. 

De arbeidsongevallenverzekeraar die 
weigert het ongeval als een arbeidson
geval te erkennen, blijft verplicht de 
verzekeringsinstelling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering bin
nen de voorgeschreven termijn te ver
wittigen, oak wanneer de getroffene 
zelf zijn verzekeringsinstelling heeft 
verwittigd (1). (Art. 63 Arbeidsongeval
lenwet.) 

een tweevoudige verplichting waarbij de 
uitvoering van de eerste niet uitsluit dat 
aan de tweede moet worden voldaan; dat 
het in artikel 63, § 2, bedoelde geval 
(" wijziging van de ongeschiktheids
graad ") ook slaat op het geval waarin de 
getroffene genezen is verklaard; dat voor 
een duidelijk wettelijk voorschrift, dat 
dus niet tot uitlegging noopt, niet naar 
de « ratio legis » van de tekst behoeft te 
worden gezocht; dat het formalisme van 
de bepaling hierdoor te verklaren is dat 
men de werknemers wil beschermen te-

. gen het eventuele gevaar dat zij niet 
(« A.G. VAN 1830 - BELGISCHE MAATSCHAPPIJ meer zouden gedekt zijn; ( ... ) dat (eise
VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN » N.V. T. NA- res) dus haar verplichtingen niet is nage
TIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MU- komen, aangezien zij haar beslissing tot 

TUALITEITEN) wedertewerkstelling enkel aan de getrof-

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8527) 

fene heeft ter kennis gebracht; dat het 
gevolg van die foutieve vergissing is dat 
tijdens de litigieuze periode (van 18 sep

. tember 1978 tot 20 april 1980) de vergoe
' dingen inzake ziekte- en invaliditeitsver-

HET HOF; _ Gelet op het bestre- · zekering dienen te worden betaald "• 
den arrest, op 26 februari 1988 door terwi.i,l overeenkomstig de bepalinge!l 
het Hof van Beroep te Bergen gewe- · van art1kel 63 van de wet van 10 apr1l 
zen· 1971, de vergoedingen wegens arbeidson-

' 1 geschiktheid bepaald door de verplichte 
Over het middel: schending van de ar- ' verzekering ~oor de arb~idsongevallen

tikelen 63 van de Arbeidsongevallenwet · v~rzeke~aar dre nalaat de m _Para~_r":af 2, 
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet, vrerde hd, bedoelde verklarmg tlJdlg te 
------------------1 doen, enkel aan de werknemer verschul-

"" digd zijn die, buiten de aangifteformali
(1) Cass., 14 dec. 1987, A.R. nr. 5911 teit, de voorwaarden vervult om ze te 

(A.C., 1987-88, nr. 230). , ve.rkrijgen; de verplichting voor de ar-
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beidsongevallenverzekeraar om aan de 
verzekeringsinstelling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering de ver
goedingen terug te storten, die deze aan 
de getroffene heeft betaald, derhalve 
slechts bestaat, voor zover aan die ge
troffene uitbetaling door de verzeke
ringsinstelling wordt geweigerd omdat 
de getroffene haar niet tijdig een onge
schiktheidsverklaring heeft gedaan; te 
dezen vaststond en niet werd betwist dat 
de getroffene zijn verzekeringsinstelling 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
tijdig had verwittigd van de beslissing 
van de arbeidsongevallenverzekeraar dat 
hij geschikt was om het werk te hervat
ten; de getroffene dus aan alle voorwaar
den voldeed om de vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid bepaald door de 
verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit te verkrijgen, en dus ook aan 
de aangifteformaliteit; het arrest dat be
slist dat het feit dat eiseres haar beslis
sing, dat de getroffene geschikt was om 
het werk te hervatten tijdig aan die ge
troffene ter kennis had gebracht, haar 
niet ontsloeg van de verplichting om ver
weerder ook tijdig te verwittigen en zij, 
aangezien die verplichting niet was na
gekomen, aan verweerder de door hem 
aan de getroffene gestorte vergoedingen 
diende terug te betalen, zonder vast te 
stellen dat ten opzichte van de getroffe
ne aan de voorwaarde tot aangifte niet 
was voldaan, artikel 63 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 schendt, 
niet antwoordt op het argument van ei
seres volgens hetwelk de getroffene zelf 
de aangifte had gedaan bij zijn verzeke
ringsinstelling voor ziekte- en invalidi
teitsverzekering en eruit besluit dat het 
hoger beroep van verweerder niet ge
grond was (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 63, § 2, 
van de wet van 10 april 1971 bepaalt 
dat, zo de arbeidsongevallenverzeke
raar weigert het ongeval als een ar
beidsongeval te erkennen, of zo een 
wijziging optreedt in de graad van 
arbeidsongeschiktheid, hij de verze
keringsinstelling moet verwittigen 
waarbij de getroffene is aangesloten 
of waar hij is ingeschreven overeen
komstig de wetgeving betreffende 
de verplichte verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit; 

Dat, luidens het tweede lid van 
hetzelfde artikel, die kennisgeving 

geldt als een verklaring van arbeids
ongeschiktheid die tijdig bij de ver
zekeringsinstelling werd ingediend; 

Dat, volgens het derde lid, de ver
goedingen wegens arbeidsonge
schiktheid door de arbeidsongeval
lenverzekeraar, die nalaat de voren
bedoelde verklaring tijdig te doen, 
aan de werknemer verschuldigd zijn 
die, buiten de aangifteformaliteit, de 
voorwaarden vervult om ze te ver
krijgen; 

Overwegende dat de woorden 
« buiten de aangifteformaliteit » ver
wijzen naar de verklaring waarvan 
sprake is in de voorafgaande leden 
en dus betrekking hebben op de ver
ldaring die door de arbeidsongeval
lenverzekeraar moet worden ge
daan; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat eiseres die verklaring diende te 
doen en dat, aangezien zij zulks niet 
had gedaan, de vergoedingen diende 
te betalen, antwoordt op de conclu
sie van eiseres en voormeld artikel 
63 juist toepast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 maart 1989 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 380 

2' KAMER - 7 maart 1989 

AANRANDING VAN DE EERBAAR
HEID EN VERKRACHTING - AAN
RANDING VAN DE EERBAARHEID MET GE
WELD OF BEDREIGING - GEWELD OF BE
DREIGING - BEGRIP. 
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Het in artikel 373, eerste lid, Sw. bedoel
de geweld of bedreiging als bestand
deel van het misdrijf aanranding van 
de eerbaarheid met geweld of bedrei
ging gepleegd, sluit in dat het slachtof
fer wegens lichamelijke dwang niet in 
de fysieke mogelijkheid was zich te 
onttrekken aan de feiten die het niet 
vrijwillig zou hebben geduld, of dat het 
wegens het onverhoeds handelen van 
de dader geen gelegenheid had om 
zich ertegen te verzetten, dan wei die 
feiten slechts duldde ten gevolge van 
een door zedelijke dwang bij dit 
slachtoffer verwekte vrees voor een 
nakend kwaad (1). 

(V ... H ... ) 

De heer advocaat-generaal D'Hoore 
heeft in substantie gezegd: 

Het bestreden arrest werd op 22 sep
tember 1987 door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen en veroordeelt eiser we
gens aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreiging gepleegd op perso
nen van het vrouwelijk geslacht, waar
van sommigen meerderj arig waren en 
anderen minderjarig hoven de voile leef
tijd van zestien jaar. 

De veroordeling is gegrond op de over
weging dat « aile feiten die bewezen zijn, 
gepleegd werden ten opzichte van perso
nen die mentaal gehandicapt zijn, zodat 
hun vrije wilsbeoordeling voor deze fei
ten in belangrijke mate ontbrak en dat 
hierdoor het geweld of bedreiging voor
zien in de verdenking ( ... ) aanwezig is >>. 

In het vierde middel wordt tegen die 
redengeving ingebracht dat het geweld 
en de bedreiging, bedoeld in artikel 373, 
eerste lid, van het Strafwetboek, moeten 
begrepen worden in de zin die daaraan 
gegeven wordt in artikel 483 van dat 
wetboek. 

Luidens dat artikel wordt, enerzijds, 
onder geweld verstaan daden van fysie
ke dwang gepleegd op personen en, an
derzijds, onder bedreiging aile middelen 
van morele dwang door het verwekken 
van vrees voor een dreigend kwaad. 

Aan het bestreden arrest wordt verwe
ten dat het die wettelijke begrippen fy
sieke dwang en morele dwang heeft ge
schonden. 

(1) Zie de vetwiJzingen m de cone!. O.M. 

Ter beoord~ling van het middel dient 
te worden uitgegaan van het legaliteits
beginsel zoals dat is neergelegd in de ar
tikelen 2 van het Strafwetboek en 363 
van het Wetboek van Strafvordering. Dit 
beginsel beheerst ons strafrecht en staat 
eraan in de weg dat de incriminaties bij 
analogie worden toegepast (2). 

De regel wordt door Haus toegelicht 
als volgt: « si !'application analogique 
des lois penales est proscrite, on ne peut 
en tirer la consequence qu'il est egale
ment defendu au juge de choisir, dans 
!'interpretation de ces lois, la significa
tion la plus etendue des termes employes 
par elles, qu'il est tenu de les prendre 
toujours dans leur sens le plus restreint. 
Une notable difference existe entre !'ap
plication par analogie d'un texte de loi, 
et son interpretation extensive. En appli
quant la loi a des faits qui ne rentrent 
point dans ses termes, pris meme dans 
leur acceptation la plus generale, le juge 
n'interprete point cette loi, dont la dispo
sition n'est pas ou n'est plus douteuse; il 
en etend !'application a des cas qu'elle 
n'a point prevus, mais qui sont compris 
dans son motif. ( ... ) D'un autre cote, le 
juge qui fait rentrer le fait dont il s'agit, 
dans les termes memes de la loi, en les 
prenant dans leur sens le plus etendu, 
n'applique pas cette loi extensivement ou 
par analogie, il interprete, et il doit inter
preter ainsi, si !'esprit de la loi le com
mande, parce qu'il est tenu de donner 
aux termes de celle-ci le sens que le 
legislateur a voulu y attacher. >> (3) 

Prof. Declercq besloot in 1954 een uit
eenzetting over de analogie in het straf
recht als volgt : « Comme conclusion 
nous pouvons dire que la regle qui inter
dit !'application analogique des lois pena
les est integralement maintenue chez 
nous et que le fondement en parait soli
de. On doit ajouter cependant que, tout 
en affirmant le caractere intangible de la 
norme abstraite, la jurisprudence ne re
siste pas toujours a la tentation d'eten
dre la portee d'un texte trop etroit a !'ai
de de procedes qui vont manifestement 

(2) Cfr. C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, 
Belgisch Strafrecht, E. Story-Scientia, 1976, I, 
nr. 509. 

(3) J.J. HAUS, Principes gimeraux du droit 
penal beige, uitg. Swinnen, 1977, d. I, nr 152, 
blz. 102. 
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au dela des limites d'une simple in
terpretation. , (4) 

De Franse Code penal van 1810 stelde 
in de artikelen 331 tot 333 de verkrach
ting en de met geweld gepleegde aanran
ding van de eerbaarheid op gelijke voet. 

De voornaamste leemte van die wetge
ving lag evenwel in de afwezigheid van 
bestraffing van de zonder geweld ge
pleegde aanranding van de eerbaarheid 
wat ook de leeftijd van het slachtoffer 
was. 

Die toestand ontlokte bij Nypels vol
gend commentaar : 

« Il est hors de contestation que le Co
de penal (de 1810) ne punit que !'attentat 
violent a la pudeur, et que il n'y a, 
d'apres le code, ni crime ni delit, lorsque 
!'attentat a la pudeur est commis sur un 
enfant qui, par suite de la seduction dont 
il est l'objet, consent a cet attentat. Si le 
jury, revolte de l'impunite d'un fait aussi 
grave, avait tente de le faire rentrer 
dans la disposition de !'article 331, sous 
pretexte qu'il y avait violence morale, le 
consentement de !'enfant devait etre con
sidere comme non avenu; ce systeme ne 
pouvait se concilier avec le texte de la 
loi, et la Cour de cassation de France 
avait d'ailleurs decide que ce n'etait 
point la violence morale, en d'autres ter
mes, la seduction, que punissait !'article 
331. » (5). 

Die door Nypels aangemerkte leemte 
in het Strafwetboek van 1810 werd bij 
ons weggewerkt door de wet van 15 juni 
1846 die ook de geweldloze aanranding 
strafbaar stelde, zo die geschiedde t.o.v. 
een minderjarige beneden veertien jaar 
(6). 

De wet van 9 juli 1867 behield die in-
criminatie. 

Desaangaande staat in het Verslag 
voor de Kamer van Volksvertegenwoor
digers, uitgebracht door de heer Lelievre, 
te lezen: 

(( Quand il s'agit de !'attentat a la pu
deur, le legislateur ne reprime, en gene
ral, que celui qui est commis a l'aide de 
violence ou de menaces. Toutefois, s'il 
est commis a l'egard d'une personne qui, 
a raison de son age, ne peut emettre de 
consentement, il est evident, que ce fait 
doit etre assimile a l'acte accompagne de 
violence. En effet, le consentement expri
me librement et volontairement est seul 
exclusif du crime. Or, si la victime est in
capable de consentir, il est evident que 
la violence existe dans le sens legal et 
rationnel. » (7) 

De assimilatie waarvan sprake in dit 
verslag gaat niet verder dan de wette
lijke bepaling zelf. De vaststelling dat in 
gevallen als het onderhavige evenzeer 
zou kunnen gesteld worden dat de be
treffende personen evenmin hun toe
stemming hebben kunnen geven, laat 
niet toe het toepassingsveld van die be
paling tot hen uit te breiden. 

Kan de telastlegging van aanranding 
van de eerbaarheid met geweld of be
dreiging dan wel aangehouden worden? 

In ons Strafwetboek van 1867 werden 
de misdrijven aanranding van de eer
baarheid met geweld enerzijds en ver
krachting anderzijds voor het eerst van 
elkaar gescheiden en afzonderlijk om
schreven en bestraft omdat zij, naar het 
oordeel van de wetgever, essentii:He ver
schillen vertonen zowel wat de bedoeling 
en de mogelijke gevolgen als wat de 
zwaarte van de feiten betreft (8). 

Ten aanzien van de aanranding van de 
eerbaarheid wordt in het verslag van de 
heer Lelievre gepreciseerd : 

« L'expression violence indique des vio
lences physiques; de simples violences 
morales seraient insuffisantes. La violen
ce est un element constitutif du crime 
( ••• ) » (9) 

In ons Strafwetboek van 1867 wordt al
dus « juris et de jure » vermoed dat het 
slachtoffer wegens zijn jeugdige leeftijd 
geen toestemming heeft kunnen geven 
(art. 372, eerste lid, van het Strafwet
boek). 

Het bestaan van het misdrijf verkrach
ting als omschreven in artikel 375, eerste 
lid, van het Strafwetboek vereist de aan

--------~--------~ wezigheid van de bestanddelen gemeen 

(4) R. DECLERCQ, « L'analogie en droit pe-
nal », Rev. Dr. int. et de Dr. compare, 1954, (7) NYPELS, Legisl. Crim., d. III, biz. 38, nr. 
biz. 296. 35. 

(5) NYPELS, Legis]. crim., d. III, b!z. 21. (8) Cfr. NYPELS, Legisl. Crim., d. III, biz. 21, 
nr. 35. 

(6) De wet van 15 mei 1912 op de kinderbe-
scherming trok de leeftijdsgrens op tot 16 jaar (9) NYPELS, Legisl. Crim., d. III, biz. 39 
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aan alle verkrachtingen, te weten ge
slachtsbetrekkingen en de aanwezigheid 
van een van de in die bepaling opgesom
de omstandigheden, te weten geweld, 
ernstige bedreiging, list, misbruik van 
een persoon die ten gevolge van ziekte, 
krenking van zijn vermogens of enige 
andere toevallige oorzaak het gebruik 
van zijn zinnen heeft verloren of daar
van door arglistigheden is beroofd. 

De gedetailleerde opsomming van al 
die omstandigheden is opvallend. 

Merkwaardig is ook de volgende pas
sus van het verslag : 

« Le projet comble une lacune que lais
sait la legislation en vigueur. Sous le Co
de penal actuel (1810), le fait enonce a 
notre article, commis a l'egard d'une per
sonne qui avait perdu l'usage de ses sens 
ou en avait ete privee par quelque artifi
ce, echappait a une juste repression. Ce
pendant, semblable mefait, commis a l'e
gard d'une femme mise dans l'impossibi
lite de donner un consentement libre, est 
un attentat a la pudeur qui ne saurait 
rester impuni, parce qu'il constitue une 
grave atteinte a l'ordre public et a la su
rete individuelle. C'est a juste titre qu'il 
a ete reprime par le projet. )) (10) 

De verkrachting onder verscheidene 
opzichten als veel erger aanmerkend dan 
de aanranding van de eerbaarheid, gaat 
de wetgever van 1867 bij het opstellen 
van de onderscheiden incriminaties veel 
verder bij het eerste dan bij het tweede 
misdrijf. 

Ook de vrees dat het niet uitsluiten bij 
de aanranding van de eerbaarheid van 
de morele dwang in het algemeen zou 
kunnen leiden tot schandaalverwekken
de processen waarin aanranding van de 
eerbaarheid met onzedelijkheid zou wor
den verward, speelde daarbij een rol. 

Aileen de bedreiging en het geweld 
werden als constitutieve bestanddelen 
van de aanranding van de eerbaarheid 
in artikel 373, eerste lid, van het Straf
wetboek aangemerkt. 

De aanranding bestaat evenwel zodra 
er een begin van uitvoering is (art. 374 
Sw.) 

De rechtspraak van het Hof neemt 
aan dat de bij verrassing gepleegde aan
randing van de eerbaarheid een aanran

onvoorziene onzedelijke daden te onder
gaan waaraan het zich lichamelijk niet 
heeft kunnen onttrekken, terwijl het ze
ker weerstand zou hebben geboden in
dien het daartoe de tijd zou gehad heb
ben (11). 

Dwang is dus ook dan aanwezig wan
neer de aanrander mede door het onver
hoedse van zijn optreden verzet heeft 
weten te voorkomen. 

Voor het Hof werd in een destijds be
handelde zaak aangevoerd dat de aan
randing der eerbaarheid gepleegd op een 
persoon die door geesteszwakheid is aan
getast, steeds strafbaar is als aanranding 
met geweld omdat die persoon geen gel
dige toestemming kan geven en het 
slachtoffer in casu in die toestand ver
keerde. 

In zijn arrest van 22 oktober 1941 ver
werpt het Hof die aanvoering als volgt : 

« Attendu que les moyens sont bases 
sur ce que la demanderesse etait en fait 
incapable de consentir librement et vala
blement aux agissements du defendeur; 

( ... ) 
Attendu que !'arret ne constate nulle

ment que cette debilite mentale etait de 
nature a mettre la demanderesse dans 
l'impossibilite de consentir librement et 
valablement aux agissements du defen
deur; qu'au contraire, la cour d'appel re
leve que la demanderesse " pouvait s'op
poser aux agissements du prevenu, ce 
qu'elle n'a pas fait, et qu'elle ne soutient 
pas davantage avoir ete surprise; 

Que les moyens manquent en fait; » 
(12). 

Het Hof oordeelde aldus dat de om
standigheid dat het slachtoffer door 
geesteszwakheid is aangetast, op zichzelf 
niet volstaat om te besluiten tot de aan
wezigheid van geweld bij het plegen van 
het misdrijf, maar dat in concreto moet 
nagegaan worden of het slachtoffer 
weerstand kon bieden en heeft geboden. 

Geweld is een veel omvattend begrip 
dat menigvuldige gradaties toelaat. De 
bedreiging werkt in op het gemoed van 
degene tegen wie ze wordt aangewend. 

De persoonlijkheid van het slachtoffer 
komt derhalve in aanmerking bij de 
vaststelling van die omstandigheden. 

ding met geweld is gepleegd, wanneer 1-----------------
door de handelingen van de dader het 
slachtoffer genoodzaakt is plotse!inge en (11) Cass., 3 juni 1940, A.C., 1937-1940, 61; 

Cass., 11 feb. 1942, ibid., 1942, 17; Cass., 13 
~~~-------------~~~ maart 1944, ibid., 1944, 117 

(10) NYPELS, Legisl. Crim., biz. 40 (12) Bull. en Pas., 1941, 387 
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Dwang houdt niet in dat het aange
wende geweld onder aile omstandighe
den voor de gedwongene onoverwinne
lijk moet zijn. 

Het geweld en de bedreiging moeten 
beo?rdeeld worden in concreto, dit is ten 
opziChte van het vermogen van het 
slachtoffer om weerstand te bieden. De 
grotere fysieke en psychische kwetsbaar
heid van het slachtoffer kan bij de vast
steiling van die weerstand in aanmer
king worden genomen. 

Het gaat hier om een feitenkwestie. 
Het staat aan de feitenrechter om aan 
de hand van de bijzonderheden van elk 
geval na te gaan of iemand werd ge
dwongen tot het plegen of dulden van 
handelingen die hij in concreto, om wel
ke reden dan ook, niet vrijwillig ge
pleegd of geduld zou hebben. 

Het geweld en de bedreiging, bedoeld 
in artikel 373, eerste lid, van het Straf
wetboek, moeten de vrijwilligheid uitslui
ten. De loutere vaststelling dat het ver
mogen om te beseffen wat er plaatsvindt 
in zekere mate ontbreekt, zoals bij men
taal gehandicapten, is daartoe niet vol
doende. 

Nu in onderhavige zaak de appelrech
ters het bewij s van het geweld afleiden 
uit de enkele omstandigheid dat de 
slachtoffers mentaal gehandicapt waren, 
wil het me voorkomen dat de beslissing 
niet wettelijk verantwoord is. 

Besluit: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 1930) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1987 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het vierde middel: schending van 
artikel 483 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest overweegt dat aile 
feiten werden gepleegd ten opzichte van 
personen die mentaal gehandicapt zijn 
zodat hun vrije wilsbeoordeling voor de 
feiten in belangrijke mate ontbrak en 
dat hierdoor het geweld voorzien in de 
verdenking aanwezig is, 

terwijl artikel 483 van het Strafwet
boek onder geweld verstaat daden van 
fysiek geweld gepleegd op personen, en 
(onder) bedreigingen alle middelen van 
morele dwang door het verwekken van 

vrees voor een dreigend kwaad, zodat 
het arrest door de afwezigheid van de 
vrije wilsbeoordeling in hoofde van de 
slachtoffers te beschouwen als geweld de 
inhoud van artikel 483 van het Strafwet
boek schendt : 

Overwegende dat artikel 373 van 
het Strafwetboek straffen stelt op 
de aanranding van de eerbaarheid, 
met geweld of bedreiging gepleegd; 

Overwegende dat het door die 
wetsbepaling bedoelde geweld of be
dreiging als constitutief misdrijfele
ment insluit dat het slachtoffer we
gens lichamelijke dwang niet in de 
fysieke mogelijkheid was zich te 
onttrekken aan de feiten die het 
niet vrijwillig geduld zou hebben, of 
wegens het onverhoeds handelen 
van de dader geen gelegenheid had 
om zich ertegen te verzetten, dan 
wel die feiten slechts duldde inge
volge een door zedelijke dwang bij 
dit slachtoffer verwekte vrees voor 
een nakend kwaad; dat aldus, zoals 
wordt in het licht gesteld door het 
onderscheid dat in artikel 375 van 
het Strafwetboek met betrekking tot 
het misdrijf van verkrachting wordt 
gemaakt, het misbruiken van een 
persoon die, ten gevolge van ziekte, 
krenking van zijn vermogens of eni
ge andere toevallige oorzaak, het ge
bruik van zijn zinnen heeft verloren 
of daarvan door arglistigheden is be
roofd op zichzelf niet constitutief is 
voor het door artikel 373 van het 
Strafwetboek bepaalde misdrijf van 
aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreiging gepleegd; 

Dat de appelrechters door hun re
dengeving dat « alle feiten die bewe
zen zijn, werden gepleegd ten op
zichte van personen die mentaal 
gehandicapt zijn, zodat hun vrije 
wilsbeoordeling voor deze feiten in 
belangrijke mate ontbrak en dat 
hierdoor het geweld of bedreiging 
voorzien in de verdenking aanwezig 
is >> hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, ongeacht het eer- , Over het middel: schending van arti
ste, het tweede en het derde middel, kel 4 van de Wet van 20 april1874 op de 
die niet tot cassatie zonder verwij- voorlopige hechtenis, 
zing kunnen leiden, vernietigt het doordat het arrest oordeelt dat de fei
bestreden arrest; beveelt dat van dit · ten waarvoor het bevel tot aanhouding 

k werd afgeleverd, strafbaar zijn met 
arrest melding zal worden gemaa t dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar 
op de kant van het vernietigde ar- of een zwaardere straf en dat derhalve 
rest; laat de kosten ten laste van de de verdachte in de huidige stand van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof rechtspleging slechts in vrijheid kan ge
van Beroep te Antwerpen. steld worden op gelijkvormig advies van 

7 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Van Eeckhaut, Gent. 

Nr. 381 

2• KAMER - 7 maart 1989 

het openbaar ministerie en er zodus niet 
dient nagegaan te worden of er ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden voor
handen zijn die de openbare veiligheid 
raken, 

terwijl het artikel 4 van de wet op de 
voorlopige hechtenis geenszins bepaalt 
dat, bij de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding door de raadkamer, deze 
eveneens gebonden is door de wettelijke 
verplichting tot aanhouding ingeval het 
feit dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar of een zwaardere straf meebrengt. 
Deze stelling werd trouwens bevestigd 
door het cassatiearrest van 29 maart 
1983 (A.C., blz. 920), dat ter staving aan

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTI- voerde dat een-arrest dat oordeelt « ge-
GING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLIS
SING INZAKE DE BEVESTIGING VAN HET BE
VEL TOT AANHOUDING - PROCEDURE. 

houden te zijn aan dezelfde regelen als 
die waaraan de onderzoeksrechter is on
, derworpen bij het afleveren van het be
, vel tot aanhouding », aan het bedoelde 

Wanneer de onderzoeksgerechten, krach- artikel 4 van de wet op de voorlopige 
tens art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis, hechtenis een draagwijdte toekent die 
uitspraak doen over de bevestiging het niet bevat : 
van het bevel tot aanhouding, oordelen 
zij op onaantastbare wijze of een zelfs Overwegende dat het onderzoeks-
verplicht bevel tot aanhouding al dan 
niet moet worden bevestigd, zonder gerecht, bij controle van de voorlopi
daarbij te zijn gebonden door het · ge hechtenis op grond van artikel 4 
« overeenkomstig advies », waarvan van de wet van 20 april 1874 op de 
sprake is in artikel 1, derde lid, van , voorlopige hechtenis, vrij oordeelt of 
die wet (1). een zelfs verplicht bevel tot aanhou-

(BAUWENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3159) 

ding al dan niet moet worden beves
tigd; 

I Overwegende dat de appelrech
ters, na vastgesteld te hebben dater 
tegen eiser voldoende aanwijzingen 
van schuld bestaan wat de in het be-
vel tot aanhouding omschreven fei-

HET HOF; - Gelet op het bestre- ·ten betreft en dat die feiten straf
den arrest, op 23 december 1988 ge- baar zijn met dwangarbeid van 15 
wezen door het Hof. van Bero~l? te itot 20 jaar of een zwaardere straf, 
Brussel, kamer van mbeschuld1gmg- I oordelen dat « derhalve » eiser in de 
stelling; i kwestieuze stand van het geding 
·---------------!· slechts in vrijheid kan gesteld wor-

(1) Cass., 3 aug. 1896 (Pas., 1896, I, 257); 29 
maart 1983, A.R. nr, 7934 (A.C., 1982-83, nr. 
421). 

I 

den op gelijkvormig advies van het 
openbaar ministerie, wat ter zake 
het geval niet is; 
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Overwegende dat de appelrechters 
aldus, nu zij de noodwendigheid van 
eisers verdere aanhouding niet bin
nen het kader van hun vrije beoor
delingsmacht menen te kunnen ap
precieren en dit ook niet doen, hun 
beslissing niet naar recht verant
woorden; 

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. 

7 maart 1989 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. S. 
de Coninck van Noyen, Brussel. 

Nr. 382 

2" KAMER - 8 maart 1989 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - ART. 

70, § 2, Z.l.V.-WET - VERZEKERINGSINSTEL· 
LING DIE IN DE PLAATS TREEDT VAN DE 
RECHTHEBBENDE- VOORWAARDEN. 

Wanneer de verzekeringsinstelling die 
aan de rechthebbenden op de ziekte
en invaliditeitsverzekering de bij de 
Z.I. V.-wet voorgeschreven prestaties 
heeft toegekend, betoogt, enerzijds, dat 
de vergoedingen die zij heeft uitge
keerd aan de rechthebbende, getroffe
ne van een ongeval waarvoor een der
de aansprakelijk is verklaard, overeen
kwamen met de beslissing van diens 

en evenmin dat zij zich heeft gehou
den aan de ongeschiktheidsverklaring 
uitgaande van diens adviserend ge
neesheer, is niet naar recht verant
woord de beslissing van de rechter 
waarin, zonder dat die beweringen 
worden weerlegd, aan de verzekerings
instelling de gevolgen van de wette
lijke indeplaatsstelling worden ontzegd 
op grand dat deze enkel kan worden 
aangevoerd voor de prestaties die de 
verzekeringsinstelling heeft toegekend 
binnen het kader en binnen de gren
zen van de Z.I. V.-wet en niet voor an
dere tegemoetkomingen die zij buiten 
de wettelijke regeling heeft verleend 
(1). (Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet.) 

(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALI
TEITSVERBONDEN T. DAVOINE 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7148) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 september 1988 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 41, 42, 46, 50, 56, 
70, § 2, 87 en 88 van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, 

doordat het bestreden vonnis, na er
aan te hebben herinnerd dat de genees
heer-deskundige de datum van de conso
lidatie van de letsels heeft vastgesteld op 
13 juni 1980 en een blijvende arbeidson
geschiktheid van 25 pet. heeft aangeno
men, en dat eiseres « niettemin " haar 
uitkeringen aan de getroffene op basis 
van een invaliditeitspercentage van meer 
dan 66 pet. heeft voortgezet tot 31 janua
ri 1982, beslist dat het gemeenrechtelijk 
deskundigenonderzoek uitwijst dat de 
getroffene na 13 juni 1981 (lees 1980) 
niet !anger in aanmerking kwam voor de 
Z.I.V.-regeling en dat bijgevolg het zie
kenfonds het voordeel van de subrogatie 
niet kan genieten, ook al blijft er naar 
gemeen recht een materiiHe schade be
staan, 

adviserend geneesheer en, anderzijds, 1----~------------
dat niet wordt betwist dat zij de scha
de heeft vergoed binnen de grenzen 
van en overeenkomstig de Z.I. V.-wet 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr 2252 
(A.C., 1982-83, nr 23). 
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terwijl de rechters, om te oordelen of 
en in hoeverre eiseres in de rechten van 
de getroffene getreden was, bij hun uit
spraak niet aileen toepassing dienden te 
maken van de regels van gemeen recht, 
maar ook van de bepalingen van voor
melde wet van 9 augustus 1963 en de 
voornoemde artikelen van die wet, de 
kwestie of de getroffene de graad van ar
beidsongeschiktheid had die door artikel 
56 van de wet wordt vereist opdat eise
res verplicht zou zijn hem de wettelijke 
uitkeringen te betalen, wat de primaire 
ongeschiktheidsuitkeringen van artikel 
46 betreft, krachtens artikel 87 van de 
wet moest worden beslecht en in feite 
ook was beslecht door de adviserend ge
neesheer bedoeld in artikel 88 en wat de 
invaliditeitsuitkering van artikel 50 be
treft, zulks, krachtens de artikelen 42 en 
51 van de wet, diende te gebeuren door 
de in artikel 41 bedoelde geneeskundige 
raad voor invaliditeit die uitspraak doet 
op grond van een door de adviserend ge
neesheer opgemaakt verslag, eiseres, 
krachtens de hier aangehaalde wetsbepa
lingen gebonden was door de beslissin
gen van de adviserend geneesheer en de 
geneeskundige raad voor invaliditeit, dus 
de getroffene niet onverschuldigd ver
goedde en bijgevolg in diens rechten was 
getreden tot beloop van de in artikel 70, 
§ 2, van de wet bepaalde bedragen, der
halve, zo de door de adviserend genees
heer of de geneeskundige raad voor in
validiteit aangenomen graad van ar
beidsongeschiktheid niet tegen de be
klaagde kon worden aangevoerd tot vast
stelling van het bedrag van de vergoe
ding die de getroffene van de beklaagde 
kon vorderen, aangezien dat bedrag naar 
gemeen recht moest worden geraamd, 
daarentegen die graad van ongeschikt
heid wei aan de beklaagde kon worden 
tegengeworpen bij de uitspraak over de 
vraag of en in hoeverre eiseres gesubro
geerd was in de rechten van de getroffe
ne, en, nu eiseres in haar appelconclusie 
had aangevoerd dat de arbeidsonge
schiktheid van de getroffene door de ad
viserend geneesheer erkend was voor 
het tijdvak volgend op de consolidatieda
tum en dat (eiseres) wettelijk gebonden 
was door de beslissing van de advise
rend geneesheer en dus haar aangeslote
ne diende te vergoeden, het bestreden 
vonnis op grond van de hierboven aange
voerde bepalingen van de wet van 9 au
gustus 1963 niet kon beslissen dat de ge
troffene na 13 juni 1980 niet Ianger de 
Z.I.V.-regeling kon genieten; uit die re
dengeving niet kan worden opgemaakt 

om welke redenen eiseres zich te dezen 
niet op de beslissing van haar advise
rend geneesheer kon beroepen om haar 
subrogatie in de rechten van de getroffe
ne aan te voeren tegen de beklaagde; de 
redengeving van het bestreden vonnis 
bijgevolg niet voldoet aan de vereisten 

·van de artikelen 97 van de Grondwet en 
780 van het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 70, § 2, vierde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering, de verzekeringsinstelling 
die de bij die wet bepaalde presta
ties, onder de door de Koning be
paalde voorwaarden, heeft toege
kend aan de rechthebbende in de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
rechtens treedt in de plaats van de 
rechthebbende tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, 
voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, 
een buitenlandse wetgeving of het 
gemeen recht verschuldigd zijn en 
die dezelfde schade geheel of ge
deeltelijk vergoeden; 

Overwegende dat eiseres in haar 
voor de rechtbank in hoger beroep 
genomen conclusie betoogde, ener
zijds, dat de vergoedingen die zij 
had uitbetaald aan de getroffene 
van het ongeval waarvoor verweer
der op grond van het gemeen recht 
aansprakelijk was verklaard en 
zulks ter vergoeding van dezelfde 
schade als die waarvoor verweer
der vergoeding verschuldigd was, 
strookten met de beslissing van 
haar adviserend geneesheer, ander
zijds, << dat het niet wordt betwist 
dat (eiseres) de schade heeft ver
goed binnen de grenzen van en 
overeenkomstig de ziekte- en invali
diteitsregeling, en evenmin dat zij 
zich gehouden heeft aan de beslis
sing van de adviserend geneesheer 
betreffende de erkenning van de ar
beidsongeschiktheid; dat er dus 
geen sprake kan zijn van vrijgevig
heid of van onverschuldigde beta
ling die bijvoorbeeld zou voortvloei
en uit tekortkomingen in de contro-
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le op de arbeidsongeschiktheid, die ' 
door de eerste rechter volkomen on- I 
gegrond werden aangeklaagd en die ! 
trouwens niet als zodanig kunnen 
worden aangevoerd tegen de verze- ' 
keringsinstelling inzake ziekte en 
invaliditeit »; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het, zonder die beweringen van eise
res te weerleggen, haar de gevolgen 
van de wettelijke subrogatie ontzegt 
op grond dat « de subrogatie enkel 
geldt voor de prestaties die door de 
verzekeringsinstelling toegekend 
worden in het kader van en binnen 
de door de wet van 9 augustus 1963 
vastgestelde grenzen en niet voor 
andere, buitenwettelijke tegemoet
komingen », de in het middel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Nr. 383 

2' KAMER - 8 maart 1989 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETTIGDE VERDENKING - VERDENKING 
NIET AF TE LEIDEN UIT DE GEGEVENS UIT
EENGEZET DOOR DE VERZOEKER. 

Een verzoek tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere wegens ge
wettigde verdenking wordt door het 
Hof afgewezen wanneer uit de door de 
verzoeker verstrekte gegevens niet 
kan worden afgeleid dat die rechtbank 
niet in staat is, op vordering van het 
O.M., op een serene, onafhankelijke en 
onpartijdige wijze over de zaak uit
spraak te doen of dat ze bij die partij 
of bij de openbare opinie gewettigde 
twijfel kunnen doen ontstaan aa.n de 
geschiktheid van die rechtba.nk om de 
zaa.k op de gezegde wijze te beoorde
len (1). (Artt. 542 en 552 Sv.) 

(SYSTERMANS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7370) 

HET HOF; - Gelet op het op 6 fe
bruari 1989 op de griffie van het Hof 
ingekomen « verzoekschrift tot ant
trekking wegens gewettigde verden
king » waarin verzoeker vraagt dat 
« de zaak naar een ander hof van 
beroep dan dat te Luik zou worden 
verwezen voor uitspraak over de re
geling van de procedure ( ... ), en de 
zaak daartoe te verwijzen naar de 
instantie of het rechtscollege dat be
hoort uitspraak te doen en dat niet 
onder het rechtsgebied van het Hof 
van Beroep te Luik valt »; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
de Landsbond van de Neutrale Mu
tualiteitsverbonden tot vergoeding 
van de materii:He schade voor de pe
riode van 14 juni 1980 tot 31 januari 
1982 en tot het verlenen van voorbe
houd voor de toekomst; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiseres en verweerder ieder in 
de helft van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi, zit
ting houdende in hoger beroep. 

Overwegende dat verzoeker be-
1 toogt « dat hij 31 jaar lang het be-

8 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit-1 roep van advocaat heeft uitgeoefend; 
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-rl dat hij ingeschreven was bij de ba
slaggever: de h. Stranard, afdelingsvoor-rt---·-~~~~-~-----
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 1 

h. Velu, ~dvocaat-generaal - Advocaat: i (1) Zie Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4990 
mr. B. Pmchart, Bergen. (A.C., 1985-86, nr. 549). 
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lie te Luik, dat zijn kantoor geves- steed aan de initiatieven van verzoe
tigd was te Luik, quai Marcellis 33; ker; dat de media in hun verschil
dat verzoeker herhaaldelijk door de lende vormen allemaal meningen 
Rechtbank van Koophandel te Luik weergaven die voor " antwoorden " 
is aangewezen om als curator op te · moesten doorgaan; dat verzoeker ge
treden in verschillende faillissemen- , durende de vele jaren dat hij in het 
ten; dat hij door het geheel van zijn 'rechtsgebied van het Hof van Be
activiteiten veel in contact stond , roep te Luik het beroep van advo
met de magistraten van de recht- caat uitoefende of actief was in de 
bank, het openbaar ministerie en al- magistratuur, zowel vrienden als vij
le advocaten van het rechtsgebied anden kreeg onder zijn confraters 
van het Hof van Beroep te Luik; dat en dat hij met een groot aantal on
tevens dient te worden opgemerkt • der hen zitting moest houden; dat er 
dat verzoeker het ambt van plaats- : tevens redenen zijn om te denken 
vervangend vrederechter heeft uit- dat de " drukte " in de pers rond de 
geoefend bij het Vredegerecht van 'zaak Systermans de openbare opi
het kanton Hoei en te Hoei; dat ver- nie in hoge staat van opwinding 
zoeker, eveneens in die hoedanig- heeft gebracht - en dus haar kon 
heid, kennis had gekregen van tal- misleiden - waardoor zij voorbe
rijke zaken, en bijzonder goed thuis reid werd op een "oordeel "; dat 
was in de gerechtelijke kringen van daaraan moet worden toegevoegd 
het rechtsgebied van het Hof van dat al van bij de aanhouding van 
Beroep te Luik; dat moet worden op- verzoeker de pers die zaak aangreep 
gemerkt dat verzoeker, bij een op 26 en, ondanks het beginsel van de 
november 1987 uitgesproken beslis- strikte geheimhouding van het on
sing van de tuchtraad in hoger be- derzoek, de openbare opinie zeer 
roep van de balie van het Hof van nauwkeurig en uitvoerig voorlichtte 
Beroep te Brussel, geschrapt was over wat zij meende de waarheid te 
van het tableau van de Orde van zijn in de ten laste van verzoeker 
Advocaten van de balie te Luik; dat behandelde zaken; dat de verschij
verzoeker bij het op 26 juni 1985 ning van verzoeker voor de rechts
door het Hof van Cassatie gewezen colleges van het rechtsgebied van 
arrest ontzet was uit zijn ambt van het Hof van Beroep te Luik niet al
plaatsvervangend vrederechter; dat leen de geloofwaardigheid en .het ge
de tegen verzoeker aangevoerde fei- zag van de met de behandelmg be
ten ernstige twijfels kunnen doen !taste magistraten doch ook de ge
rijzen aan de onpartijdigheid van loofwaardigheid van de te wijzen 
het Hof van Beroep te Luik wat de I beslissing in het gedrang zou bren
te wijzen beslissingen betreft; dat I gen, hetgeen ten voile de toewijzing 
verzoeker zelf nog, binnen een niet [van het onderzoek en de berechting 
verdachte periode de aandacht van aan een ander hof van beroep dan 
de open bare opinie gevestigd heeft : dat te Luik rechtvaardigt »; 
o:p, de misbrui~en - voor feiten d~e Overwegende dat uit de door ver
hiJ als z?.damg besch~mwde - d1e zoeker aangevoerde feiten niet valt 
begaan ZIJn door mag1straten zowel af te leiden dat het Hof van Beroep 
van het rechtscollege a~s van het te Luik niet in staat zou zijn om, op 
parket, van het rechtsg~b1ed van het 1l vordering van de procureur-gene
Hof van , ~eroep te .Lmk; da~ meer raal, uitspraak te doen met de nodi
bepaald een van de m de vor1ge pa- I ge sereniteit onbevooroordeeldheid 
ragraaf ~e~oelde feiten "de . zaak en onpartijdigheid, of dat er bij ver
van d~ fmlhsse~enten " was die o~- 'zoeker of bij de openbare opinie ge
der d1e benammg vermeld werd m 

1 
wettigde twijfels zouden kunnen be

de media; dat zowel de geschreven staan aan de geschiktheid van het 
en de gesproken pers als de televi- hof van beroep om op die wijze uit
sie uitvoerig aandacht hebben be- , spraak te doen; 
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Dat het verzoek dus ongegrond is; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 542 en 552 van het W etboek 
van Strafvordering, verwerpt het 
verzoek; veroordeelt verzoeker in de 
kosten. 

8 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. J.P. Moerman, Ber
gen, en J.L. Dessy, Hoei. 

Nr. 384 

2• KAMER - 9 maart 1989 

1° CASSATIE- VORDERING TOT VERN!ETI
GING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - VOR
DERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP TOT V ASTSTELLING 
VAN DE DATUM VAN OPENING VAN DE ZIT
TING VAN HET HOF VAN ASS!SEN EN VAN DE 
DEBATIEN VOOR DAT HOF - WEIGERING 
VAN DE EERSTE VOORZITIER VAN HET HOF 
VAN BEROEP. 

2° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL
LING VAN DE JURY EN VAN HET HOF- VOR
DERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP TOT VASTSTELLING 
VAN DE DATUM VAN OPENING VAN DE ZIT
TING EN VAN DE DEBATIEN - WEIGERING 
VAN DE EERSTE VOORZITIER VAN HET HOF 
VAN BEROEP. 

1 o en 2" Op de door de procureur-gene
raal op grand van art. 441 Sv. ingestel
de voorziening vernietigt het Hof, met 
verwijzing, de beschikking van de eer
ste voorzitter van het hof van beroep 
die, in weerwil van de vordering van 
de procureur-generaal bij dat hof, wei
gert de datum van opening van de zit
ting van het hof van assisen en de da
tum van opening van de debatten voor 
dat hof vast te stellen (1). (Art. 117 
Ger.W.) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7415) 

HET HOF; - Gelet op de op 24 
februari 1989 door de eerste voorzit
ter van het Hof gewezen beschik
king tot verkorting van de termijn; 

Gelet op de vordering van de pro
cureur-generaal bij het Hof van Cas
satie, 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 23 februari 
1989, Bestuur voor Burgerlijke en 
Criminele Zaken, nr. 7/SDP/CAN/ 
629-CM/dvc, opdracht heeft gegeven, 
overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, bij het 
Hof aangifte te doen van de op 13 
februari 1989 door de eerste voorzit
ter van het Hof van Beroep te Ber
gen gewezen beschikking waarbij 
geweigerd wordt de datum van de 
opening van de debatten voor het 
Hof van Assisen van de provincie 
Henegouwen vast te stellen in de 1 

zaak Desilly, die bij arrest van 4 
maart 1988 van de kamer van inbe
schuldigingstelling naar dat hof 
werd verwezen. 

Artikel 117 van het Gerechtelijk 
W etboek bepaalt dat de eerste voor
zitter van het hof van beroep het 
recht en de plicht heeft de datum 
van opening van de debatten voor 
het hof van assisen vast te stellen. 

Als reden wordt in de beschikking 
aangegeven dat het, naar het oor
deel van de eerste voorzitter, zou be
horen andere zaken eerder vast te 
stellen dan de zaak Desilly. Zoals U 
in Uw arrest van 8 februari 1989 
hebt beslist, kan de eerste voorzitter 
die zaken niet vaststellen zonder 

----------------1 daartoe gevorderd te worden door 
(1) Zie de verwijzingen in cone]. O.M. in 

Bull. en Pas., 1989, I, nr. 384. 
de procureur-generaal. Uit de gran
den van de aangegeven beschikking 
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blijkt dat het de bedoeling van deze 
werkwijze is langs een onrecht
streekse weg te verkrijgen wat niet 
rechtstreeks kan worden berecht. 

Door de procureur-generaal te wil
len dwingen vorderingen te nemen 
in andere zaken, schenclt de be
schikking het beginsel van de zelf
standige beslissingsmacht van het 
openbaar ministerie, dat eigenmach
tig het onderwerp van zijn vorderin
gen bepaalt. 

De beschikking van 13 februari 
1989 is in strijd met artikel 117, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen de 
aangegeven beschikking te vernieti
gen, te bevelen dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van die beslissing en de zaak 
te verwijzen naar de magistraat die 
in deze zaak het ambt van eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep 
te Bergen zal waarnemen. 

Brussel, 23 februari 1989. 
Voor de procureur-generaal, 

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

Gelet op het in de vordering ver
melde schrijven van de minister; 

Overwegende dat, wanneer de 
naar het hof van assisen verwezen 
zaken in staat van wijzen zijn, het 
aan de eerste voorzitter van het hof 
van beroep toekomt om, op vorde
ring van de procureur-generaal, de 
datum van opening van de zitting 
van de hoven van assisen vast te 
stellen, onder de verschillende ho
ven de zaken die ernaar verwezen 
zijn te verdelen en voor ieder daar
van de datum van de opening van 
de debatten vast te stellen; dat de 
eerste voorzitter, met instemming 
van de beschuldigde, er de zaken 
kan laten berechten die bij de ope
ning van de zitting niet in staat van 
wijzen zijn; 

Overwegende dat de procureur-ge
neraal bij het Hof van Beroep te 
Bergen in zijn schrijven van 9 fe
bruari 1989 de eerste voorzitter aan
zocht om gevolg te geven aan zijn 
vorderingen van 9 januari 1989 en 
het voorstel deed om de opening 
van de vierde zitting van het Hof 
van Assisen van de provincie Hene
gouwen voor het jaar 1989 vast te 
stellen op maandag 20 maart 1989 
om 9 uur 30, en diezelfde datum en 
datzelfde uur te kiezen voor de ope
ning van de debatten in de zaak 
Willy Desilly; 

Overwegende dat de vordering 
van 9 januari 1989 ertoe strekte dat 
« het aan de eerste voorzitter van 
het hof van beroep moge behagen 
de datum van opening van de vierde 
zitting van het Hof van Assisen van 
de provincie Henegouwen vast te 
stellen voor het jaar 1989 en tevens 
de datum van de opening van de de
batten in de zaak Desilly Willy te 
bepalen »; 

Overwegende dat de eerste voor
zitter, door de vaststelling van de 
datum van opening van de vierde 
zitting van het hof van assisen als
mede van de datum van opening 
van de debatten in de zaak Desilly 
te weigeren, zonder daarbij vast te 
stellen dat die zaak .niet in staat van 
wijzen was, geweigerd heeft een 
hem door artikel 117 van het Ge
rechtelijk Wetboek voorgeschreven 
ambtshandeling te verrichten en al
dus die wetsbepaling heeft geschon
den; 

Om die redenen, gelet op artikel 
441 van het Wetboek van Strafvor
dering, vernietigt de aangegeven be
schikking; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar de ma
gistraat die in deze zaak, overeen
komstig artikel 319, eerste lid, van 
:het Gerechtelijk Wetboek, het ambt 
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van eerste VOOrzitter van het Hof (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
van Beroep te Bergen zal waarne- ROEP TE LUIK, CALAY T. BAUDOIN Q.Q., 
men. MERSCH, MATHOT, OLIVIER, PIERRE) 

9 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 385 

1 • KAMER - 9 maart 1989 

1° OPENBAAR MINISTERIE- ONDEEL
BAARHEID - BIJWONEN VAN DE DEBATTEN 
- ADVIES AAN DE RECHTBANK - VERSCHIL
LENDE MAGISTRATEN - WETTIGHEID. 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8090 en 8321) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 28 november 1986 
en 24 april 1987 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin-
1 gen tegen hetzelfde arrest zijn ge

richt; dat zij moeten worden samen
gesteld; 

I. Op de voorziening van de procu
reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Luik, gericht tegen het ar
rest van 28 november 1986: 

Over het middel: schending van de ar-
2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE tikelen 143, 150, 151, 154, 764 tot 768 van 

het Gerechtelijk Wetboek, 
BURGERLIJKE ZAKEN - BIJWONEN VAN DE doordat het Hof van Beroep te Luik, 
DEBATTEN DOOR EEN MAGISTRAAT VAN HET na te hebben vastgesteld dat het beroe-
OPENBAAR MINISTERIE - ADVIES GEGEVEN d · 
DOOR EEN ANDERE MAGISTRAAT _ WET-, pen vonnis was gewezen Op het a VIeS 
TIGHEID van een vertegenwoordiger van het open-. I baar ministerie, die niet behoorde tot het 

gerecht waarvoor de debatten in eerste 
3° WISSELBRIEF - ORDERBRIEFJE - aanleg zijn gevoerd en gesloten, dat von

CAMBIAIRE VORDERING - GRONDSLAG - nis heeft vernietigd, terwijl krachtens 
ONWETTIGHEID VAN DE ONDERLIGGENDE het beginsel van de eenheid en de on
VERBINTENIS - GEVOLG - BEWIJSLAST. : deelbaarheid van het openbaar ministe-

. rie, zoals dat volgt uit de artikelen 137 
1° en 2° De magistraat van het openbaar tot 156 van het Gerechtelijk Wetboek en 

ministerie die, in burgerlijke zaken, · uit de bewoordingen zelf van de artike
zijn advies geeft aan de feitenrechter len 764 tot 768 van het Gerechtelijk Wet
hoeft niet noodzakelijk de magistraat' boek die betrekldng hebben op de mede
te zijn die de debatten heeft bijge- deling van zaken aan het openbaar 
woond (1). (Artt. 138, 764 Ger.W.) ministerie, niet is vereist dat de verte-

genwoordiger van het openbaar ministe-
30 Hoewel de rechtsvordering tot beta- rie die advies geeft zelf de debatten 

ling van de begunstigde van een order- heeft bijgewoond, zodat het hof (van be
briefje een eigen grondslag heeft en roep), door te eisen dat de v~r~ege~
als dusdanig niet op de onderliggende woordiger van het openbaar m1mster1e 
verbintenis stoelt, kunnen de onderte- die de debatten bijwoont, dezelfde moet 
kenaar van het briefje en, bij faillisse-

1

1 zijn die advies geeft, het beginsel van de 
ment, zijn niet bevoorrechte schuldei- gelijkheid en de ondeelbaarheid van het 
sers aan die rechtsvordering de onwet-1 openbaar ministerie, dat uit de bovenver
tigheid van de onderliggenr;Je verbin~e-. melde wetsbepalingen volgt, heeft mis
nis tegenwerpen, maar die onwett1g-, kend; dat de openbare orde aldus in het 
heid moeten aantonen (2). (Artt. 17, 77,1 gedrang is gebracht door een toestand 
78 Kh., boek I, titel VIII.) 1 die moet worden verholpen; 

Overwegende dat het arrest, we
(1) Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1070). 

1 
gens het beginsel van de eenheid en 

(2) Cass., 24 april 1981, A.R. nr. 2947 de ondeelbaarheid van het openbaar 
(A.c., 1980-81, nr. 483). 1 ministerie, vastgelegd in de artike-
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len 138 en 764 tot 768 van het Ge
rechtelijk Wetboek, ten onrechte het 
beroepen vonnis vernietigt enkel op 
grond dat in de zaak advies is gege
ven door een lid van het openbaar 
ministerie dat de debatten niet heeft 
bijgewoond; 

Overwegende dat het arrest, na 
dat vonnis te hebben vernietigd, 
evenwel zegt dat het geschil ten 
gronde, wegens de devolutieve 
kracht van het hoger beroep, toch 
bij het hof van beroep aanhangig is; 

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

wel de thans procederende, niet bevoor
rechte schuldeisers rechtverkrijgenden 
onder algemene titel van de schuldenaar 
zijn en geen derden, zodat zij, net als 
hij, gebonden zijn door de verplichtingen 
die hij heeft aangegaan, toch moet wor
den beklemtoond dat zij, in hun eigen 
belang, de mogelijkheid hebben om : -
die verbintenis enkel te doen aannemen 
zoals zij voor hen het gunstigste lijkt, 
wanneer de specifieke aard ervan niet is 
bepaald door enig kenmerkend bestand
deel, geschrift of daad van uitvoering, 
dat eigen is aan de schuldenaar; - uit 
het vermogen van de schuldenaar, waar
op zij wegens hun hoedanigheid een al
gemeen pandrecht bezitten, de gevolgen 
te weren van een verbintenis waarvan 
de oorzaak strijdig zou zijn met een wet 

1 van openbare orde, zelfs als de schulde
II. Op de voorziening van Felicien naar zelf. zou nalaten dit te doen; dat de 

Calay, gericht tegen de arresten van trekker, m antwoord op de h~m gestelde 
28 november 1986 en 24 april 1987 . vraa~ nopens de samenstellmg van de 

• 1 dekkmg van het effect, heeft gezegd dat 
Over het eerste middel: schending van ' het de opbrengst was van een geldinves

de artikelen 1132 1165 1315 1341 twee- tering in een speculatie op de vastgoed
de lid van het Burgerhjk Wetboek 7 8 markt, waarin de inbreng in kapitaal en 
van d~ wet van 16 december 1851' o~er de beloofde kwartaalwinsten, 20 tot 25 
de herziening van het hypothecair stel- ' pet. van het be!egde bed~ag, zi~!l ver
se!, 870, 876 van het Gerechtelijk Wet- smolten, aangez1en .. de wmst. biJ elke 
boek 1 2 inzonderheid de twee laatste kwartaalvervaldag biJ het kap1taal werd 
lede~ :i5 ~an boek I titel I van het Wet- gevoegd en samen met dat kapitaal ver
boek ' van Koophandel, 17, 77, 78 van meerderde met een winst tegen hetzelf
boek I titel VIII van het Wetboek van de percentage op de volgende kwartaal-
Kooph~ndel en 97 van de Grondwet vervaldag; dat, zoals de oorzaak van de 

' aldus beschreven dekking inderdaad een 
doordat het arrest van 28 november geldinvestering kan zijn geweest, die 

1986, .na te he~ben vastgesteld dat .het eenzijdige verklaring van de trekker 
gesch1l. betrekkmg heeft op d~ be~st~ door geen enkel geschrift of daad van 
opn~mmg va!l .de schuldvorde~~ng die ~~- uitvoering van enige betekenis uitgaande 
ser m het fallhssement van WIJlen Loms van de betrokkene wordt bevestigd, ter
Henau op 28 augustus 1963 heeft aange- wijl aileen al de aard van de onderhan
geven voor een be~:ag van . 6.331.907 deling kan wijzen in de richting van bet 
frank, dat volgens ZIJn bewenl?-g werd , sluiten van leningen met kwartaalren
verantwoord door de overleggmg van te 
een orderbriefje ten belope van 9.000.182 "• 
frank ondertekend door Louis Henau op terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
15 november 1962 met als vervaldag 15 hoofdconclusie steunde « op bet abstract 
februari 1963, beslist dat de niet bevoor- en formeel » karakter van de cambiaire 
rechte schuldeisers van wijlen Louis He- verbintenis en aanvoerde dat de curator 
nau tegen eiser terecht de kwalificatie of de procederende schuldeisers « moes
« leningen met kwartaalintrest kunnen ten aantonen dat de verbintenis waarop 
doen aannemen », op grand « dat de tus- de cambiaire verbintenis is gegrond, on
sen de overleden schuldenaar en de wettig is of strijdig met de goede ze
schuldeiser die aangifte doet, tot stand den »; de verbintenis van de onderteke
gekomen juridische band, vanwege Louis , naar van een orderbriefje een abstract 
Henau enkel is gebleken uit bet litigieu- ' karakter heeft, zowel krachtens zijn ma
ze handelseffect, dat in de regel op zich- netaire functie, als krachtens artikel 17 
zelf moet volstaan als bewijs van de ver- van boek I, titel VIII van bet Wetboek 
plichting tot betaling van bet daarin van Koophandel, luidens hetwelk « zij 
vermelde bedrag, rekening houdend met die uit hoofde van de wisselbrief worden 
de door de schuldeiser zelf uitgevoerde aangesproken, de verweermiddelen, ge
vermindering van bet bedrag; dat, hoe- I grand op hun persoonlijke verhoudingen 
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tot de trekker, niet aan de houder kun
nen tegenwerpen ''• welke bepaling van 
toepassing is op het orderbriefje krach
tens artikel 77 van dezelfde wet, en 
krachtens artikel 78 dat bepaalt dat « de 
ondertekenaar van een orderbriefje op 
dezelfde wijze is verbonden als de accep
tant van een wisselbrief »; daaruit volgt 
dat, in de regel, de rechter waarbij een 
op een orderbriefje gegronde vordering 
aanhangig is, niet behoeft na te gaan 
welke de onderliggende verbintenis is 
die tot de verbintenis van de onderteke
naar heeft geleid en derhalve de begun
stigde van het orderbriefje niet kan be
lasten met het bewij s van de aard en 
van het geoorloofd karakter van de on
derliggende verbintenis; zo de onderteke
naar, nu de begunstigde geen baat mag 
halen uit een ongeoorloofde daad, steeds 
mag aanvoeren dat de oorzaak van de 
ondertekening ongeoorloofd was, zowel 
uit de artikelen 17, 77, 78 van boek I, ti
tel VIII van het W etboek van Koophan
del, als uit artikel 1132 van het Burger
lijk Wetboek volgt dat de niet uitgedruk
te oorzaak wordt vermoed te bestaan en 
dat degene die beweert dat de verbinte
nis zonder oorzaak is of dat de oorzaak 
vals, verkeerd, of ongeoorloofd is, zulks 
moet aantonen, en uit de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens wel
ke hij die een exceptie aanvoert, deze 
moet bewijzen, dat de ondertekenaar die 
de vordering gegrond op een orderbriefje 
wil doen afwijzen, moet aantonen dat de 
ondertekening ervan stoelt op een onge
oorloofde oorzaak; aan die regel geen af
breuk wordt gedaan wanneer de niet be
voorrechte schuldeisers van de gefail
leerde schuldenaar een schuldvordering 
op grond van een door hem ondertekend 
orderbriefje uit het passief van het fail
lissement willen doen weren; die niet be
voorrechte schuldeisers, die krachtens de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet 
een algemeen pandrecht op de goederen 
van hun rechtsvoorganger hebben, de 
wet van de gefailleerde volgen (artikel 
1165 van het Burgerlijk Wetboek) en dus 
enkel worden beschermd als zij krach
tens een wettekst over de mogelijkheid 
beschikken een door laatstgenoemde ver
leden akte af te wijzen, wat te dezen 
niet het geval is; daaruit volgt dat zij 
derhalve, zoals de gefailleerde, zowel de 
aard van de verrichting die tot de verbin
tenis van de ondertekenaar van een or
derbriefje heeft geleid als het ongeoor
loofd karakter ervan moeten aantonen, 
het arrest, door te beslissen dat de niet 
bevoorrechte schuldeisers, hoewel de 

door de begunstigde van een orderbriefje 
aangevoerde oorzaak mogelijk is, op 
grond van hun persoonlijk belang een 
schijn kunnen aanvoeren die voor hen 
gunstiger is, derhalve de artikelen 1132, 
1165, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 
8 van de Hypotheekwet, 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 17, 77 en 78 van boek 
I, titel VIII van het Wetboek van Koop
handel schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechtsvorde

ring tot betaling van de begunstigde 
van een orderbriefje een eigen 
grondslag heeft, te weten de cambi
aire verbintenis, en als dusdanig 
niet op de onderliggende verbintenis 
stoelt; dat de begunstigde derhalve 
niet behoeft aan te tonen dat die on
derliggende verbintenis bestaat en 
geoorloofd is; 

Dat de ondertekenaar van het or
derbriefje evenwel aan de rechtsvor
dering tot betaling van de begun
stigde het ongeoorloofd karakter 
van die onderliggende verbintenis 
kan tegenwerpen op voorwaarde dat 
hij dat aantoont; 

Overwegende dat bij faillissement 
van de ondertekenaar diens niet be
voorrechte schuldeisers, die recht
verkrijgenden onder algemene titel 
zijn, zich net als hij tegen die opna
me van het bedrag van het order
briefje in het passief kunnen verzet
ten, maar evenzeer moeten aanto
nen dat de verbintenis ongeoorloofd 
is; dat zij niet kunnen volstaan met 
aan te voeren dat de bewuste ver
bintenis als een ongeoorloofde ver
bintenis voorkomt; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de schuldeisers in hun eigen be
lang « de verbintenis kunnen doen 
aannemen zoals zij voor hen het 
gunstigste lijkt, wanneer de specifie
ke aard ervan niet is bepaald door 
enig kenmerkend bestanddeel, ge
schrift of daad van uitvoering, dat 
eigen is aan de schuldenaar », de in 
dit onderdeel aangevoerde wetsbe
palingen schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
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Overwegende dat de vernietiging 
van het arrest van 28 november 
1986 leidt tot vernietiging van het 
arrest van 24 april 1987 dat daarvan 
het vervolg is, in zoverre het uit
spraak doet over het bedrag dat in 
het niet bevoorrecht passief van bet 
faillissement moet worden opgeno
men; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen samen, en zonder onderzoek 
van bet tweede middel van de voor
ziening van Calay, dat niet tot rui
mere vernietiging kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest van 28 
november 1986 en het bestreden ar
rest van 24 april 1987, behalve in zo
verre laatstgenoemd arrest de ver
weerders Victor Mersch, Roger 
Mersch en Lucien Mathot buiten de 
zaak stelt en de kosten van hun tus
senkomst te hunnen laste laat; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van bet 
vernietigde arrest en van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten van de voorziening van de pro
cureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik ten laste van de 
Staat; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

9 maart 1989 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Draps. 

Nr. 386 

1 c KAMER - 9 maart 1989 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- HERROEPING VAN EEN TESTAMENT -
UITLEGGING. 

1 o Een beding over een toekomstige na
latenschap onderstelt een overeen
komst waarbij ]outer eventuele rech
ten op een niet opengevallen nalaten
schap of op een bestanddeel ervan 
worden toegekend, gewijzigd of afge
staan (1). (Artt. 791, 1130, 1600 B.W.) 

2o Wanneer de erflater zijn wil niet vol
komen duidelijk heeft te kennen gege
ven, moet de rechter het testament, in 
voorkomend geval, aan de hand van 
extrinsieke gegevens uitleggen (2). 
(Art. 1035 B.W.) 

(I. .. T. H ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8276) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 8 j anuari en 30 
april 1987 door het Hof van Beroep 
te Luik gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 895, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
mevrouw S ... -S ... in 1946 met haar kinde
ren op het kasteel van Fays woonde en 
dat zij Fays heeft verlaten om op het 
kasteel van Maaseik te gaan wonen, dat 
« mevrouw S ... op 27 juni 1946, met het 
oog op de verhuizing van meubelen van 
Fays naar Maaseik, aan haar zoon 
schrijft dat zij op de dag van de verhui
zing naar Fays zal komen, waaraan zij 
toevoegt : " Ik zal het volgende laten 
staan : het mooie oude meubel van de 
grote salon, de horlogekast in Louis XV
stijl van de kleine salon, de oude commo
de in Louis XVI, die zich in mijn slaap
kamer bevond, het diensttafeltje dat in 
de gang staat, de slaapkamer in bamboe, 
de grote kast die op zolder staat, het mo
derne kleine Louis XV-tafeltje dat zich 

(1) Cass., 11 april 1980 (A.C., 1979·80, nr. 
1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 509). 

- BEDING OVER EEN TOEKOMSTIGE NALA· 

TENSCHAP - BEGRIP. 
(2) Cass., 23 sept. 1983, A.R. nr. 0916 

(A.C., 1983-84, nr. 45). 
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in de grate salon bevond ". Zij voegt daar 
nog aan toe : "Ik laat je het genot je Ie
ven lang van al die meubelen. Na je 
dood moeten ze toekomen aan Jean-Ma
rie en aan Marie-Claire, zoals jij het me 
in januari laatstleden had voorge
steld" », dat « D. S ... op 2 juli 1946, de 
dag van de verhuizing, een door hem on
dertekend stuk opstelt waarin het vol
gende vermeld staat : " Ik Iaat het mooie 
oud buffet, de oude horloge en de com
mode voor mijn neven, Jean-Marie en 
Marie-Claire H ... Opgemaakt te Fays, de 
2de juli 1946 " », en dat D. S ... zijn !even 
lang het genot heeft gehad van de liti
gieuze meubelen, nadat hij ze bij de ver
huizing dadelijk in bezit had genomen, 
het arrest van 8 januari 1987 niettemin 
beslist dat : « de geschriften van 27 juni 
en 2 juli 1946 » niet bewijzen dat het 
gaat om een « gift van hand tot hand 
van vruchtgebruik aan hun oom en van 
blote eigendom aan henzelf » (de ver
weerders), maar dat uit het geschrift van 
27 juni 1946 duidelijk « de wil blijkt van 
de overledene om het vruchtgebruik van 
de litigieuze meubelen zijn Ieven lang 
aan haar zoon te geven, zodat bij diens 
overlijden haar kleinkinderen H ... de voi
le eigendom ervan zouden krijgen », en 
dat het dus een zowel naar vorm als 
naar inhoud geldig testament betreft, dat 
de bestemming van de litigieuze meube
len na het overlijden van S ... -S ... regelt, 
zonder dat overigens hoeft te worden na
gegaan « krachtens welke titel, gift, le
ning, !outer gedogen, D. S... zijn !even 
lang het genot heeft gehad van de liti
gieuze meubelen », 

terwijl, eerste onderdeel, het testa
ment een akte is waarbij de erflater voor 
de tijd dat hij niet meer in !even zal zijn, 
over het geheel of een deel van zijn goe
deren beschikt; daaruit volgt dat die om
schrijving niet toepasselijk is op de akte 
van 27 juni 1946 die onmiddellijk gevolg 
had tijdens het !even van degene die ze 
had opgemaakt, aangezien het arrest 
erop wijst dat D. S ... het genot heeft ge
had van de litigieuze goederen zolang 
mevrouw S ... -S ... leefde, en dat hij trou
wens bij de akte van 2 juli 1946 heeft be
vestigd « dat hij de litigieuze meubelen 
diende te overhandigen » aan zijn neef 
en nicht vanaf de inbezitneming van de 
litigieuze goederen, op 2 juli 1946, aange
zien deze, zoals het arrest van 8 januari 
1987 vaststelt, zijn blijven staan in het 
kasteel van Fays, waar D. S... verbleef 
toen mevrouw S ... -S ... verhuisde, zodat 
het arrest het rechtsbegrip « testament "• 

.als bedoeld in artikel 895 van het Bur
gerlijk Wetboek, miskent; 

tweede onderdeel, het arrest van 8 ja
nuari 1987 althans een tegenstrijdigheid 
bevat, aangezien uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt, enerzijds, dat D. 
S... minstens vanaf 2 juli 1946 in het 
bezit is gesteld van de meubelen waar
van sprake is in het geschrift van 27 juni 
1846, en dat hij het genot heeft gehad 
van het vruchtgebruik van die meubelen 
v66r het overlijden van de erflaatster, en 
anderzijds, dat het geschrift van 27 juni 
1946 een testament zou zijn, volgens het
welk de overledene slechts over haar 
goederen zou hebben beschikt voor na 
haar overlijden en van dan af het vrucht
gebruik van de litigieuze meubelen zijn 
Ieven lang aan haar zoon zou hebben na
gelaten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest van 8 ja
nuari 1987 niet zonder miskenning van 
de bewijskracht van de akte van 27 juni 
1946 heeft kunnen beslissen « dat het 
van weinig belang is te weten krachtens 
welke titel D. S... zijn !even lang het 

1

genot heeft gei:ad van de litigieuze ~eu
belen », aangez1en mevrouw S ... -S ... m de 
akte van 27 juni 1946 uitdrukkelijk ver
'klaart dat zij « het genot van al die meu-. 
belen (zijn) Ieven lang aan haar zoon » 
overlaat; daaruit volgt dat de titel krach
tens welke D. S ... de litigieuze meubelen 
in bezit heeft genomen en er het genot 
van heeft gehad, juist de akte van 27 ju
ni 1946 is, met uitsluiting van elke ande
-re titel van bezit (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat bij het hof van 

'beroep te dezen de zaak zelf aan-
1 hangig was in de vordering die de 
iverweerders tegen eiseres, de we
!duwe D. S ... hadden aangespannen; 
1dat die vordering strekte tot terug
tvordering van allerlei meubelen die 
hadden toebehoord aan wijlen me-
1vrouw S ... , weduwe S ... , die volgens 
de vaststellingen van de bestreden 
beslissing op 28 juni 1953 was over
leden, zodat de vraag was of bij 
haar overlijden de verweerders, 
haar kleinkinderen, al dan niet eige
naar van de teruggevorderde meu
belen waren geworden; 

! 



Nr. 386 HOF VAN CASSATIE 785 

Overwegende dat het arrest dien
aangaande vaststelt dat mevrouw 
S ... door « een geschrift » van 27 ju
ni 1946, dat voldoet aan de vormver-· 
eisten van het eigenhandig testa
ment, aan haar « kleinkinderen » 
H ... de blote eigendom van de liti
gieuze meubelen heeft nagelaten, 
zodat zij er bij het overlijden van 
hun oom, D. S ... , volle eigenaar van 
werden; 

Dat het weliswaar erop wijst dat 
D. S ... door datzelfde « geschrift »' 
het vruchtgebruik van die meubelen 
heeft gekregen, maar het eraan toe
voegt « dat het van weinig belang is 
te weten krachtens welke titel, gift, 
lening, louter gedogen, D. S... zijn: 
leven lang het genot heeft gehad 
van de litigieuze meubelen, aange
zien men hem dat genot nooit heeft 
betwist »; 

Dat, zoals het eerste onderdeel, 
het tweede onderdeel van het mid
del derhalve, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

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

dee! overgenomen vermelding van 
het arrest in de context ervan moet 
worden bekeken; dat ze bedoelt een 
antwoord te zijn op het verweer 
waarin eiseres betoogde dat haar 
man, D. S ... , van de litigieuze meu
belen eigenaar was geworden ten· 
gevolge van een gift van hand tot 
hand door mevrouw S... te zijnen 
voordele; 

Dat het hof van beroep, door te 
oordelen « dat het van weinig be
lang (was) te weten krachtens welke 
titel, gift, lening, louter gedogen, D. 
S ... zijn leven lang het genot heeft 
gehad van de meubelen, aangezien 

Dat daaruit volgt dat, zelfs als het men hem dat genot nooit heeft be
hof van beroep, met betrekking tot twist », derhalve de bewijskracht 
die toekenning van vruchtgebruik, van voormelde akte van 27 juni 1946 
artikel 895 van het Burgerlijk Wet-. niet miskent; 
boek zou hebben geschonden vol- i Dat het onderdeel feitelijke/grond
gens hetwelk het testament pas ge- slag mist· 
volg kan hebben na de dood van de ' 
beschikker, die grief dan nog de · Over het tweede mid del: schending 
wettigheid van de bestreden beslis-1 van d~ artikelen 6, 7~1, 1128, 1130, inzon-
sing niet kon be'invloeden· derhe1d het tweede hd, en 1600 van het 

. ' . ! Burgerlijk Wetboek, 
Dat dit .. on?-erd~.el derhalve met doordat het arrest van 8 januari 1987 

ontvankehJk lS, blJ gebrek aan be- enerzijds het geschrift van 27 juni 1946 
lang; als een testament bestempelt en daarin 

W at het tweede onderdeel be- de uiting ziet van « de wil van de overle-
treft : dene om zijn Ieven lang aan haar zoon 

0 erwegende dat uit de vaststel- het vruchtgebruik van d~.liti~ieuze me~-
. v . . belen te geven, zodat biJ d1ens overhJ-

hngen van het arrest. bhJkt dat 1· den haar kleinkinderen H... (thans de 
?· ~ ... door het « geschnf~ » van 27 verweerders) de valle eigendom ervan 
J~~l. 1946 het vruchtgebrmk van de zouden krijgen "• anderzijds vaststelt dat 
htlg1euze meubelen heeft gekregen « D. S... door het geschrift van 2 juli 
en dat hij reeds v66r het overlijden 1946 enkel maar de krachtens het testa
van zijn moeder, mevrouw S ... , het, ment op hem r~~te~de verplichti!l~ ~eeft 
genot heeft gehad van die meubelen· aanvaard om biJ ZlJn dood de htrg1euze 

' meubelen aan zijn neef en nicht te over-
Dat, echter, zoals uit het antwoord · handigen; dat hij door die eenzijdige ak

op het eerste onderdeel blijkt, de. te de draagwijd~~ yan dat testament niet 
kwalificatie, door het arrest, van het I heeft kunnen WIJzigen, noch wat de goe
« geschrift » van 27 juni 1946 als ei- deren, noch wat het hem daarop verleen-

. de recht betreft », en tot slot vaststelt 
genhand1g te~tament enkel belang dat de erflaatster op 28 juni 1953 is over-
had om het e1gendomsrecht van de leden, zodat uit de vaststellingen en be
verweerders op de vermelde meube- . schikkingen van het arrest volgt dat me
len uit te maken; ( vrouw S ... -S ... op 27 juni 1946 een testa-
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ment heeft opgemaakt dat ter kennis is 
gebracht van haar zoon, die de inhoud of 
de bepalingen ervan heeft aanvaard bij 
akte van 2 juli 1946, dit is v66r het over
lijden van de erflaatster, waarbij hij val
gens het arrest van 8 januari 1987 onder 
meer erkende dat hij « de verplichting 
had om bij zijn overlijden de litigieuze 
goederen te overhandigen » aan zijn neef 
en nicht; het tweede arrest van 30 april 
1987, na de interpretaties en beschikkin
gen van het eerste arrest van 8 januari 
1987 te hebben bevestigd, niettemin aan 
het beweerde testament uitwerking ver
leent en eiseres tot de uitvoering ervan 
door teruggave van de litigieuze meube
len veroordeelt, 

terwijl een testament of zekere bepa
lingen ervan pas na het overlijden van 
de erflater geldig kunnen worden aan
vaard, aangezien ieder akkoord over de 
aanvaarding of de uitvoering van een 
testament v66r het overlijden van dege
ne die het heeft opgemaakt, een beding 
is over een toekomstige nalatenschap dat 
volstrekt nietig is, aangezien zo'n beding 
een beginsel van openbare orde schendt; 
daaruit volgt dat de bestreden arresten 
door het geschrift van 2 juli 1946 te be
schouwen als een aanvaarding van de in 
de akte van 27 juni 1946 opgelegde ver
plichtingen, in werkelijkheid vaststellen 
dat het gaat om een verboden beding 
over een toekomstige nalatenschap, en 
derhalve, zelfs ambtshalve, de nietigheid 
van openbare orde van zodanig beding 
hadden moeten opwerpen : 

Overwegende dat een beding over 
een toekomstige nalatenschap een 
overeenkomst onderstelt waarbij 
louter eventuele rechten op een niet 
opengevallen nalatenschap of op een 
bestanddeel ervan worden toege
kend, gewijzigd of afgestaan; 

Overwegende dat het arrest van 8 
januari 1987 vaststelt dat mevrouw 
S ... door het '' geschrift » van 27 juni 
1946, dat een eenzijdige akte is, de 
wil heeft geuit om aan haar zoon, D. 
S ... , zijn leven lang het vruchtge
bruik van de litigieuze meubelen 
over te laten en voor de tijd dat zij 
er niet meer zou zijn, de blote ei
gendom van diezelfde goederen toe 
te kennen aan haar kleinkinderen, 
thans de verweerders, en dat D. S ... 
door het « geschrift >> van 2 juli 1946, 
dat ook een eenzijdige akte is, " ten 

hoogste de verplichting die krach
tens het testament op hem zou rus
ten, heeft aanvaard om bij zijn over
lijden die meubelen aan zijn nee£ en 
nicht te overhandigen >>; dat, zo de 
door dat arrest gebruikte uitdruk
king, dat D. S... die verplichting 
heeft aanvaard, voortvloeit uit een 
verkeerd gebruik van woorden, uit 
de vermeldingen van die beslissing, 
alsmede uit de context blijkt dat het 
hof van beroep in die beide akten, 
waarvan het de eenzijdige aard be
klemtoont, geen enkel contractueel 
beding, noch ondeelbaarheid heeft 
gevonden; dat het arrest van 30 
april 1987 in dat opzicht niets an
ders inhoudt; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
tussen mevrouw S... en haar zoon 
geen overeenkomst is gesloten, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 895, 969, 970, 1156, 1157, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest van 30 april 1987 be
slist dat het testament van 21 april 1953 
van mevrouw S ... -S ... de akte van uiter
ste wil van 27 juni 1946 niet heeft her
roepen, niettegenstaande de beschikking 
tot uitdrukkelijke herroeping in het tes
tament van 21 april 1953, op grand dat 
de erflaatster zich niet had kunnen in
beelden dat het geschrift van 27 juni 
1946 volgens de interpretatie van de be
streden arresten, een testament was dat 
zij niet zou hebben herroepen in de on
derstelling dat zij geweten had dat het 
geschrift als een testament kon worden 
beschouwd, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter, 
bij het nagaan van de werkelijke wil van 
de erflater, de woorden van het testa
ment niet kan negeren of deze aanvul
len, door aan de erflater een impliciete 
wil toe te schrijven waardoor de bestaan
de beschikkingen van het testament wor
den gewijzigd, zonder dat hij het plechti
ge karakter van het testament miskent; 
daaruit volgt dat het arrest van 30 april 
1987 het formele karakter van het testa
ment van 21 april 1953 alsmede de daar
in voorkomende herroeping van alle 
vroegere testamenten miskent, door van 
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die herroeping het geschrift van 27 juni 
1946 uit te sluiten op grand van een aan 
de erflaatster toegeschreven impliciete 
wil, die in geen enkele beschikking van 
het testament voorkomt (schending van 
de artikelen 895, 969, 970, 1156 en 1157 
van het Burgerlijk Wetboek); 

rweede onderdeel, de door het hof van 
beroep van het testament gegeven inter
pretatie, volgens welke het testament 
van 27 juni 1946 door het testament van 
21 april 1953 niet zou zijn herroepen, 
niet te verenigen is met de zinsnede van 
dat testament volgens welke de erflaat
ster verklaarde « al haar vorige testa
menten te vernietigen , (inzonderheid 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

W at de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de regel van ar
tikel 1035 van het Burgerlijk Wet
hoek, volgens welke testamenten in 
hun geheel of ten dele kunnen wor
den herroepen door een later testa
ment of door een akte voor notaris 
verleden, waarin de verandering van 
de wil te kennen wordt gegeven, 
niet afdoet aan de verplichting voor 
de rechter om het later testament, 
in voorkomend geval, aan de hand 
van extrinsieke gegevens uit te leg-' 
gen, wanneer hij vaststelt dat de 
erflater zijn wil niet volkomen dui
delijk te kennen heeft gegeven; 

Overwegende dat het arrest van 
30 april 1987, dat niet stil blijft 
staan bij de letterlijke betekenis 
van de woorden en de werkelijke 
wil van de erflaatster nagaat, zegt 
« dat mevrouw S ... door haar eigen
handig testament van 21 april 1953 
heeft verklaard alle vroegere testa
menten te vernietigen; dat, als men 
alleen let op die bepaling en ze let
terlijk opvat, het testament van 27 
juni 1946 als herroepen moet wor
den beschouwd; dat echter niet kan 
worden aangenomen dat de bedoe
llng van de erflaatster aldus moet 
worden verstaan, omdat daardoor 

het einde van het testament van 21 
april 1953 onbegrijpelijk wordt, daar 
waar de erflaatster zegt dat zij geen 
andere goederen bezit dan de onroe
rende goederen waarover zij bij dat 
testament beschikt; (dat) zij, indien 
zij haar testament van 27 juni 1946 
had herroepen, in het testament van 
21 april 1953 haar wil had moeten 
uiten wat de litigieuze meubelen be
treft; ( ... ) dat, in de gedachte van de 
erflaatster en van de mensen in het 
algemeen, een testament een akte is 
die als dusdanig formeel is opge
maakt en waarin de overledene op 
enigerlei wijze zijn uiterste wilsbe
schikkingen doet kennen; dat der
halve, wanneer de overledene heeft 
gezegd dat zij al haar vroegere tes
tamenten wou vernietigen, zij 
geenszins de akte in de vorm van 
een brief van 27 juni 1946 op het 
oog had, omdat deze, hoewel het 
gaat om een akte waaraan zij 
rechtsgevolgen wou verstrekken, ( ... ) 
niet de kenmerken vertoonde waar
door hij volgens haar als een testa
ment kon worden aangemerkt »; 

Overwegende dat het hof van be
roep met die overwegingen, zonder 
miskenning van de bewijskracht 
van het eigenhandig testament van 
21 april 1953, zijn beslissing dat dit 
testament de beschikkingen van de 
akte van 27 juni 1946 niet had her
roepen, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 maart 1989 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en Dassesse. 
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Nr. 387 

1 • KAMER - 9 maart 1989 

I. In zoverre de voorziening tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds is gericht : 

II. In zoverre de voorziening te
gen de andere verweerders is ge-

10 CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN richt: 
FEITELIJKE GRONDSLAG - BURGERLIJKE ZA
KEN - BEGRIP. Over het eerste middel: schending van 

de artikelen 17, 18, 1042, 1054 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist enerzijds dat 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- « het (hoofd-)beroep van de provincie 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

ZAKEN- GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP. Brabant, verweerster in de OOrspronke
lijke rechtsvorderingen, niet ontvanke
lijk is in zoverre het is gericht tegen de 

1" Het middel dat de niet-ontvankelijk
heid aanvoert van het incidenteel be
roep van een partij terwijl zij enkel 
een hoofdberoep had ingesteld, mist 
feitelijke grondslag (1). 

2" Wanneer een rijbaan door stookolie 
glad is geworden, kan de rechter oor
delen dat de rijbaan een gebrek ver
toont, d. w.z. een abnormaal lrenmerk 
waardoor, in bepaalde omstandighe
den, schade kan worden veroorzaakt 
(2). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

gemeente Kasteelbrakel en het Gemeen
schappelijk Fonds, waartegen de provin
cie voor de eerste rechter geen geding 
had aangespannen, en anderzijds dat 
« de andere naar de vorm en termijn re
gelmatige hogere (incidentele) beroepen 
ontvankelijk zijn », 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
17, 18, 1042 en inzonderheid 1054 van het 
Gerechtelijk Wetboek, incidenteel beroep 
tegen alle partijen die in het geding zijn 
voor de rechter in hager beroep, aileen 
kan worden ingesteld door een gedaagde 
in hoger beroep, dat wil zeggen een par
tij tegen wie een ontvankelijk hoofdbe
roep is gericht; daaruit volgt dat het ar-
rest, door het hoofdberoep van de provin
cie Brabant niet ontvankelijk te verkla

(PROVINCIE BRABANT T. PEETERS, FONTAINE, ren in zoverre het is gericht tegen de 
GEMEENTE KASTEELBRAKEL GEMEENSCHAP- gemeente Kasteelbrakel en het Gemeen
PELIJK MOTORWAARBORGFO~DS LANDSBOND schappelijk Motorwaarborgfonds, ener
VAN DE NEUTRALE MUTUALITEI;SVERBONDEN. zijds, en het incidenteel beroep van de 

VAN BELGIE) gemeente Kasteelbrakel ontvankelijk te 
verklaren, anderzijds, voormelde bepalin

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8299) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1986 (lees : 
1987) door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

8117 

gen en inzonderheid artikel 1054 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, aangezien 
de gemeente Kasteelbrakel voor het hof 
van beroep niet de hoedanigheid van ge-
daagde in hoger beroep had (schending 
van de artikelen 17, 18, 1042 en 1954 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de derde verweerster 
opgeworpen : 

Overwegende dat het middel niet 
zegt in welk opzicht het arrest arti
kel 97 van de Grondwet schendt; 

Dat de grond van niet-ontvanke
(2) Cass., 4 juni 1987, A.R. nr. 5219 lijkheid dient te worden aangeno-

(A.C., 1986-87, nr. 596 met cone!. O.M.). men; 

(1) Cass., 28 april 1988, A.R. nr. 
(A.C., 1987-88, nr. 526). 
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W at het overige van het middel 
betreft: 

Overwegende dat het middel kri
tiek oefent op het arrest, in zoverre 
het « het incidenteel beroep » van 
verweerster, de gemeente Kasteel
brakel, ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest en inzonder
heid die in verband met het door 
verweerster, de gemeente Kasteel
brakel, op 5 december ingediende 
verzoekschrift blijkt dat die partij 
overeenkomstig artikel 1056, 2°, van 
het Gerechtelijk W etboek een hoofd
beroep heeft ingesteld; 

Dat nu noch uit de bestreden be
slissing, noch uit enig gedingstuk 
blijkt dat die verweerster een inci
denteel beroep heeft ingesteld, het 
middel dat aan het arrest een beslis
sing toeschrijft die het niet inhoudt, 
feitelijke grondslag mist; 

van de zaak zelf, hetzij uit de aanwezig
heid van een vreemd element of uit de 
abnormale plaats van een der delen er
van, zodat de zaak zelf een abnormaal 
kenmerk vertoont waardoor schade kan 
worden veroorzaakt; de feitenrechter im
mers niet enkel mag steunen op de vast
stelling van de ongewone aanwezigheid 
van een vreemd element waardoor de 
voorzichtigheid van het slachtoffer wordt 
verschalkt en daaruit het gebrek van de 
zaak afleiden, daar die aanwezigheid 
niet inhoudt dat de zaak zelf abnormaal 
is en derhalve gebrekkig zou zijn; hij 
derhalve uitdrukkelijk dient op te geven 
in welk opzicht de aanwezigheid van een 
vreemd element aan die zaak zelf een 
abnormaal en gebrekkig kenmerk heeft 
toegekend; daaruit volgt dat het arrest 
uit de aanwezigheid aileen van een 
stookolievlek op het wegdek van de rij
baan waardoor deze glad was geworden, 
niet wettig het gebrek van het wegdek 
kon afleiden, zonder uitdrukkelijk erop 
te wijzen dat dit zelf abnormaal en ge
brekkig was geworden, en het dus het 
wettelijk begrip « gebrek van de zaak » 
miskent (schending van artikel 1384, in
zonderheid het eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1384, inzonderheid het 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, Over de grond van niet-ontvanke-

doordat het arrest beslist dat de pro- lijkheid door de derde verweerster 
vincie Brabant, die de zaak onder haar opgeworpen : 
bewaring had, aansprakelijk is op grond Overwegende dat bet middel niet 
dat « de verbalisanten hebben vastge- 'zegt in welk opzicht artikel 97 van 
steld dat de door Peeters gevolgde rij- d G d t · h d 
strook zeer glad was ... dat, die particula- . e ron we IS gesc on en; 
riteit van de rijbaan, die zeer ongewoon ' Dat de grond van niet-ontvanke
is in het midden van de zomer, de rij- ,lijkheid dient te worden aangeno
baan ongeschikt maakte voor het ge- men; 
bruik waarvoor zij is bestemd en gevaar- . 
lijk maakte, zodat schade kan worden Wat het over1ge van het middel 
veroorzaakt ... dat eruit volgt dat de weg . betreft : 
een gebrek vertoonde en dat de bewaar- I Overwegende dat de zaak door 
der ervan, te weten de provincie Bra- een gebrek is aangetast als zij een 
bant, ol?. basis van artikel 138~. v~m het abnormaal kenmerk ve~toont waar
BurgerhJk Wetboek aansprakehJk 1s voor .door in bepaalde omstandigheden 
de door dat gebrek veroorzaakte scha- : h d k d kt 
de », ·I sc a e an wor en veroorzaa ; 

terwijl het begrip « gebrek van de I Overwegende dat h~t arrest vast
zaak », dat vereist is voor de toepassing stelt dat de schade die de verweer
van artikel 1384, eerste lid, van het Bur- ·ders Peeters en Fontaine hebben ge
gerlijk Wetboek, niet beperkt is tot een leden, hieraan is te wijten dat de 
uitsluitend intrinsiek kenmerk van de automobilist Peeters op een zeer 
zaak, dat ee!l integrerend deel erva.n en lgladde rijstrook geslipt is en « dat 
een enkel hchaam ermee moet mtma- I( ) •t d t t n· d 
ken; dat begrip integendeel toepasselijk I •••• UI e vas s e Ifl:gen vall: e ve~-
is op elk abnormaal kenmerk van de 

1 
bahsanten voortvloeit dat die parti

zaak waardoor schade kan worden ver- ! culariteit van de rijbaan over een 
oorzaakt, dat kan voortvloeien hetzij uit llengte van ten minste 150 tot 200 
een gebrek in de materie of de gaafheid ,meter aanwezig was; dat die in het 
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midden van de zomer zeer ongewo
ne particulariteit van de rijbaan de
ze ongeschikt maakte voor het ge
bruik waarvoor zij is bestemd en ze 
gevaarlijk maakte, waardoor schade 
kon worden veroorzaakt, zoals blijkt 
uit het feit dat er zich v66r het liti
gieuze ongeval andere slippartijen 
hebben voorgedaan »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door uit die vaststellingen af 
te leiden dat de weg gebrekkig was, 
zijn beslissing heeft verantwoord 
zonder artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

9 maart 1989 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Simont en Van Ommeslag
he. 

Nr. 388 

1 • KAMER - 9 maart 1989 

(AQUAVIA N.V., DANHEUX ET MAROYE N.V. 
T. CREDIT GENERAL N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8350) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1987 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1134, inzonderheid der
de lid, 1135, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om aan de eiseres
' sen hun rechtsvordering te ontzeggen, 

die zij tegen verweerster hebben inge
steld tot betaling van 8.288.633 frank, 
zijnde de debetrente die door verweer
ster werd aangerekend aan de tijdelijke 
vereniging die de eiseressen hadden op
gericht met de latere failliet verklaarde 
N.V. Socol, en waarvan de eiseressen 
van verweerster de terugbetaling vorder
den wegens haar optreden bij de uitvoe
ring van de kredietopening en de wer
king van de voor die kredietopening 
gebruikte rekeningen, bij het onderzoek 
van het middel waarin de eiseressen aan 
verweerster verweten dat zij de overeen
komst niet te goeder trouw ten uit"lroer 
hebben gebracht, hetgeen volgens de ei
seressen neerkwam op rechtsmisbruik, 
aangezien de letterlijke toepassing van 
de kredietopening voor de tijdelijke ver-

I 
eniging la~ten zou mee~rengen die vol· 
komen bmten verhoudmg stonden tot 

1 

het voordeel dat zij uit het krediet haal-
de, beslist, enerzijds, « dat de (eiseres
sen), bij ontstentenis van wettelijke en 
contractuele bepalingen, niet kunnen be
weren dat (verweerster) verplicht was 

OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER· 1 toezicht te houden op en zich in te laten 
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR·: met het beheer van hun rekeningen; 
TIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - : trouwens in zoverre men oordeelt dat de 
BEGRIP. I bank inlichtingen zou moeten verstrek-

1 ken deze verplichting moet worden be-
De goede trouw wordt bij de u.itvoering i oordeeld naar gelang van de hoedanig

van een overeenkomst van kredietope- heid van haar client, met andere woor
ning niet miskend door de schuldeiser den naargelang deze al dan niet ervaring 
die bij de beoordeling van zijn ver- heeft; dat de (eiseressen) niet kunnen 
plichting tot voorlichting van de schul- aanvoeren dat de vennootschap Socol, 
denaar rekening houdt met diens erva- die perfect op de hoogte is van de zaken
ring (1). (Art. 1134, derde lid, B.W.) 

1 
wereld, door (verweerster) diende te wor-

---~-------------4 den gecontroleerd "• anderzijds, « door 
aan de (eiseressen) wettige voorschotten 

(1) Cass., 18 juni 1987, A.R. nr. 7607 : (lees : voorschotten tot 100 pet.) van het 
(A.C., 1986-87, nr. 637). ' bedrag voor de stand van het werk toe te 
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kennen, (verweerster) enkel maar de 
overeenkomst inzake de kredietopening, 
overeenkomstig haar verbintenissen, 
heeft uitgevoerd; dat de zaakvoerder van 
de vereniging, derhalve, bij afgifte van 
de vorderingsstaten aan de werken, aan 
(verweerster) de nodige instructies dien
de te geven indien hij de mening was 
toegedaan dat het bedrag van de voor
schotten moest worden beperkt », en tot 
slot « dat de (eiseressen) bovendien in 
hun brief van 7 februari 1980 aan Credit 
General, ten gevolge van de faillietver
klaring van Socol, hebben erkend dat de-
ze vereniging een fout in het beheer had 

had uitgevoerd, het bestaan miskent van 
de verplichtingen van eerlijkheid, gema
tigdheid en samenwerking die verweer
ster, boven de strikte verbintenissen van 
het contract, in acht diende te nemen in
gevolge het beginsel van de goede trouw 
dat haar tevens verbood zich tot de let
terlijke toepassing van de contractuele 
bepalingen te beperken en bijgevolg de 
artikelen 1134, inzonderheid het derde 
lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

begaan door de interesten tussen de ver
schillende rekeningen niet te willen ver- ' w at 
evenen, vermits in die brief erop is ge- 1 t ft . 
wezen dat « door nalatigheid van onze in , re · 
gebreke gebleven partner ten onrechte 

het tweede onderdeel be-

belangrijke bedragen op het debet van 
de vereniging waren ingeschreven », 

terwijl, ... 

i Overwegende dat uit de in het 
middel overgenomen vermeldingen 
van het arrest blijkt dat het hof van 
beroep heeft geoordeeld dat ver-

tweede onderdeel, het beginsel van de weerster geen afbreuk had gedaan 
goede trouw, dat ten grondslag moet Jig- aan een informatieverplichting be
gen aan de uitvoering van overeenkom- oordeeld volgens de ervaring van 
sten, een gedragsnorm is met een drie- haar client en dat de door de eise
voudige v:erplichting, met name eerlijk- 1 ressen betwiste renteschuld aan hun 
heid, gematigdheid en samenwerking eigen nalatigheid is te wijten· 
volgens welke de schuldeiser bij de uit- ' 
voering van het contract aan zijn schul
denaar inlichtingen dient te verstrekken, 
de lasten van de schuldenaar moet be
perken door de contractuele bepalingen 
niet letterlijk toe te passen en zich niet 
aileen te houden aan de verplichtingen 
van het contract; schending van de ver
plichting van gematigdheid tot rechts
misbruik leidt; die verplichtingen van 
eerlijkheid, gematigdheid en samenwer- , 
king bij iedere contractuele betrekking 
gelden; de persoonlijkheid van de schul
denaar niets afdoet aan het bestaan van 
die verplichtingen en enkel invloed kan 

I 

uitoefenen op de omvang van de ver-
plichtingen die er voor de schuldeiser uit 
voortvloeien : het arrest, door te oorde-
len, enerzijds, dat verweerster als 

Dat het hof van beroep derhalve 
wettig beslist dat de tegen verweer
ster aangevoerde grief als zou zij de 
overeenkomst niet te goeder trouw 
ten uitvoer hebben gebracht, niet 
gegrond is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

schuldeiser geen toezicht behoefde uit te 
oefenen en bijgevolg haar eigen gedra
ging niet behoefde aan te passen naar 
gelang van hetgeen uit dat toezicht zou 
zijn gebleken, nu de schuldenaar verte
genwoordigd was door de vennootschap 
Socol, die perfect op de hoogte was van 
de zakenwereld, en anderzijds, dat ver
weerster die geen andere contractuele of 
wettelijke verplichtingen had, door de 
verbintenissen van de kredietopening 
strikt na te komen, haar verplichtingen 

I 9 maart 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
I en verslaggever : de h. Bosly, afdelings-

lvoorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad-

1 vocaten: mrs. Dassesse en Van Omme-· 
lslaghe. 
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Nr. 389 

1' KAMER - 9 maart 1989 

Over het middel: schending van arti
kel 70 van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en Cirganisatie van een re
geling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, inzonderheid § 2 van 
dat artikel, als gewijzigd bij artikel 1, 1°, 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- van het koninklijk besluit nr. 19 van 4 
december 1978, van de artikelen 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - ART. 
70, § 2, Z.l.V.-WET - VERZEKERINGSINSTEL
LING DIE IN DE PLAATS TREEDT VAN DE 
RECHTHEBBENDE - VEREISTEN. doordat het arrest, met overname van 

de motieven van de eerste rechters en 
2° INDEPLAATSSTELLING _ met bevestiging van hun beslissing, zegt 

ZIEKTE- dat het verhaal van eiseres tegen ver
EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ART. 70, weerster strekkende tot terugbetaling 
§ 2, Z.l.V.-WET - VERZEKERINGSINSTELLING van de vergoedingen wegens arbeidson
D!E IN DE PLAATS TREEDT VAN DE RECHT- geschiktheid die van 9 november 1981 tot 
HEBBENDE - VEREISTEN. 2 januari 1984 aan de getroffene zijn be-

taald, niet gegrond is, om de reden dat : 
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN « de bedragen die (eiseres) nog vordert, 

OVEREENKOMST - SCHADE _ MATE-' de vergoedingen wegens arbeidsonge
RIELE SCHADE _ WERKLOOS SLACHTOFFER schiktheid Uitmaken die van 9 november 
- BEROEPSSCHADE. )1981 tot 2 januari 1984 aan mevrouw Su-

zanne Delarge zijn betaald ten gevolge 
1" en 2o Krachtens art. 70, § 2, vierde lid, van ~et ongeval dat haar op 8 november 

Z.I. V.-wet treedt de verzekeringsinstel- 1981 1s overkomen en waarvoor de heer 
ling die onder de door de Koning be- Delmelle, de verzekerde van (verweer
paalde voorwaarden aan de rechtheb- ster), volledig aansprakelijk is; de ham
bende op de ziekte- en invaliditeitsver-. vraag is dus of het ziekenfonds de aan 
zekering de bi:j genoemde wet voorge-' mevrouw Delarge toegekende vergoedin
schreven prestaties heeft toegekend, ~~n kan terugvorderen, terwijl die ten 
rechtens in de plaats van de rechtheb- tlJde van het ongeval werkloos was; het 
bende tot beloop van het bedrag van b~roep van de Land~bond van de V:ereni
de verleende prestaties voor het geheel gmg der Beroepsz1ekenfondsen 1s ge
van de sommen die onder meer krach- grond op de organieke wet inzake ziekte
tens het gemeen recht verschuldigd en invaliditeitsverzekering, en inzonder
zi:jn en die dezelfde schade geheel of heid op artikel 70, § 2, van de wet van 9 
gedeelteli:jk vergoeden (1). . augustus 1963 (en niet 1968), welke bepa-

i ling is gewijzigd bij artikel 1, 1°, vierde 
3° Op de enkele grand dat het slachtoffer lid, dat als volgt luidt: "De verzekerings

van een ongeval ten ti:jde van dat on- instelling treedt rechtens in de plaats 
geval werkloos was kan niet worden van de rechthebbende; deze indeplaats
uitgesloten dat dlt sJachtoffer be-, Stelling geldt, tot beloop van het bedrag 
roepsschade heeft geleden. · van de verzekerde prestaties, voor het 

· geheel van de sommen die krachtens 
een Belgische wetgeving, een buitenland

{LAKDSBOND VAN DE VERBONDEN DER BE- Se wetgeving of het gemeen recht ver-
ROEPSZIEKE::'<FONDSEN T. GROEP JOSI N.V.) schuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde 

schade geheel of gedeeltelijk vergoe

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8410) 

den "; (verweerster) wijst er terecht op 
dat de indeplaatsstelling die aan de zie
kenfondsen is verleend - en waarop (ei
seres) aanspraak maakt - een dubbele 
beperking inhoudt, te weten : a) de verze

HET HOF; - Gelet op het bestre-' keringsinstelling inzake ziekte- en invali
den arrest, op 27 mei 1987 door het diteit kan slechts optreden tegen de voor 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; i het ongeval aansprakelijke derde binnen 
~-----------------1 de per ken van de uitgaven die zij werke

, lijk heeft gedaan; b) het door de verzeke
(1) Cass., 22 juni 1988, A.R. nr. 6270 : ringsinstelling gevorderd bedrag mag 

(A.C., 1987-88, nr. 652), en 8 maart 1989, A.R. · niet groter zijn dan het bedrag dat zou 
nr 7148, supra, nr 382. verschuldigd zijn door degene die de ver-
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goeding moet betalen; er dient nog te van eiseres niet gegrond is, enerzijds, 
worden beklemtoond dat het koninklijk omdat de getroffene, nu zij werkloos 
besluit van 4 december 1978 geen af- was, geen aanspraak kon maken op een 
breuk doet aan de grondslag van het ver- vergoeding voor beroepsschade en, an
haal van het ziekenfonds dat een verhaal derzijds, omdat de tussenkomst van het 
krachtens indeplaatsstelling blijft, in die ziekenfonds niet de vergoeding van de 
zin dat de voor het ongeval aansprake- schade uit het ongeval beoogt, 
lijke derde en diens verzekeraar, tegen terwijl, eerste onderdeel, de verzeke-
de rechtsvordering van de indeplaatsge-
stelde verzekeringsinstelling alle excep- ringsinstelling rechtens in de plaats 
ties kunnen aanvoeren die ze ten aan- treedt van de rechthebbende tot beloop 
zien van de getroffene zelf zouden kun- van het bedrag van de verleende presta
nen aanvoeren hebben; er dient derhalve ties voor het geheel van de sommen die 

krachtens een Belgische wetgeving, een 
te worden nagegaan waarop mevrouw vreemde wetgeving of naar gemeen 
Delarge ten gevolge van het litigieuze recht verschuldigd zijn en die de schade 
ongeval volgens het gemeen recht aan- bedoeld in § 2 van artikel 70 van de wet 
spraak had kunnen maken; aangezien er van 9 augustus 1963 tot instelling en or
geen beroepsschade is - de getroffene ganisatie van een regeling voor verplich
was werkloos op het ogenblik van het te ziekte- en invaliditeitsverzekering, als 
ongeval - zou zij enkel aanspraak kun- gewijzigd bij artikel 1, lo, van het ko
nen maken op een vergoeding wegens ninklijk besluit nr. 19 van 4 december 
aantasting van haar fysieke integriteit; · 1978, geheel of gedeeltelijk vergoeden; de 
(verweerster) voert terecht aan dat het, indeplaatsstelling van de verzekeringsin
bovendien, buiten kijf staat dat de per- stelling aile rechten en rechtsvorderin
soon die het ongeval heeft veroorzaakt, gen betreft die de rechthebbende, we
niets te maken heeft met de verordening gens de geleden schade, krachtens het 
die voorschrijft dat het ziekenfonds de gemeen recht of een andere wetgeving 
door de kas voor werkloosheid de beta- ten aanzien van de derde aansprakelijke 
ling aan de getroffene te zijnen laste had kunnen uitoefenen; inzake aanspra
moet nemen, waarbij die tussenkomst kelijkheid buiten overeenkomst, degene 
van het ziekenfonds dan geen vergoe- die door zijn schuld aan een ander scha
ding van de schade uit het ongeval be- de heeft veroorzaakt, verplicht is die 
oogt; verder betoogt zij even terecht dat schade volledig te vergoeden, wat impli
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus ceert dat de benadeelde partij in de toe-
1963, dat de ziekenfondsen in de plaats stand moet worden teruggeplaatst waar
stelt, slechts van toepassing is als de ver- in ze zich zonder de door haar aange
goeding dezelfde feiten en dezelfde ge- voerde fout zou hebben bevonden; de 
volgen betreft; daaruit volgt dan ook dat getroffene aldus, bij ontstentenis van 
de vordering (van eiseres) ongegrond enige tussenkomst van eiseres, schade
moet worden verklaard; het ziekenfonds vergoeding kon vragen van de derde 
kan immers niet meer rechten hebben aansprakelijke voor het verlies van haar 
dan de getroffene zelf die, volgens het werkloosheidsuitkering ten gevolge van 
gemeen recht, geen aanspraak zou kun- haar arbeidsongeschiktheid veroorzaakt 
nen maken op een vergoeding wegens door het ongeval; anderzijds, de vaststel
inkomenverlies, doch enkel op vergoe- ling dat een uitgave of een prestatie ge
ding voor haar morele schade >>; dat het grond is op een verplichting uit een over
arrest verder zegt dat : « de eerste rech- eenkomst, een wet of een verordening, 
ter terecht heeft vastgesteld dat de tus- niet volstaat om het oorzakelijk verband 
senkomst van het ziekenfonds ten voor- tussen de ongeoorloofde daad van een 
dele van de getroffene niet de vergoe- derde en die uitgave of prestatie teniet 
ding van de schade uit het ongeval te doen; het bestaan van een dergelijke 
beoogde, doch enkel het overnemen van verplichting niet kan wegnemen dat er 
de last van de kas voor werkloosheid je- slechts schade is, in de zin van artikel 
gens de getroffene; (eiseres) kan derhal- 1382 van het Burgerlijk Wetboek, als uit 
ve de indeplaatsstelling niet aanvoeren de inhoud of de opzet van de overeen
tegen de veroorzaker van het ongeval, komst, de wet of de verordening blijkt 
die niets te maken heeft met het feit dat dat te verrichten prestatie of uitgave de
het ziekenfonds krachtens verordenin- finitief ten laste moet blijven van degene 
gen de last van de kassen voor werkloos- die zich daartoe heeft verbonden of die 
heid moet overnemen »; dat de appel- ze krachtens de wet of de verordening 
rechters in hoofdzaak beslissen dat het moet uitvoeren, zelfs als de omstandig
verhaal, krachtens indeplaatsstellin~, heid die aanleiding geeft tot die uitgave 
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of prestatie een gevolg van de ongeoor- l Wetboek en de bestreden beslissing 
l~ofde daad is; uit de. opzet van de wet verwijt dat zij, met overname van 
met volgt dat de betalmg aan de werklo- de motieven van de eerste rechter 
ze getroff.ene van ~e ve~goedi_n~~n we- , heeft gezegd « dat het bovendie~ 
gens arbe1dsongeschlkthe1d defm1t1ef ten ' . . 'f . 
laste van de verzekeringsinstelling moet bmten klJ staat dat degene ~1e het 
blijven; de tussenkomst van eiseres dus , ongeval heeft veroorza~kt, mets te 
wel degelijk de vergoeding van de scha- maken heeft met het fmt dat de ver
de uit het ongeval beoogde; daaruit volgt · ordening het ziekenfonds verplicht 
dat het arrest, na te hebben vastgesteld de last van de kas voor werkloos
dat eiseres aan de getroffene van 9 no- heid ten laste van de getroffene 
vember 1981 tot 2 januari 1984 vergoe- over te nemen »; 
dingen wegens arbeidsongeschiktheid 
had betaald, door te zeggen dat het ver
haal krachtens indeplaatsstelling van ei
seres niet gegrond is, enerzijds, omdat 
de getroffene, nu zij werkloos was, geen 
aanspraak kon maken op een vergoeding 
voor beroepsschade en, anderzijds, om
dat aangezien diegene die het ongeval 
heeft veroorzaakt, niets te maken heeft 
met het feit dat de verordening eiseres 
zou verplichten de last van de kas voor 
werkloosheid jegens de getroffene over 
te nemen, nu de tussenkomst van eiseres 
bijgevolg niet de vergoeding van de scha
de uit het ongeval beoogt, de door de wet 
ten voordele van de verzekeringsinstel
ling ingevoerde indeplaatsstelling mis
kent (schending van artikel 70, § 2, vier
de lid, van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een re
geling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, gewijzigd bij artikel 1, 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid hierin bestaande dat dit onder
dee! ten overvloede gegeven motie
ven bekritiseert; 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden gescheiden 
van het onderzoek van het middel 
zelf; 

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

Wat het onderdeel zelf betreft: 

1", van het koninklijk besluit nr .. 19 van 4 Overwegende dat enerziJ'ds h t 
december 1978) en oak het begmsel van· ' ' e 
de volledige vergoeding van de door de arrest zegt « dat de tussenkomst 
getroffene geleden schade en het wette-

1 
van het zieken~onds (eiseres). jegens 

lijk begrip oorzakelijk verband (schen- de getroffene met de vergoedmg van 
ding van de artikelen 1382 en 1383 van , de schade uit een ongeval beoogde, 
het Burgerlijk Wetboek); 1 doch enkel het overnemen van de 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
te beslissen, enerzijds, dat de vergoedin
gen wegens arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van het ongeval zijn betaald en 
dat eiseres aldus de last van de werk
loosheidskas heeft overgenomen en, an

last van de kas voor werkloosheid 
jegens de getroffene (en) dat (eise
res) derhalve geen indeplaatsstelling 
kan aanvoeren tegen de veroorzaker 
van het ongeval »; 

derzijds, dat de tussenkomst van eiseres Dat het aldus artikel 70, § 2, vier
niet de vergoeding van de schade uit het ' de lid, van de wet van 9 augustus 
ongeval beoogt; daaruit volgt dat de mo- 1963 tot instelling en organisatie 
tieven van het arrest, welke die van de 

t ht t t . . van een regeling voor verplichte eers e rec er overnemen, aan egens riJ-1 . kt . l d 
digheid lijden en dat het arrest derhalve. z1e e- en mva i iteitsverzekering 
niet regelmatig met redenen is omkleed schendt, nu die wetsbepaling de ver
als vereist bij artikel 97 van de Grand- zekeringsinstelling, die aan onder 
wet : ' de door de Koning bepaalde voor

W at het eerste onderdeel betreft : 
In zoverre dit onderdeel is afge

leid uit de schending van de artike
len 1382 en 1383 van het BurgerliJ~ 

waarden aan de rechthebbende op 
de verzekering de bij de genoemde 
wet voorgeschreven prestaties heeft 
toegekend, rechtens in de plaats 
stelt van die rechthebbende; 
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Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest, met overname van de motie
ven van de eerste rechter, vaststelt 
dat mevrouw Delarge op 13 novem
ber 1981 getroffen werd door een on
geval veroorzaakt door de fout van 
verweersters verzekerde en dat eise
res van 9 november 1981 tot 2 ja
nuari 1984 aan mevrouw Delarge 
vergoedingen wegens arbeidsonge
schiktheid heeft betaald die zij van 
verweerster terugvordert; 

Dat het evenwel die vordering af
wijst in hoofdzaak op grond « dat de 
getroffene op het ogenblik van het 
ongeval werkloos was » en dat zij, 
wegens die werkloosheid, geen be
roepsschade heeft geleden zodat zij 
volgens het gemeen recht enkel 
recht zou hebben gehad op een ver
goeding voor de morele schade we
gens aantasting van haar fysieke in
tegriteit; 

Overwegende dat ingevolge de ar
tikelen 126, 1°, en 131, § 1, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, de 
werlmemer slechts aanspraak kan 
maken op werkloosheidsuitkering 
als hij wegens omstandigheden on
afhankelijk van zijn wil, werkloze 
zonder loon wordt en geldig als 
werkzoekende ingeschreven blijft; 
dat daaruit volgt dat niet kan wor
den uitgesloten dat de door een on
geval getroffene, die op de dag van 
dat ongeval werkloos is, be
roepsschade heeft geleden, enkel op 
grand dat hij op de datum van dat 
ongeval werkloos was; 

Dat het hof van beroep derhalve 
zijn beslissing niet naar recht heeft 
verantwoord; 

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 vernietigd arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be-

slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

9 maart 1989 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Nelis
sen Grade en Van Ommeslaghe. 

Nr. 300 

1' KAMER - 10 maart :1.989 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - MISKENNING VAN BEWIJS
KRACHT. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLIETVERKLA
RING OP VERZOEK - INLEIDING VAN DE 
VORDERING BIJ DAGVAARDING. 

1° Het afleiden van een rechtsgevolg uit 
de inhoud van een vonnis kan op zich
zelf geen miskenning van de bewijs
kracht van die akte opleveren, oak al 
zou die gevolgtrekking verkeerd zijn 
(1). 

j (1) Raadpl. Cass., 23 maart 1988, A.R. 
'nr. 6374 (A. C., 1987-88, nr. 463); vgl. Cass., 16 
feb. 1984, A.R. nr. 7041 (A.C., 1983-84, nr. 338); 
25 april 1988, A.R. nr. 6103 (A.C., 1987-88, 
nr. 512). 

Zie ook : F. Dumon, " De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akte >>, rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof op 1 sept. 1978, 
nr. 39 e.v. 
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2° De vordering tot faillietverklaring van ' de beweerde tegenstrijdigheid geen spra
een koopman op verzoek kan niet an- ke is nu de eerste rechter het naderhand 
ders dan bij dagvaarding ingeleid war- op verzet bevestigde vonnis van 30 ja
den (2). (Art. 442 Faillissementswet.) nuari 1986 aldus aanheft: « In zake : V/ 

(MRS. ENGELEN, LIBENS EN BALTHAZAR . CURA
TORS IN HET FAILLISSEMENT ATLAS ELECTRON 

N.V. T. DUCHATEAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 6095) 

86-85 - Faillissement van Ambtswege 
ten laste van: ( ... ) » en tot driemaal toe 
in dit vonnis beslist dat verweerder 
ambtshalve failliet moet worden ver
klaard, namelijk « dat de heer Ducha
teau Alfons, voornoemd, van ambtswege 

! in staat van faillissement moet verklaard 
worden » ( ••. ), • De rechtbank van koop
handel, uitspraak doende van ambtswe
ge » ( ••. ), (verklaart verweerder) « In 
staat van Faillissement van Ambtwege 

HET HOF; - Ge1et op de bestre~ 1 ... •; zo er enige twijfel kon bestaan om-
den arresten, op 9 december 1986 en , trent de bedoeling van de eerste rechter 
26 mei 1987 door het Hof van Be- in het voormelde vonnis - quod non -
roep te Antwerpen gewezen; deze twijfel definitief uit de weg wordt 

geruimd door de bewoordingen van het 
•·············· vonnis van 24 april 1986 dat door diezelf
Over het tweede middel: schending de rechter op verzet van verweerder 

van de artikelen 1317 1319 1320 en 1322: werd geveld en waarbij wordt verwezen 
van het Burgerlijk Wetboek, i naar he.~ e~rste vonnis als het vonnis 

doordat het hof van beroep in het tus- . « w~arbiJ hiJ (verw?e!der) van ambtswe
senarrest van 9 december 1986 oordeelt I ge m staat van fallhssement werd ver
dat het bevestigde vonnis van 30 januari ' klaard »; z~dat het tussenar~est, door _te 
1986 tegenstrijdigheden bevat waar ener- I stell~n dat m het eer.~e yonms van 30 Ja
zijds wordt gesteld dat, recht doende op nuan 1986 « .~egenstnJdighe~en • v:oor~o
een verzoekschrift, dit verzoekschift ont- I men, de beWIJSkracht yan .dit vonms mis
vankelijk en gegrond wordt verklaard, · ke~t, derhalve schendmg mhoudt van de 
de eisende partijen pleiten en verstek artikele~ 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
wordt verleend aan de verweerder en an- BurgerhJk Wetboek; 
derzijds, steeds recht doende op ver- .............. . 
zoekschrift, het faillissement ambtshalve 
wordt uitgesproken en dat, gelet 0 P bo- Wat het tweede onderdee1 be-
vengenoemde tegenstrijdigheid, het aan t ft . 
het hof nuttig voorkomt de heropening re · 
van de debatten te bevelen om partijen 1 Overwegende dat het arrest zegt : 
toe te laten te concluderen betreffende , « dat het bevestigde vonnis van 30 
door het arrest in het beschikkende ge-: januari 1986 tegenstrijdigheden be-
deelte nader vermelde punten, I vat waar enerzijds wordt gesteld 

terwijl, ... 
1 
dat, recht doende op een ver-

tweede onderdeel, de bedoeling van de zoekschrift, dit verzoekschrift ont
eerste rechter om verweerder ambtshal- vankelijk en gegrond wordt ver
ve failliet te verklaren, en niet op ver- k1aard, de eisende partijen p1eiten 
zoek, niet misverstaan kan worden en - en verstek wordt ver1eend aan de 
zoals in de appelconclusie na heropening verweerder en anderzijds, steeds 
van de debatten werd aangevoerd - van recht doende op het verzoekschrift, 

het faillissement ambtsha1ve wordt 
(2} Cass., 31 jan. 1986, A.R. nr. 4947 uitgesproken »; 

(A.C., 1985-86, nr. 345} met concl. van proc.-
gen. Krings, biz. 735 (736). Zie : I. VERoua. Overwegende dat het arrest a1dus 
sTRAETE, Manuel du curateur de faillite (1987), een rechtsgevolg afleidt uit de in
nr. 14, en de noot get. I. Verougstraete, in houd van het vonnis; dat, zelfs in-
T.B.H., 1978, 117; E. Krings, « De rechterlijke d 

1 macht en de faillissementsprocedure », rede dien ie gevo gtrekking verkeerd is, 
uitgesproken door de proc-gen. op de plechtige dit op zichzelf geen schending kan 
openingszitting van het Hof op 1 sept. 1986, le e e d t'k 1 1317 

12 I V Kn I t op v r n van e ar 1 e en , 
nr. e.v.; . EROUGSTRAETE, « e pun en 1319 1320 1322 h t B 
van het faillissementsrecht », T.P.R., 1986, 573 ' en van e urger-
(580}. , lijk Wetboek; 
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Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 437, 422, 446 van de Faillis
sementswet van 18 april 1851, 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
1025 tot 1029 en 1068, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het eindarrest van 26 mei 1987 
beslist dat het verzet van verweerder ge
grond is, het beroepen vonnis van 30 ja
nuari 1986 tenietdoet en het faillisse
ment van verweerder intrekt, op grond : 
dat, ingevolge een brief van 24 april 1984 
van eiser mr. W. Engelen, door de Recht
bank van Koophandel te Hasselt een on
derzoek werd geopend in het kader van 
het onderzoek van wankele bedrijven; 
dat, na een verslag van de door deze 
rechtbank aangestelde deskundige en na 
een zitting van 22 november 1985, datum 
waarop verweerder een overzicht gaf van 
zijn vermogenstoestand, deze zaak nog
maals voor verder onderzoek in voortzet
ting werd gesteld op 16 mei 1986; dat de 
eisers bij verzoekschrift neergelegd ter 
griffie van de rechtbank van koophandel 
op 26 december 1985 hebben gevorderd 
dat het de rechtbank zou behagen « na 
oproeping bij gerechtsbrief van Ducha
teau Alfons ... na de heer procureur des 
Konings in zijn advies te hebben ge
hoord, het faillissement van de NoVo At
las Electron ... uit te breiden tot Ducha
teau Alfons 000 met de samenstelling van 
een massa om afgehandeld te worden als 
een geheel »; dat bij vonnis van 30 janua
ri 1986 van de Rechtbank van Koophan
del van Hasselt dit verzoekschrift « ont
vankelijk en gegrond » werd verklaard, 
en (verweerder) in staat van faillisse
ment werd verklaard « van ambtswege 
na verzoekschrift »; dat uit het zittings
blad blijkt, hetgeen overigens bevestigd 
wordt in het vonnis van 30 januari 1986, 
dat ter zitting van 9 januari 1986 « eisen
de partijen qoqo » hebben gepleit en, voor 
zoveel als nodig, lastens « verweerder » 
verstek hebben gevorderd, verstek dat 
aan eisende partijen werd verleend; dat 
aldus het vonnis van 30 januari 1986 uit
spraak doet op verzoekschrift (waarin 
het faillissement wordt gevorderd), na 
pleidooien van eisende partijen, waarbij 
onder meer verstek wordt gevorderd las
tens de verweerder terwijl anderzijds -
tijdens dezelfde pleidooien - van het 
neerleggen van genoemd verzoekschrift, 
door de rechtbank ambtshalve een on-

derzoek werd gevoerd betreffende het
zelfde onderwerp (onderzoek waaruit de 
staat van faillissement van appellant 
niet bleek en er sinds de laatste onder
zoekshandeling van de rechtbank geen 
wijziging is gebleken, noch aangevoerd); 
dat uit deze elementen wordt afgeleid 
dat het vonnis van 30 januari 1986 werd 
uitgesproken op verzoek en niet van 
ambtswege; dat dit verzoek bij dagvaar
ding had moeten ingeleid worden en niet 
bij verzoekschrift, 

terwijl, ooo 

vierde onderdeel, zo het hof van be
roep terecht oordeelde - quod non -
dat verweerder op vordering van de ei
sers failliet was verklaard, deze vorde
ring krachtens artikel 442 van de Faillis
sementswet bij eenzijdig verzoekschrift 
overeenkomstig de artikelen 2, 1025 tot 
en met 1029 van het Gerechtelijk Wet
hoek en niet bij dagvaarding ingeleid 
diende te worden; zodat het hof van be· 
roep, in het eindarrest, door te stellen 
dat de door eisende partijen ingestelde 
vordering niet ontvankelijk was, de arti
kelen 2, 1025 tot 1029 van het Gerechte
lijk Wetboek en 442 van de Faillisse
mentswet schendt : 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 442, eer
ste lid, van de Faillissementswet be
paalt : « De faillietverklaring ge
schiedt bij vonnis door de rechtbank 
van koophandel gewezen, hetzij op 
aangifte van de gefailleerde, hetzij 
op verzoek van een of meer schuld
eisers, hetzij ambtshalve »; 

Overwegende dat in die bepaling 
het woord « verzoek » een algemene 
draagwijdte heeft en hetzelfde bete
kent als « vordering »; dat geen en
kele wetsbepaling toestaat een vor
dering tot faillietverklaring van een 
koopman bij eenzijdig verzoek
schrift in te leiden; dat zulk een 
vordering niet anders dan bij dag
vaarding kan worden ingeleid; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eisers in de 
kosten. 

10 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Versla.ggever: de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Nelissen Grade. 

Nr. 391 

1' KAMER - 10 maart 1989 

BORGTOCHT - REGELING VAN DE TOE
KENNING VAN EEN TERUGVORDERBAAR REN
TELOOS VOORSCHOT AAN DE ONDERNEMIN
GEN U!T DE KLEDING- EN CONFECTIESECTOR 
EVENALS AAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN 
UIT DE BREIGOEDSECTOR - BORGSTELLING 
VAN DE LEIDINGGEVENDE EIGENAARS EN 
AANDEELHOUDERS - TOEPASSELIJKE RE
GELS. 

lnzake borgtocht wijken de begrotings
wet van 3 april 1975 en het K.B. van 
14 mei 1976 niet a.f van de in de artt. 
2011 tot 2043 B. W. besloten liggende 
regels (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V, ECONOMISCHE ZA
KEN T. DE STERCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 6098) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 mei 1986 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1130, 1134, 1135, 2011, 2015 van 
het Burgerlijk Wetboek, 13, 129, 130 van 
boek I, titel IX, van het W etboek van 
Koophandel, gecoi:irdineerd bij konink
lijk besluit van 30 november 1935 en ge-

(1) Raadpl. Cass., 11 sept. 1986, A.R. nr. 7487 
(A.C., 1986-87, nr. 18 en voetnoot 1). 

wijzigd bij wet van 6 maart 1973, 1, 4, 6, 
§ 3, van het koninklijk besluit van 14 
mei 1974 (lees: 1976) tot regeling van de 
toekenning van een terugvorderbaar ren
teloos voorschot aan de ondernemingen 
uit de kleding- en confectiesector, even
als aan bepaalde ondernemingen uit de 
breigoedsector, 

doorda.t het arrest de door eiser tegen 
verweerder ingstelde vordering tot beta
ling van 457.000 frank ongegrond ver
klaart, op de volgende gronden : dat ver
weerder wordt aangesproken in zijn 
hoedanigheid van wettelijke borg; dat ar
tikel 6 van het koninklijk besluit van 14 
mei 1976 tot regeling van het terugvor
derbaar renteloos voorschot aan de on
dernemingen uit de kleding- en con
fectiesector, dat de terugbetaling van het 
renteloos voorschot regelt, in zijn derde 
paragraaf voorziet dat de leidinggevende 
eigenaars en aandeelhouders borg staan 
met hun eigen goederen voor de terugbe
taling van het voorschot en daarom de 
aan de hand van de in artikel 4 vermel
de formulieren ingediende aanvraag me
de moeten ondertekenen; dat uit dit arti
kel volgt dat de persoon die zich borg 
stelt dit doet voor de ganse schuld; dat, 
nu op het ogenblik dat het aanvraagfor
mulier ondertekend wordt door de gevol
machtigde van de aanvragende onderne
ming, het voorschot uiteraard nog niet is 
toegekend, de borgstelling geschiedt voor 
een toekomstige schuld, wat volkomen 
geldig is (artikel 1130 van het Burgerlijk 
Wetboek); dat verweerder als voornaam
ste aandeelhouder die een leidende 
functie waarneemt, client beschouwd, 
vermits hij zaakvoerder en eigenaar was 
van het grootste percentage van de 
maatschappelijke aandelen van de 
P.V.B.A., zegge 112 aandelen op de 300, 
de overige aandelen naar rato van 84, 84 
en 20, toebehorend respectievelijk aan 
Alfons en Karel De Sterck en mevrouw 
De Sterck; dat verweerder derhalve voor 
wettelijke borg in aanmerking kwam; 
dat de vraag die ter zake echter rijst is 
of verweerder zich wei borg heeft ge
steld; dat op het voorliggend aanvraag
formulier, op 31 mei 1976 ondertekend, 
de handtekening voorkomt van August 
De Sterck, evemvel in zijn hoedanigheid 

, van zaakvoerder van de aanvragende on
derneming, de P.V.B.A. De Sterck; dat 
ditzelfde aanvraagformulier door ver
weerder niet ondertekend blijkt te zijn 
in zijn hoedanigheid van borg; dat de 

, borgtocht niet wordt vermoed en dat hij 
I uitdrukkelijk moet zijn aangegaan (arti
Jel 2015 van het Burgerlijk Wetboek); 
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dat met andere woorden het niet volstaat 
dat verweerder in zijn kwaliteit van 
voornaamste aandeelhouder die een lei
dende functie waarneemt het aanvraag
formulier ondertekende, om hem als 
borg te kunnen beschouwen; dat de be
palingen van artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 14 mei 1976 geenszins het te
gendeel inhouden; dat, nu uit geen enkel 
ander stuk kan worden opgemaakt dat 
verweerder zich als borg te dezen zou 
verbonden hebben, eiser vruchteloos 
tracht van hem betaling te bekomen, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, verweerder, door de 

ondertekening van de aanvraag tot het 
bekomen van een terugbetaalbaar rente
laos voorschot, zich wei borg stelde voor 
het geval dat het krediet door de ven
nootschap niet zou worden terugbetaald; 
immers de bepalingen van artikel 6, § 3, 
van het koninklijk besluit van 14 mei 
1976 uitdrukkelijk de borgstelling voor
zien ten gevolge van de handtekening 
van de aanvraag, in de wettelijke toepas
singsvoorwaarden, zodat de borgstelling 
daardoor aangegaan was en verweerder 
later geen tweede maal als borg moest 
ondertekenen; de regelen volgens welke 
het feit dat de borg niet vermoed wordt 
en uitdrukkelijk moet zijn, daardoor niet 
miskend werden (schending van de arti
kelen 1130, 1134, 1135, 2011, 2015 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 4 en 6, § 3, van 
het koninklijk besluit van 14 mei 1976): 

naars en aandeelhouders staan borg 
met hun eigen goederen voor de te
rugbetaling van bovengenoemd 
voorschot, en moeten daarom de 
aan de hand van de in artikel 4 ver
melde formulieren ingediende aan
vraag mede ondertekenen »; 

Ovenvegende dat de regels inzake 
borgtocht beslote:n liggen in de arti
kelen 2011 tot 2043 van het Burger
lijk Wetboek; dat de voorrnelde be
grotingswet van 3 april 1975 daar
van niet afwijkt en dat zij de 
Koning niet de bevoegdheid verleent 
een ter zake afwijke:nde regeling uit 
te vaardigen; dat trouwens niet 
blijkt dat, inzake de borgtocht, het 
koninklijk besluit van 14 mei 1976 
een van het Burgerlijk Wetboek af
wijkende regeling wil vestigen; 

Overwegende dat de strekking en 
draagwijdte van de tekst van be
doeld artikel 6, § 3, is dat de leiding
gevende eigenaars en aandeelhou
ders zich met hun eigen goederen 
zullen moeten borg stellen voor de 
terugbetaling van de aan de onder
neming toegekende voorschotten en 
dat zij daartoe het gepaste aan
vraagformulier rnoeten rnede onder
tekenen; 

Ovel'\i\legende dat de borgtocht 
Overwegende dat, ingevolge arti- aan geen enkel vormvereiste is on

kel 1 van het in het middel genoern- derworpen, maar dat artikel 2015 
de koninklijk besluit van 14 mei van het Burgerlijk Wetboek vereist 
1976, genornen ter uitvoering van de dat aan de zijde van diegene die 
wet van 3 april 1975 houdende de zich borg stelt een ondubbelzinnige 
begroting van het Ministerie van wilsuiting aanwezig is; dat de feiten
Economische Zaken voor het begro- rechter onaantastbaar het bestaan 
tingsjaar 1975, ten laste van het en de strekking van een wilsuiting 
« Fonds voor (de) econornische ex- vaststelt, mits hij de bewijskracht 
pansie en (de) regionale conversie », van de alden waaruit de wilsuiting 
onder nader gepreciseerde voor- wordt afgeleid, niet miskent; dat het 
waarden, aan bepaalde ondernemin- middel geen zodanige schending van 
gen van de kleding- en confectienij- bewijskracht aanvoert; 
verheid en van de breigoedsector Overwegende dat het arrest vast
een terugvorderbaar renteloos voor- stelt dat op het op 13 rnei 1976 opge
schot kan worden toegekend van stelde aanvraagformulier de handte-
15.000 frank per arbeider of arbeid- kening van verweerder enkel voor
ster die meewerkte aan de produk- komt in zijn hoedanigheid van zaak
tie; voerder van de verzoekende onder-

Ovel'\i\legende dat artikel 6, § 3, neming, de P.V.B.A. De Sterck; 
van voormeld koninklijk besluit be-, Dat het arrest op grand van die 
paalt : « De leidinggevende eige-: vaststelling onaantastbaar in feite 
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oordeelt dat verweerder, die een lei
dinggevende aandeelhouder was, 
zich in de bedoelde akte niet borg 
heeft gesteld voor de terugbetaling 
van het renteloos voorschot dat de 
P.V.B.A. De Sterck later heeft ver
kregen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

blijvende arbeidsongeschiktheid heeft 
vastgesteld (1). (Art. 32, 5°, Arbeids
overeenkomstenwet.) 

(VAN EECKE T. BELGISCH-ENGELSE VENNOOT
SCHAP DER FERRY-BOATS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6505) 

Om die redenen, verwerpt de HET HOF; - Gelet op het bestre-
voorziening; veroordeelt eiser in de den arrest, op 20 mei 1988 door het 
kosten. Arbeidshof te Gent gewezen; 

10 maart 1989 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 392 

3" KAMER - 13 maart 1989 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING -
OVERMACHT - BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - VASTSTELLING DOOR DEAR
BEIDSGENEESHEER - ONTSLAG VOOR HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN OM TEGEN 
DIENS BESLISSING BEROEP IN TE STELLEN. 

2° ARBEID - GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
- GENEESKUNDIG ONDERZOEK- VASTSTEL
LING DOOR DE ARBEIDSGENEESHEER VAN 
DE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DETER
MIJN OM TEGEN DIENS BESLISSING BEROEP 
IN TE STELLEN. 

1 o en 2° De arbeidsovereenkomst kan we

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1147, 1148 
van het Burgerlijk Wetboek, 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 22, 23 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 20, 
1°, 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 104, 
§ 2, 5° en 8°, 122, 123bis, 131, 146bis van 
het Algemeen Reglement voor de Ar
beidsbescherming, goedgekeurd bij de 
besluiten van de Regent van 11 februari 
1946 en 27 september 1947, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 2 augustus 
1968, 3 december 1969, 10 april 1974 en 
28 november 1978, 1 en 3 van het ko
ninklijk besluit van 27 april 1973 tot uit
voering van artikel 23 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, en van de 
algemene rechtsbeginselen inzake de 
eerbiediging van het recht van verdedi
ging en << fraus omnia corrumpit », 

doordat het arrest de vordering van ei
ser tegen verweerster in betaling van 
838.620 frank opzeggingsvergoeding, 
503.173 frank aanvullende opzeggingsver
goeding en 17.614 frank loon afwijst als 
ongegrond, op de volgende gronden : 
« Wat de toepassing van de A.R.A.B. be
treft dient er opgemerkt : a. dat de ar
beidsgeneesheer dient te onderzoeken of 
de werknemer nog geschikt is om zijn 
taak uit te voeren en zal hem, evenals de 
werkgever, aanbevelingen doen in ver
band met ander werk, waarvan hij de 
voorwaarden bepaalt (artikel 131, artikel 
146bis, § 1, b en c); b. dat de werkgever, 
overeenkomstig artikel 1436ter, § 3, 

gens blijvende arbeidsongeschiktheid 1-----------------
van de werknemer worden beeindigd , . . 
v66r het verstrijken van de termijn be- (1) Zte Cass., 5 Jan. 1981 (A.<?·· 1980-81, 480) 

ld bij art 146quater Algemeen Re- met cone!. adv.-gen. Declercq, m J.T.T., 1981, 
plaa t · d A b 'd b h . 184; Cass., 8 okt. 1984, A.R. nr. 4397 
g emen vo?r e r e1 s esc erm1~g (A. C., 1984-85, nr. 99); 26 sept. 1988, A.R. 
om beroep m te stellen tegen de besl1s- nr. 6232, en 13 feb. 1989, A.R. nr. 6426, supra 
sing van de arbeidsgeneesheer die de nrs. 50 en 337. 
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tracht de werknemer, op wiens kaart linkeroog en radiologisch letsel, terwijl 
v~n n:edi~~h onderzoek aanbevelingen in de arbeidsrechtbank, bij vonnis van 29 
dre zm zrJn vermeld, zo vlug mogelijk april 1986, 60% arbeidsongeschiktheid 
aan een ander werk te zetten, dat strookt toekende wegens socio-economische fac
met de aanwijzingen van de arbeidsge- toren. Uit het eindvonnis van de Arbeids
neesheer; c. dat de mogelijkheden daar- rechtbank te Brugge, afdeling Brugge, 
toe, zo nodig, zullen worden onderzocht, tweede kamer, d.d. 29 april 1986 inzake 
gezamenlijk door de werkgever, de ar- (eiser) tegen wetsverzekeraar Eendracht 
beidsgeneesheer, de werknemer en de en Voorzorg blijkt: "volgens de eiser 
personen aangeduid in artikel 1467ter, (Van Eecke) is de blijvende arbeidsonge
§ 4, A.R.A.B. en de werknemer een ver- schiktheid volledig vanaf de consolidatie
haal zal mogen instellen tegen de beslis• datum " en wanneer de wetsverzekeraar 
singen van de arbeidsgeneesheer (artikel hoger beroep instelt, tekent (eiser) inci-
146quater). Wat punt a betreft blijkt dat denteel beroep aan tegen voormeld von
de arbeidsgeneesheer de nodige aanbeve- nis ten einde voor recht te horen zeggen 
lingen heeft gedaan, nl. "uitsluitend dat zijn blijvende arbeidsongeschiktheid 
werk onder begeleiding van tweede 100% bedraagt ( ... ). Dus in plaats van 
werknemer ". Wat punt b betreft is er voor te houden dat zijn blijvende ar
sprake van " trachten " terwijl, wat punt beidsongeschiktheid vanaf 1 juli 1983 
c betreft er sprake is van "zo nodig ", zo- minder was dan 30% voor het verlies 
dat, wanneer er geen ander werk voor- van zijn linkeroog, zodat een beroep te
handen is en evenmin de mogelijkheid gen de beslissing van de arbeidsgenees
bestaat een oplossing te vinden voor een heer in september 1983 enige zin zou ge
tewerkstelling onder bestendige begelei- had hebben, houdt hij integendeel, eerst 
ding van een personeelslid, alle pogingen v66r de arbeidsrechtbank en vervolgens 
tot wedertewerkstelling van meetafaan in conclusie, genomen op 11 juni 1987, in 
uitzichtloos overkomen. Wat de mogelijk- de zaak A.R. 86/490 voor het arbeidshof 
heid tot verhaal betreft tegen de beslis- voor dat zijn blijvende arbeidsonge: 
sing van de arbeidsgeneesheer wordt schiktheid 100% bedraagt ( ... ) Waar (ei
hierna verder gehandeld. (Verweerster) ser) bovenvermelde stelling voorhoudt 
bestrijdt de stelling van (eiser), bijgetre- eerst v66r de arbeidsrechtbank en ver: 
den door het vonnis a quo, waarbij ge- volgens v66r de eerste kamer van het 
steld wordt dat zij de beroepstermijn Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, kan 
van zeven dagen waarover (eiser) be- hij hier thans in zijn huidig geding niet 
schikte om beroep in te stellen tegen de ernstig voorhouden benadeeld te zijn, 
beslissing van de arbeidsgeneesheer niet doordat (verweerster) het arbeidscon
heeft geerbiedigd, door v66r het verloop tr,B;ct beeindigde wegens ove~macht ( ... ) 
van deze termijn voorbarig de arbeids- voor het verloop van de termrjn van ze
overeenkomst te be!Hndigen wegens ven dagen om verhaal in te stellen tegen 
overmacht. Daardoor werd hij bena- de beslissing van de arbeidsgeneesheer 
deeld, zo meent hij, omdat hem belet zodat hij verhinderd werd voor de be: 
werd de procedure tot beroep, overeen- roepsinstantie, die moest oordelen over 
komstig artikel 146quater A.R.A.B. in te deze beslissing, voor te houden dat hij 
stellen en werd hem in deze beroepspro- wel nog geschikt was voor zijn beroep 
cedure belet te bewijzen dat hij wei ge- van markeerder, zodat zijn ongeschikt
schikt was om zijn beroep van markeer- heid niet definitief was, m.a.w. gelet op 
der, net als voordien. uit te oefenen, d.i. zijn eigen stelling heeft hij geen belang 
zelfstandig en niet uitsluitend onder be- om zich te kunnen beroepen op deze ver
geleiding van een medewerkman, m.a.w. haaltermijn. Bijgevolg heeft (verweer
door de arbeidsovereenkomst te beeindi- ster) terecht in datum van 12 september 
gen v66r het verloop van de termijn van 1983 de arbeidsovereenkomst beeindigd 
zeven dagen voorzien in artikel 146qua- wegens overmacht in hoofde van (eiser) 
ter A.RA.B., is het bewijs van de defini- aan de hand van de beslissing van de ar
tieve arbeidsongeschiktheid niet gele- beidsgeneeshe~r in datum van 1 septem
verd. Volgens de Officiele Belgische ber 1983 en met weerlegd door hem, zo
Schaal voor Invaliditeit (artikel 724) be- dat het hoger beroep gegrond is "• 
draagt de arbeidsongeschiktheid voor het' terwijl, ... 
verlies van een oog 30 %. De deskundige : . 
aangeste~d door . ~e arb~idrechtbank te tweede onderdeel, de beslissing van de 
Brugg;, m~~ke zrJn ar~erdsongev~l, ke~- arbe~dsgeneesheer, waarbij een blijvende 
de 42 Yo bhJvend~ arberdsonge.schrktherd : arberdsongeschiktheid vastgesteld wordt 
toe voor het verhes van gebrurk van het, volgens artikel 146bis van de besluiten 
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van de Regent van 11 februari 1946 en 
van 27 september 1947 houdende goed
keuring van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, voor de 
werknemer pas een onoverkomelijk be
letsel uitmaakt om de bedongen arbeid 
te hervatten, wanneer die beslissing defi
nitief is; deze beslissing pas definitief 
wordt na het verstrijken van de beroeps
termijn van zeven werkdagen, volgend 
op de datum van de verzending van de 
beslissing en zulks krachtens artikel 
146quater van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming; de beslis
sing van de arbeidsgeneesheer van 1 
september 1983 verzonden werd op 7 
september 1983, en op 12 september 1983 
dus nog niet definitief geworden was; het 
arrest derhalve ten onrechte beslist dat 
verweerster de arbeidsovereenkomst op 
12 september 1983 terecht wegens over
macht beeindigd had aan de hand van 
de beslissing van de arbeidsgeneesheer 
van 1 september 1983, vermits die beslis
sing op dat ogenblik voor eiser geen defi
nitief beletsel vormde om zijn bedongen 
arbeid te hervatten en dus geen over
macht was (schending van de artikelen 
1147, 1148 van het Burgerlijk Wetboek 
en 32, 5°, van de wet van 3 juli 19'18), ver
mits tegen die beslissing nog altijd hoger 
beroep mogelijk was (schending van de 
artikelen 146bis, § 1, en 146quater van 
het Algemeen Reglement voor de Ar
beidsbescherming); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in het 
onderdeel stelt dat de beslissing 
van de arbeidsgeneesheer, waarbij 
een blijvende arbeidsongeschiktheid 
wordt vastgesteld, voor de werkne
mer pas « een ononverkomelijk be
letsel om de arbeid te hervatten », 
dit is overmacht, uitmaakt, wanneer 
die beslissing definitief is, namelijk 
wanneer de appeltermijn van zeven 
dagen, bepaald in artikel 146quater 
van het Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming, verstreken 
is; 

Overwegende dat de blijvende ar
beidsongeschiktheid van de werkne
mer waardoor het hem definitief on
mogelijk is de bedongen arbeid te 
hervatten, een geval van overmacht 
vormt; dat die overmacht de werkge-

i 

ver zijnerzijds van zijn contractuele 
verplichtingen bevrijdt en de ar
beidsovereenkomst be(Hndigt; 

Dat het bestaan van zulk een defi
nitieve arbeidsongeschiktheid een 
feitelijk gegeven is dat als zodanig 
niet afhangt van het verstrijken van 
de bij artikel 146quater van het Al
gemeen Reglement voor de Arbeids
bescherming bepaalde appeltermijn; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door te beslissen dat verweer
ster, op 12 september 1983, terecht 
heeft vastgesteld dat het voor eiser, 
vanaf 1 september 1983, definitief 
onmogelijk was nog verder de in de 
arbeidsovereenkomst bedongen taak 
van markeerder uit te voeren, hoe
wei vorenbedoelde termijn van ze
ven dagen nog niet verstreken was, 
noch bedoeld artikel146quater, noch 
enige andere wettelijke bepaling die 
het onderdeel aanwijst, schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

13 maart 1989 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Simont. 

Nr. 393 

3' KAMER - 13 maart 1989 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGGING - TERMIJN - VERLENGING MET 
WEDERZIJDS AKKOORD. 

Nadat een arbeidsovereenkomst door 
een partij is opgezegd maar alvorens 
deze is beeindigd, kunnen partijen bij 
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wederzijds aklword de overeenkomst 
doen eindigen op een latere datum dan 
oorspronkelijk is bepaald (1). (Art. 37 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(BECKERS T. NATIONALE DIENST VOOR PREVEN
TIEVE GENEESKUNDE V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6509) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1987 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over flet middel: schending van de ar
tikelen 6, 10, 37, 39, § 1, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten en 97 van de Grondwet, 

« gezien het feit dat de werkgever (ver
weerster) gesubsidieerd werd, niet een 
wettige reden levert voor de opeenvol
ging van de drie contracten in onderha
v~g geval » en dat het hoger beroep van 
e1seres derhalve ongegrond is, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, luidens artikel 10 
van de wet van 3 juli 1978, wanneer de 
partijen verscheidene opeenvolgende ar
beidsovereenkomsten voor een bepaalde 
tijd hebben gesloten zonder dat er een 
onderbreking is, toe te schrijven aan de 
werknemer, zij verondersteld worden 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd 
te hebben aangegaan, behalve wanneer 
de werkgever het bewijs levert dat deze 
overeenkomsten gerechtvaardigd waren 
wegens de aard van het werk of wegens 
andere wettige redenen; uit deze bepa
ling volgt dat, wanneer de werkgever 
met een werknemer een arbeidsovereen
komst sluit voor onbepaalde tijd, vervol
gens deze overeenkomst opzegt en de ge
geven opzeggingstermijn verschillende 
keren verlengt, hij hetzelfde resultaat 
bereikt als hetgeen de wetgever door ar
tikel 10 van de Arbeidsovereenkomsten
wet wou uitsluiten, namelijk de onzeker
heid die voor de werlmemer voortvloeit 
uit een opeenvolging van arbeidsovereen
~?msten voor bepaalde tijd; voor derge
hJke opeenvolgende verlengingen van de 
opzeggingstermijn, evenzeer als voor de 
bepaling van artikel 10 geldt dat geen af
wijking mogelijk is door een onderling 
akkoord tussen de partijen, vermits over
eenkomstig artikel 6 van dezelfde wet 
van 3 juli 1978, aile met de Arbeidsover
eenkomstenwet strijdige bedingen nietig 
zijn voor zover zij ertoe strekken de 
rechten van de werknemer in te korten 
of zijn verplichtingen te verzwaren; het 
arrest derhalve, door te oordelen dat te 
dezen de opeenvolgende verlengingen 
van de opzegginstermijn niet tot gevolg 
hebben dat tussen de partijen een ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
is ontstaan en eiseres derhalve geen 
recht heeft op een opzeggingsvergoeding 
de artikelen 6, 10, 37 en 39, § 1, van d~ 
wet van 3 juli 1978 schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

doordat het arrest, na te hebben vast
¥esteld dat te dezen essentieel de vraag 
IS of de werkgever het recht heeft meer
dere opeenvolgende keren de opzeg
gingstermijn van een door hem eenzijdig 
bei:\indigde arbeidsovereenkomst te ver
lengen, beslist: dat in onderhavig geval 
hierop bevestigend client te worden ge
antwoord, omdat beide partijen klaar en 
duidelijk overeengekomen zijn de datum 
van het einde van de arbeidsovereen
komst conventioneer te verleggen, de 
werkgever dus niet eenzijdig de opzeg
gingstermijn verlengd heeft, de conven
tionele verlenging wettelijk is en aan 
geen vormvereisten is gebonden, het feit 
dat de werkgever voorstelde de verlen
ging van de opzeggingstermijn door een 
geschrift, houdende een overeenkomst 
m<:)t bepaalde duur, te dekken, op zich
zelf geen recht op een nieuwe arbeids
overeenkomst van onbepaalde duur doet 
ontstaan, geen enkele bepaling van de 
Arbeidsovereenkomstenwet de partijen 
verb~edt in g_~zamenlijk akkoord de op
zeggmgstermlJn te verlengen, wanneer 
de opzeggingstermijn aan de wettelijke 
minimumduur beantwoordt, wat hier te 
dezen het geval was en eiseres niet be
wijst dat een bepaling van openbare or
de geschonden werd door het driemaal · 
in onderling akkoord verlengen van de . 
we~telijk gegeven opzeggingstermijn; dat 
artlkel 10 van de Arbeidsovereenkom
stemNet ter zake geen toepassing vindt 

1 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar het beroepen von

Zie 1 nis, vaststelt dat verweeister, bij 
brief van 20 janauri 1978, de met ei-

(1) Cass., 10 old. 1977 (A.C., 1978 177). 
Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1199\. 
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seres op 31 oktober 1957 gesloten ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd beeindigde; dat daarin bepaald 
werd dat de opzeggingstermijn be
gon te lopen op 1 februari 1978 om 
te eindigen op 31 december 1979; dat 
verweerster, bij brief van 23 mei 
1979, aan eiseres de keuze liet « tus
sen de verschuiving van het einde 
van de arbeidsovereenkomst naar 31 
december 1980 of het behoud van de 
eerste vooropzegging tot 31 decem
ber 1979 »; dat eiseres liet weten dat 
zij opteerde voor de datum van 31 
december 1980; dat na die datum, en 
in gemeenschappelijk overleg, de 
opzeggingstermijn nogmaals ver
lengd werd tot respectievelijk 31 de
cember 1981 en 31 december 1982; 
dat de arbeidsovereenkomst defini
tief beeindigd werd op die laatste 
datum; dat eiseres bij brief van 1 
december 1982 vroeg de opzeggings
termijn te verlengen tot 31 januari 
1983 en mogelijk Ianger, maar dat 
verweerster niet is ingegaan op dat 
verzoek; 

Dat het arrest oordeelt dat « in 
onderhavig geval »de werkgever het 
recht had « meerdere opeenvolgende 
keren de opzeggingstermijn van een 
door hem eenzijdig beeindigde ar
beidsovereenkomst te verlengen » 
omdat beide partijen overeenkwa
men de opzeggingstermijn te verlen
gen, en « dat het feit dat de werkge
ver voorstelde de verlenging van de 
opzegginstermijn door een geschrift, 
houdende een overeenkomst met be
paalde duur, te dekken op zichzelf 
geen recht op een nieuwe arbeids
overeenkomst van onbepaalde duur 
doet ontstaan »; 

Dat het beslist dat de vordering 
van eiseres, strekkende tot het ver
krijgen van een opzeggingsvergoe
ding, ongegrond is; 

Overwegende dat, nadat een ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd door een partij is opgezegd, bei
de partijen v66r de beeindiging van 
de overeenkomst in gemeenschappe
lijk overleg nog kunnen besluiten 
een einde aan de arbeidsovereen
komst te maken op een latere da-

tum dan oorspronkelijk is bepaald; 
dat hierdoor geen nieuwe arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd 
ontstaat; 

Overwegende derhalve dat het ar
rest, op grond van de vaststellingen 
die het doet, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

13 maart 1989 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. Baete
Swinnen - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 394 

3• KAMER - 13 maart 1989 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN

TERMIJNEN - AANVANG - WET DIE EEN 
KORTERE VERJARINGSTERMIJN INVOERT -
RECHT ONTSTAAN V66R DE INWERKINGTRE
DING VAN DE WET. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - BURGERLIJKE ZA
KEN - VERJARING - WET DIE EEN KORTERE 
TERMIJN INVOERT - RECHT ONTSTAAN V66R 
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET. 

3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN
WERKLOOSHEID - TERUGVORDERING VAN 
ONRECHTMATIG ONTVANGEN UITKERINGEN 
- TERMIJN - AANV ANG - WET 11 MAART 
1977. 

4° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - TERUGVORDERING 
- VERJARING - WET 11 MAART 1977. 
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1° en 2° Wanneer, in burgerlijke zaken, 
een wet, al is zij van openbare orde, 
voor de verjaring van een vordering 
een kortere termijn bepaalt dan die 
gesteld door de vorige wet, en het be
trokken recht v66r het in werking tre
den van de nieuwe wet is ontstaan, be
gint de nieuwe verjaringstermijn ten 
vroegste te lopen met de inwerkingtre
ding van de wet, zij het dat hij een 
eerder intredende verjaring overeen
komstig de oude regel niet zal verhin
deren en dat de wetgever anders kan 
bepalen (1). 

3° en 4° De verjaringstermijn voor de te
rugvordering van onrechtmatig ontvan
gen werkloosheidsuitkeringen, bepaald 
bij de wet van 11 maart 1977 (2), be
gint ten vroegste te lopen met de in
werkingtreding van deze wet, d.i. 30 
juni 1985, 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. CHRISTIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6516) 

van 11 maart 1977 reeds in werking was 
getreden, dat artikel 2 van deze wet be
paalt dat de verjaringstermijn van drie 
jaar aanvangt op de dag waarop de 
werkloze de aangetekende brief ontvangt 
waarbij de werkloosheidsinspecteur hem 
de beslissing ter kennis brengt van de 
terugvordering van onrechtmatig gena
ten werkloosheidsuitkeringen voortvloei
end uit de toepassing van de werkloos
heidsreglementering, dat, indien deze 
aangetekende brief niet wordt betekend 
binnen een jaar na de ten onrechte uit
gekeerde werkloosheidsuitkeringen, de 
verjaringstermijn aanvangt een jaar na 
die uitbetaling, en dat blijkens een attest 
van de Hulpkas voor Werkloosheidsuit
keringen de laatste onrechtmatige uitke
ringen aan verweerster werden uitbe
taald op 2 april 1981, beslist dat, aange
zien de administratieve beslissing niet 
werd betekend btnnen een jaar, de verja
ringstermijn aanving op 2 april 1982, zo
dat aldus de verjaringstermijn van drie 
jaar ruimschoots was overschreden op 12 
november 1985 en de vordering van eiser 
tot terugbetaling van de ten onrechte 
ontvangen werkloosheidsuitkeringen als 
verjaard dient te worden afgewezen, 

! terwijl tot 30 juni 1985 er geen speci
, fieke regeling bestond met betrekking 

HET HOF; - Gelet op het bestre- tot de verjaring van de terugvordering 
den arrest, op 9 november 1987 door van werkloosheidsuitkeringen en ter za-
het Arbeidshof te Gent gewezen· ke dus de dertigjarige termijn van het 

' ' gemeen recht gold; op 30 juni 1985 de 
Over het middel: schending van de ar- wet van 11 maart 1977 tot invoering van 

tikelen 1 en 2 van de wet van 11 maart een verjaringstermijn voor schulden je-
1977 tot invoering van een verjaringster- gens de uitbetalingsinstellingen voor 
mijn voor schulden jegens de uitbeta- werkloosheidsuitkeringen in werking 
lingsinstellingen voor werkloosheidsuit- trad, waarbij de verjaringstermijn voor 
keringen (Belgisch Staatsblad, 20 juni de terugvordering van onrechtmatig ont-
1985), 210 van het koninklijk besluit van vangen werkloosheidsuitkeringen werd 
20 december 1963 betreffende arbeids- ingekort tot drie jaar in normale geval
voorziening en werkloosheid en 97 van len en tot vijf jaar wanneer de uitkerin
de Grondwet, ', gen op bedrieglijke wijze verkregen wer-

doordat het arrest, na vastgesteld te den; artikel 2 van de wet van 11 maart 
hebben : dat op het ogenblik dat eiser de 1977 bepaalt op welk ogenblik de verja
administratieve beslissing nam waarbij ringstermijn aanvangt; echter te dezen 
van verweerster de onrechtmatig ontvan- het recht van eiser om de door verweer
gen uitkeringen werden teruggevorderd, ; ster onrechtmatig ontvangen uitkeringen 
namelijk op 12 november 1985, de wet · terug te vorderen, is ontstaan v66r de in-

werkingtreding van de wet van 11 maart 
_...._ ____________ ___,--1 1977, namelijk op het ogenblik dat de 

: uitkeringen ten onrechte aan verweer
l ster werden uitbetaald; wanneer, in bur
: gerlijke zaken, een wet, zelfs van open
:bare orde, voor de verjaring van een 
vordering een kortere termijn bepaalt 
dan die gesteld door de vorige wet, en 

I het recht tot de vordering v66r het in 
! werking treden van de nieuwe wet is 
I ontstaan, de nieuwe termijn slechts be-

(1) Cass., 4 okt. 1957 en 6 rnaart 1958 
(A.C., 1958, 54 en 489). Zie Cass., 18 maart 1960 
(A.C., 1960, 678). 

(2) De wet van 11 rnaart 1977 is opgeheven 
bij art. 113 Prograrnrnawet 30 dec. 1988. Zie 
thans art. 7, § 13, Sociale-Zekerheidswet 1944, 
ingevoegd bij art. 112 van de genoemde pro
grarnmawet. 
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gint te lopen vanaf de inwerkingtreding, 
behalve de stellige strijdige wil van de 
wetgever (Cass., 6 maart 1958, A.C., 1958, 
489; Cass., 4 oktober 1957, A. C., 1958, 54); 
uit artikel 2 van de wet van 11 maart 
1977, waarin de aanvang van de verja
ringstermijn ingesteld door deze wet 
wordt vastgesteld, niet de strijdige wil 
van de wetgever blijkt om van bovenge
noemde regel af te wijken; het arrest 
derhalve, door te beslissen dat op de da
tum van de administratieve beslissing 
van eiser, 12 november 1985, de terugvor
dering door eiser van de door verweer
ster onrechtmatig ontvangen uitkeringen 
was verjaard, ofschoon het recht tot te
rugvordering v66r 30 juni 1985, datum 
van inwerkingtreding van de wet van 11 
maart 1977, was ontstaan en derhalve de 
nieuwe termijn van drie jaar te dezen 
pas begon te lopen vanaf 30 juni 1985, de 
in dit middel vermelde wettelijke bepa
lingen schendt: 

Overwegende dat de wet van 11 
maart 1977, pas op 20 juni 1985 in 
het Belgisch Staatsblad gepubli
ceerd en op 30 juni 1985 in werking 
getreden, in artikel 1 een nieuwe 
verjaringstermijn, in beginsel van 
drie jaar, instelt voor schulden je
gens de uitbetalingsinstellingen voor 
werkloosheidsuitkeringen; dat arti
kel 2 van die wet bepaalt dat de ver
jaringstermijn aanvangt de dag 
waarop de werkloze de aangeteken
de brief ontvangt waarbij de werk
loosheidsinspecteur hem de beslis
sing ter kennis brengt van de terug
vordering van onrechtmatig genoten 
werkloosheidsuitkeringen voortvloei
end uit de toepassing van de werk
loosheidsreglementering, en dat, in
dien deze aangetekende brief, zoals 
volgens het arrest te dezen het ge
val is, niet werd betekend binnen 
een jaar na de ten onrechte uitbe
taalde werkloosheidsuitkeringen, de 
verjaringstermijn aanvangt een jaar 
na die uitbetaling; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 2 varL het Burgerlijk Wetboek, 
de wet alleen beschikt voor het toe
komende en geen terugwerkende 
kracht heeft, tenzij de wetgever uit
drukkelijk, of stilzwijgend maar ze
ker, anders heeft beslist; 

Overwegende dat, wanneer in bur
gerlijke zaken, een wet, al is zij van 
openbare orde, voor de verjaring 
van een vordering een kortere ter
mijn bepaalt dan die gesteld door de 
vorige wet, en het betrokken recht 
v66r het in werking treden van de 
nieuwe wet is ontstaan, de nieuwe 
verjaringstermijn ten vroegste met 
de inwerkingtreding van de wet be
gint te lopen, zij het dat hij een eer
der intredende verjaring overeen
komstig de oude regel niet zal 
verhinderen en dat de wetgever an
ders kan bepalen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het recht tot terugvorde
ring is ontstaan op 2 april 1981 en 
dat geen aangetekende brief als be
doeld in voormelde wetsbepaling is 
verzonden; 

Dat die wetsbepaling, bij gebreke 
van enige in de wet bepaalde of be
sloten afwijking, niet terugwerkt; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de verjaringstermijn aanving op 
2 april 1982, de in het middel ver
melde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de vor
dering van eiser tot terugbetaling 
van de door verweerster in de· perio
de van 1 augustus 1979 tot en met 
31 maart 1981 onrechtmatig ontvan
gen werkloosheidsuitkeringen af
wijst als verjaard; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; gelet op arti
kel1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, veroordeelt eiser in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

13 maart 1989 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat mr Simont. 
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Nr. 395 

3" KAMER - 13 maart 1989 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEN - WERKEN UITGEVOERD 
DOOR EEN NIET GEREGISTREERDE AANNE
MER - OPDRACHTGEVER OMTRENT DIENS 
REGISTRATIE MISLEID. 

Om ontslagen te zijn van zijn verplich
tingen opgelegd door art. 30 bis So
ciale-Zekerheidswet 1969 kan de op
drachtgever, die werken laat uitvoeren 
door een niet geregistreerde aanne
mer, zich niet beroepen op onoverko
melijke dwaling, wanneer hij door de 
aannemer omtrent diens registratie is 
misleid (1). 

(LE RICHELIEU P.V.B.A. T. RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID) 

ARREST 

(A.R. nr. 6528) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1988 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de sociale ze
kerheid der arbeiders en van het alge
meen rechtsbeginsel dat dwaling een 
grand van rechtvaardiging vormt wan
neer zij onoverkomelijk is, 

doordat het arrest, na te hebben aan
gehaald dat eiseres " ter zake betwist 
enig bedrag verschuldigd te zijn omdat 
zij zich niet bewust is geweest van het 
feit een beroep te hebben gedaan op een 
niet geregistreerd aannemer, gelet op 
het feit dat op aile gebezigde documen
ten en facturen van de P.V.B.A. Van Cat
tenburghe een registratienummer ver
meld was; dat slechts nadien gebleken is 
dat dit een vals nummer betrof en de 
P.V.B.A. Van Cattenburghe niet geregis
treerd was; dat de genaamde Schaaders 
Franciscus, ( ... ) in dit verband bij een 

verstek gewezen en in kracht van ge
wijsde getreden arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 25 april 1986 
als zaakvoerder veroordeeld werd we
gens valsheid in geschriften en gebruik 
ervan; dat (eiseres) hierbij als burger
lijke partij 1 F schadevergoeding werd 
toegekend "• zonder voormelde elemen
te~ tegen te spreken, de aldus op vals
heid en bedrog gebaseerde onoverwinne
lijke dwaling afwijst om de motieven 
« dat artikel 30bis van de R.S.Z.-wet, be
doeld als drastische ingreep tegen de on
~erlijke praktijken van de koppelbazen, 
m het kader van de uitgevaardigde regis
tratiereglementering, waarbij makkelijk 
informatie verkrijgbaar is, een informa
tieplicht ter zake opgelegd heeft, zij het 
op impliciete wijze, aan een ieder die 
voor de uitvoering van de welbepaalde 
werken, omschreven in het koninklijk 
besluit van 5 oktober 1978, een beroep 
doet op _een aannemer "• en eiseres, bij 
bevestigmg van het beroepen vonnis, op 
grand van voormeld artikel 30bis, §§ 1 en 
3, veroordeelt tot betaling van de door 
verweerster gevorderde sommen, 

terwijl, luidens artikel 30bis van de 
wet van 27 juni 1969, een ieder die con
tracteert met een niet geregistreerde 
aannemer voor de uitvoering van bepaal
de werkzaamheden, weliswaar hoofdelijk 
aansprakelijk is a rato van 50% van de 
prijs der werken exclusief B.T.W. voor 
de betaling van de bijdragen voor de so
dale zekerheid, de bijdrageopslagen en 
de verwijlinteresten verschuldigd door 
zijn medecontractant, en tevens bij elke 
betaling een inhoudings- en doorstor
tingsverplichting heeft a rato van 15 %, 
percentage dat ten titel van bijslag wordt 
verdubbeld bij niet-naleving van voor
melde verplichting; noch uit voormelde 
bepaling, noch uit de wil van de wetge
ver ter zake kan worden afgeleid dat de 
bouwheer die t:ontracteert met een aan
nemer die stelt geregistreerd te zijn, er 
ab initio en in strijd met de vertrouwens
leer inzake overeenkomst van dient uit 
te gaan dat de verstrekte inlichtingen 
mogelijk onjuist zouden kunnen zijn en 
hij de verplichting heeft informatie in te 
winnen om hun juistheid te toetsen; de 
onoverwinnelijke dwaling een grand van 
rechtvaardiging uitmaakt; deze recht
vaardigingsgrond door de rechter slechts 
kan verworpen worden zo uit de door 

-------------------J hem weliswaar op soevereine wijze geda

~1) Zie Cass., 28 apnl 1988, A.R. nrs. 8023 en 
80-4 (A.C., 1987-88, nr 524), en 19 dec 1988, 
A.R nr 6087, supra, nr 232 

ne vaststellingen kan worden afgeleid 
dat ieder redelijk en voorzichtig mens, 
die zich in dezelfde toestand zou bevm 
den als diegene die zich op de onover 
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winnelijke dwaling beroept, niet dezelfde 
vergissing zou hebben begaan; het ar-' 
rest, door de door eiseres ingeroepen on
overwinnelijke dwaling te verwerpen om 
reden dat artikel 30bis van de R.S.Z.-wet 
in het kader van de uitgevaardigde regis
tratiereglementering, waarbij makkelijk 
informatie verkrijgbaar is, een informa
tieplicht heeft opgelegd, zij het op impli
ciete wijze, aan een ieder die voor be
paalde werkzaamheden een beroep doet 
op een aannemer, de in het middel weer
gegeven wetsbepaling en algemeen 
rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat artikel 30 bis van 
de wet van 27 juni 1969 aan de op
drachtgever die een beroep doet op 
een niet geregistreerde aannemer, 
welomschreven verplichtingen en, in 
voorkomend geval, sancties oplegt; 
dat de artikelen 20 en 21 van het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1978, 
dat ter uitvoering van die wetsbepa
ling is uitgevaardigd, de publikatie 
en de publiciteit van de registratie 
van de aannemers regelen; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen niet kan worden afgeleid dat de 
opdrachtgever die een beroep heeft 
gedaan op een niet geregistreerde 
aannemer, van zijn eventuele daar
uit voortvloeiende verplichtingen je
gens verweerder ontslagen wordt 
wegens het enkele feit dat hij in 
zijn contractuele relatie met de aan
nemer door deze omtrent zijn regis
tratie misleid is; 

Overwegende dat het arrest ener
zijds vaststelt dat de wederpartij 
van eiseres een niet geregistreerde 
aannemer was en dat op alle docu
menten en facturen van die weder
partij een vals registratienummer 
vermeld was, voor welk feit de zaak
voerder van de wederpartij wegens 
valsheid in geschrifte veroordeeld 
werd, en anderzijds dat er een regis
tratiereglementering is « waarbij 
makkelijke informatie verkrijgbaar 
is »; dat het arrest weliswaar . 
spreekt van « informatieplicht »; dat 
echter de omstandigheid dat het 
voor eiseres gemakkelijk was naar 
de hoedanigheid van al dan niet ge
registreerde aannemer van haar we
derpartij te informeren, reeds vol-

doende is om het beroep van eiseres 
op een onoverkomelijke dwaling te 
verwerpen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 maart 1989 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Dassesse 
en DeBruyn. 

Nr. 396 

2• KAMER - 14 maart 1989 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITING - BEGRIP. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - TERMIJNEN - OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - VERJARING VAN 
DE STRAFVORDERING - GEVOLG T.A.V. DE 
TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. 

4° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1975 - ART. 2.8 - KRUISPUNT -
ENKELVOUDIG OF MEERVOUDIG KRU!SPUNT 
- BEOORDELING. 

5° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT 1975 - ART. 2.8 - KRUISPUNT -
BEG RIP. 

1" De toezending, door de politiecommis
saris die de procureur des Konings bij 
de politierechtbank bijstaat, van een 
apostil aan de politiecommissaris van 
de woonplaats van een verdachten ten 
einde een staat van inlichtingen over 
die verdachte te verkrijgen, is een 
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daad van onderzoek waardoor de ver- (DE JONCKHEERE T. JACQUES A.; JACQUES A., 
jaring van de strafvordering wordt ge- JACQUES P. T. DE JONCKHEERE, TANGHE) 
stuit (1). (Art. 22 wet 17 april 1878.) 

2° De strafvordering wegens een overtre
ding van het Wegverkeersreglement 
verjaart doordat, bij ontstentenis van 
een grand van schorsing, meer dan 
een jaar is verlopen sedert de laatste 
daad van ondeJ'Zoek of van vervolging 
verricht binnen het jaar te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd (2). (Artt. 21 tot 25 wet 17 april 
1878.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2578) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 april 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

I. Op de voorzieningen van Johan 
De J onckheere en Paul Jacques te-

30 Verjaring van de strafvordering gen de respectieve beslissing op de 
brengt geen verjaring mede van de tij- tegen hen ingestelde strafvordering : 
dig ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ring (3). (Art. 26 wet 17 april 1878.) [ Over het ~mbtshalve aangevoerde mid-

del: schendmg van de artikelen 68 van 
de Wegverkeerswet en 22 tot 25 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering : 

4° De rechter beoordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze of het sa
menlopen van twee of meer openbare 
wegen een en hetzelfde kruispunt dan 
wei meerdere kruispunten uitmaakt Overwegende dat het bestreden 
(4). (Art. 2.8 Wegverkeersreglement.) .vonnis: 1) met bevestiging van het 

:beroepen vonnis, de eiser Johan De 
5° Het wettelijk begrip « kruispunt " Jonckheere veroordeelt tot een geld

wordt niet miskend door de rechter die boete met opdeciemen en een ver
zegt dat onder kruispunt moet worden vangende gevangenisstraf en hem 
verstaan de oppervlakte begrensd door verplicht een bedrag van 5 frank 
de denkbeeldige lijnen die in het ver- met opdeciemen te betalen bij wijze 
lengde liggen van de gevels of afslui- van bijdrage tot de financiering van 
tingen van gebouwen of van fangs h F 1 S h 
openbare wegen gelegen gronden op et onds tot Hu p aan de lac tof-
de plaats waar de wegen samenkomen fers van Opzettelijke Gewelddaden; 
of in elkaar overgaan en zulks over de 2) met vernietiging van het beroe
gehele breedte van die wegen, en dat pen vonnis, de eiser Paul Jacques 
wanneer een wijd uiteenlopende hoek veroordeelt tot een geldboete met 
aan een kant van twee samenlopende opdeciemen en een vervangende ge
wegen zo afgeknot is dat een van die vangenisstraf en hem verplicht een 
wegen sterk verruimd in de andere bijdrage van 5 frank met opdecie
weg loopt, het kruispunt begint waar men te betalen biJ' wiJ'ze van biJ'dra
de weg bl'eder wol'dt (5). (Art. 2.8 Weg-
verkeersreglement.) ge tot de financiering van het voor-

-----------------f melde fonds, en de eisers elk veroor-

(1) Cass., 25 okt. 1971 55 1972, 202); zie ook 
Cass., 4 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 215) en 17 
dec. 1985, A.R. nr. 9713 (ibid., 1985-86, nr. 265). 

deelt in de helft van de kosten van 
beide aanleggen, wegens overtredin
gen van de artikelen 5, 72.2 en 
19.3.5° (De Jonckheere) en 12.3.1 

(2) Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 7025, supra, (Jacques) van het Wegverkeersregle-
nr. 368. .ment, die op 7 juli 1986 werden be

(3) Cass., 26 mei 1987, A.R. nr. 737 
(A.C., 1986-87, nr. 581). 

(4) Zie Cass., 8 sept. 1977 (A.C., 1978, 33). 

(5) Zie Cass., 28 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 146) en 9 jan. 1985, A.R. nr. 3775 
(ibid., 1984-85, nr. 279). 

.gaan; 

Overwegende dat de laatste daad 
waardoor de verjaring van de straf
vordering tegen beide eisers werd 
gestuit, de vraag is van de politie
commissaris die de procureur des 
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Konings bijstaat bij de Politierecht
bank te Brugge, op 27 janauri 1987 
gericht aan de politiecommissaris te 
Menen om een inlichtingsbulletin 
betreffende de eiser J ohan De 
J onckheere te bekomen; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een grand tot schorsing, de 
strafvordering tegen beide eisers op 
26 januari 1988 te middernacht inge
volge verj aring was vervallen; 

II. Op de voorziening van Johan 
De Jonckheere tegen de beslissing 
op de door de verweerder Andre 
Jacques tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat de appelrechters 
die vordering ongegrond verklaren; 

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

III. Op de voorziening van Paul 
Jacques tegen de beslissing op de 
door de verweerder Noel Tanghe te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat blijkens de pro
cesstukken de verweerder Noel 
Tanghe zijn civielrechtelijke vorde
ring tegen Paul Jacques door bete
kening van rechtstreekse dagvaar
ding op 8 oktober 1987 bij de 
Politierechtbank te Torhout aanhan
gig heeft gemaakt; dat die civiel
rechtelijke vordering aldus werd in
gesteld vooraleer de strafvordering 
tegen Paul Jacques wegens verja
ring was vervallen; dat het verval 
van de strafvordering en de vernieti
ging die er het gevolg van is, geen 
invloed hebben op de beslissing op 
de voormelde civielrechtelijke vorde
ring; 

Over het middel, Juidende als volgt: 
het vonnis beantwoordt niet wettelijk de 
door de eisers in hoger beroep ontwik
kelde besluiten, waarbij werd aange
toond dat het ongeval zich niet voordeed 
op het kruispunt gevormd door de Bas
sinstraat, Elisabethlaan en de Boeiaard
straat, maar wei in de Bassinstraat; het 
vonnis is strijdig met de wetgeving en de 
rechtspraak ter zake waar het het princi
pe niet stelt dat het kruispunt gevormd 

wordt door het verlengde van de rooilijn; 
de rechtbank stelt in het bestreden von
nis ten onrechte vast dat het verkeerson
geval gebeurd is op het kruispunt ge
vormd door de Elisabethlaan en Bassin
straat en de Boeiaardstraat; integendeel 
heeft het ongeval zich voorgedaan tussen 
twee kruispunten, het ene gevormd door 
de Boeiaardstraat en de Bassinstraat en, 
anderzijds, het kruispunt gevormd door 
de Elisabethlaan en de Bassinstraat; het 
ongeval heeft zich derhalve voorgedaan 
in de Bassinstraat; het blijkt onweerleg
baar uit het uittreksel van het bijzonder 
plan van aanleg Station-Zuid Torhout 
(mb. van 23 mei 1985); de Boeiaardstraat 
is een rechtlijnige nauwe straat welke 
ter hoogte van de Bassinstraat een wijd 
uiteenlopende hoek aan een kant maakt; 
het kruispunt van de Boeiaardstraat en 
de Bassinstraat begint waar de weg bre
der wordt. Het kruispunt Boeiaardstraat
Bassinstraat wordt begrensd door de 
denkbeeldige lijn welke in het verlengde 
ligt van de gevels gesitueerd v66r de ver
breding; gezien de appelrechter een on
juiste beoordeling weerhoudt wat de situ
ering van het ongeval betreft, oordeelt 
hij verkeerdelijk dat de overtreding door 
Johan De Jonckheere van de artikelen 5, 
72.2 en 19.3.5° van het Wegverkeersregle
ment buiten oorzakelijk verband met de 
aanrijding staat en de eruit voortsprui
tende schade : 

Overwegende dat eiser met zijn 
verzoekschrift tot cassatie een stuk 
heeft neergelegd dat de vermelding 
draagt « Uittreksel B.P.A. Station
Zuid M.B. 23-05-1985 » en waarvan 
niet blijkt dat het werd overgelegd 
aan de feitenrechter; dat hij, zonder 
zelfs voor te houden dat de schets 
waarop de appelrechters hun beslis
singen laten steunen niet met het 
door hem neergelegde « Uittreksel 
B.P.A. » overeenstemt, in zijn mid
del naar het laatstvermelde stuk 
verwijst; dat het Hof geen acht ver
mag te slaan op het « Uittreksel 
B.P.A. » en dat het onderzoek van 
het middel, in zoverre dit naar het 
« Uittreksel B.P.A. » verwijst, het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is; 

Overwegende dat de rechter in 
feite en derhalve op onaantastbare 
wijze beoordeelt of het samenlopen 
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van twee of meer openbare wegen 
een en hetzelfde of meerdere kruis
punten uitmaakt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zegt : wanneer men de verbe
terde schets gevoegd bij het proces
verbaal nummer 1605 van 19 novem
ber 1986 van naderbij bekijkt, stelt 
de rechtbank vast dat het verkeers
ongeval gebeurd is op het kruispunt 
gevormd door de Elisabethlaan en 
Bassinstraat in (lees : en) de Boei
aardstraat; dat onder kruispunt 
moet worden verstaan de oppervlak
te begrensd door de denkbeeldige 
lijnen welke in het verlengde liggen 
van de gevels of afsluitingen van ge
bouwen of langs openbare wegen 
gelegen gronden op de plaats waar 
de wegen samenkomen of in elkaar 
overgaan en zulks over de gehele 
breedte van die wegen; wanneer een 
wijd uiteenlopende hoek aan een 
kant van twee samenlopende wegen 
zo afgeknot is dat een van de wegen 
sterk verruimd in de andere weg 
loopt, dan begint het kruispunt waar 
de weg breder wordt; 

Overwegende dat de appelrechters 
door die redengeving, eensdeels, de 
bepaling « kruispunt » niet misken
nen en aan de situatieschets naar 
dewelke zij verwijzen, geen uitleg
ging geven die onverenigbaar is met 
de inhoud ervan en de bewijskracht 
ervan niet miskennen, anderdeels, 
het desbetreffende verweer van ei
ser verwerpen, zodoende zijn conclu
sie beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

IV. Op de voorziening van Andre 
Jacques : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, . niet blijkt dat de voorziening 
van e1ser, burgerlijke partij, werd 
betekend aan de verweerder J ohan 
De Jonckheere; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het de ei
sers Johan De Jonckheere en Paul 
Jacques op de strafvordering veroor
deelt; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt Johan 
De Jonckheere, enerzijds, en Andre 
Jacques en Paul Jacques, ander
zijds, in twee derde van de kosten 
van hun respectieve voorziening; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

14 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn; R. Vanneste, Brugge. 

Nr. 397 

2' KAMER - 14 maart 1989 

I STEDEBOUW - SANCTIE - ART. 64 WET 
RUIMTEL!JKE ORDENING EN STEDEBOlW -
INBREUK OP DE BEPALINGEN VAN TITEL II 
VAN DIE WET DOOR HET IN STAND HOVDEN 
VAN WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WER-

I KEN- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. 

I Het bij art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening 
! en Stedebouw omschreven misdrijf ter 

zake van inbreuk op de bepalingen 
van titel II van die wet door het in 
stand houden van wederrechtelijk uit
gevoerde werken vereist niet dat de in
standhouder van de werken ook de uit
voerder ervan is; het misdrijf van die 
instandhouding wordt opgeleverd door 
het schuldig verzuim aan het bestaan 
van de wederrechtelijk uitgevoerde 
werken een einde te maken. 
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(MINTIENS T. STAD BRUGGE) 

ARREST 

(A.R. nr. 2650) 

geen bouwwerk in stand kan gehou
den hebben in de zin van de wet op 
de stedebouw; 2) het ten deze hoog
stens om een voorlopige precaire af
sluiting kan gaan en een bouwver-

i gunning enkel vereist is voor inrich
HET HOF; - Gelet op het bestre- tingen « bestemd om ter plaatse te 

den arrest, op 19 mei 1988 door het blijven staan »; 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het door artikel 
I. In zoverre de voorziening ge- 64 van de Stedebouwwet bepaalde 

richt is tegen de beslissing op de te- misdrijf van door het in stand hou
gen eiser ingestelde strafvordering : den van werken inbreuk te maken 

. . . op de bepalingen van titel II van die 
Over het m1ddel: schendmg van artl- , wet niet als constitutief element ver

kel 64 van de yvet. van 29 ma~rt 1~62• eist dat de instandhouder an de 
houdende orgamsatre van de rUlmtehJke k . v 
ordening en van de stedebouw, I v.:~r. en ook de mtv.oerder ervan zou 

doordat het arrest eiser veroordeelt ZlJn, dat het aan ~rser t~n laste ge
wegens onwettige instandhouding van l~gde strafba:=tr fert van n:.lstandh?u
bouwwerken, in casu publiciteitsborden, dmg bestaat m het schuldrg verzmm 
en daarbij zijn verweer hieruit afgeleid aan het bestaan van de wederrech
dat hij geen « werken » heeft uitgevoerd telijk uitgevoerde werken een einde 
en de betichting deze in stand te hebben te stellen; 
gehouden enkel kan toegepast worden I 
op hem die eerst gebouwd en vervolgens 1 

in stand gehouden heeft, afwijst met de Overwegende dat bij afwezigheid 
overweging dat « zulke redenering de van conclusie van eiser omtrent de 
volledige uitholling van de wet zou me- thans aangevoerde « voor ieder mis
debrengen omdat het zou volstaan dat de drijf (veronderstelde) strafbare ge
oprichter zijn wederrechtelijk tot stand draging », de appelrechters de schul
gebracht werk zou verkopen opdat digverklaring van eiser naar recht 
het instandhoudingsmisdrijf onbestaande. verantwoorden door vast te stellen 
zou worden »; : dat de aan eiser ten laste gelegde 

terwijl, onverminderd de regelen inza- feiten, omschreven in de bewoordin
ke mededaderschap of medeplichtigheid gen van de wet bewezen zijn· 
waarvan de toepasselijkheid ter zake ' ' 

Dat het middel niet kan worden niet wordt vastgesteld, het misdrijf van 
de instandhouding van onvergunde wer
ken enkel kan bestaan ten aanzien van aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titHe 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 : 

de oprichter van onvergunde bouwwer
ken en niet ten aanzien van de verwer
ver van dusdanige bouwwerken, ander
zijds, ieder misdrijf een strafbare gedra
ging veronderstelt, hetzij in de vorm van 
een positief handelen, hetzij in de vorm 
van een schuldig niet-handelen; het ar
rest dat noch vaststelt dat de onvergun
de werken door eiser werden uitgevoerd, 
noch een strafbare gedraging van eiser 
reveleert in de vorm van een verboden 
handelen of een schuldig niet-handelen, 
derhalve niet vermocht eiser te veroorde-, 
len wegens de instandhouding van on
vergunde werken, die niet door hem uit- ; 
gevoerd waren : Overwegende dat die vordering 

ongegrond wordt verklaard; 
Overwegende dat eiser conclu-

deerde ten betoge dat: 1) hij niets Dat de voorziening niet ontvanke .. 
heeft gebouwd en derhalve dan ook lijk is bij gebrek aan belang; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voqrzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Blontrock, Brussel. 

Nr. 398 

2• KAMER- 14 maart 1989 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING - WEDEROPNEMING VAN EEN OP 
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINTER-
NEERDE. 

Wanneer een op proef in vrijheid gestel
de gei"nterneerde, op vordering van de 
procureur des Konings, weder opgeno
men is in een psychiatrische afdeling, 
kan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij de wederopneming 
van de betrokkene in een door haar 
aangewezen instelling slechts bevelen 
als zij in haar beslissing vaststelt dat 
de voorwaarden voor de wederopne
ming vervuld zijn (1). (Art. 20 Wet Be
scherming Maatschappij.) 

(VAN ROOSBROECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 3180) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 januari 1989 ge
wezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de hulpgevangenis te Leu-
ven; 

Overwegende dat de beslissing de 
wederopneming van eiser, op proef 
in vrijheid gestelde ge"interneerde, 
in een psychiatrische afdeling be
veelt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 20, tweede lid, 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij; 

Overwegende dat, krachtens arti-
kel 20 van de genoemde wet, een op 
proef in vrijheid gestelde ge"inter
neerde op vordering van de procu
reur des Konings opnieuw in een 
psychiatrische afdeling kan worden 
opgenomen, indien in zijn gedragin
gen of geestestoestand een gevaar 
voor de maatschappij waarneem
baar is, met name wanneer hij de 
hem opgelegde voorwaarden niet in 
acht neemt; dat de commissie tot be
scherming van de maatschappij ver
volgens uitspraak doet over de we
deropneming van de betrokkene in 
een inrichting die zij aanwijst; dat 
de commissie echter vooraf dient na 
te gaan of de voorwaarden voor de 
wederopneming vervuld zijn en on
der meer dient vast te stellen welke 
voorwaarde van invrijheidstelling 
door de betrokkene niet in acht 
werd genomen; 

Overwegende dat ten deze de 
commissie - na te hebben vastge
steld dat eiser op proef in vrijheid 
werd gesteld, dat door de procureur 
des Konings te Leuven op 20 no
vember 1988 een vordering tot we
deropneming van eiser in een psy
chiatrische afdeling werd uitgereikt 
en dat de toestand van eiser na we
deraanhouding dient besproken te 
worden - beslist tot plaatsing van 
eiser in de strafinrichting te Merks
plas, op grand dat de geestestoe
stand van eiser niet voldoende is 
verbeterd en in zijn gedragingen 
een gevaar voor de maatschappij 
waarneembaar is, en de reclassering 

------------------1 niet verzekerd is; 

9197 
1 Dat de beslissing derhalve niet (1) Cass., 11 dec. 1984, A.R. 

(A. C., 1984-85, nr. 231). . _I :r:taar recht is verantwoord; 
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Om die redenen, ongeacht de door 
eiser ondertekende brief, betiteld 
« memorie », die op 21 februari .1989 
ter griffie van het Hof werd ontvan
gen en waarvan de inhoud niet is te 
begrijpen, 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 maatschapij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van 
de hulpgevangenis te Leuven. 

14 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 399 

2• KAMER - 15 maart 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - ARREST VAN HET HOF VAN ASSI
SEN - DOOR DE GRIFFIER EENSLUIDEND 
VERKLAARDE UITGIFTE - BEWIJS VAN DE 
ERIN VERVATTE VERMELDINGEN TOT BE
TICHTING VAN VALSHEID. 

Wanneer de uitgifte van een arrest van 
het hof van assisen eensluidend ver
klaard en ondertekend is door de grif
fier die aangewezen werd om het ambt 
van griffier uit te oefenen in het hof 
van assisen dat de beslissing heeft ge
wezen, ]evert die uitgifte bewijs op van 
de erin vervatte vermeldingen tot ze 
van valsheid wordt beticht (1}. 

(CUTINO-PRIMITIVO T. SINAEVE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7172) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1988 gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Luik, dat enkel uit
spraak heeft gedaan over de burger
lijke belangen; 

Over het middel volgens hetwelk het 
arrest op het ogenblik van onderteke
ning van de voorziening niet was onder
tekend door mevr. C. Dumortier, asses
sor; 

Overwegende dat de uitgifte van 
het arrest, op grand waarvan het 
Hof uitspraak moet doen, de woor
delijke weergave is van de beslis
sing; dat zij eensluidend verklaard 
en ondertekend wordt door de grif
fier, die door de hoofdgriffier is aan
gewezen om het ambt van griffier 
uit te oefenen in het hof van assisen 
dat de beslissing heeft gewezen; 

Dat de bij het dossier gevoegde 
uitgifte de handtekening van de 
rechter C. Dumortier en van die 
griffier draagt; 

Dat die authentieke vermelding 
bewijs oplevert zolang ze niet van 
valsheid wordt beticht, en dat eiser 
geen valsheidsvordering heeft inge
steld tegen de uitgifte van het be
streden arrest; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

15 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter ------------------1- Verslaggever : de h. Willems - Ge

(1) Cass., 11 maart 1987, A.R. nr. 5471 
(A.C., 1986-87, nr. 412). 

Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Pierre, Luik. 
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Nr. 400 

2• KAMER - 15 maart 1989 

ONTVOERING VAN EEN KIND- NIET
AFGEVEN VAN EEN KIND - SW., ART. 369BIS 
- BEGRIP. 

Het misdrijf « niet-afgeven van een 
kind » kan hierin bestaan dat de ouder 
aan wie de bewaring van het kind bij 
rechterlijke beslissing is toevertrouwd, 
zijn opvoedingsplicht niet vervult die 
erin bestaat het kind te overtuigen 
zich naar het omgangsrecht van de 
andere ouder te schikken (1). 

(D ... T. F ... ) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7248) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 november 1988 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

had om haar gehele gezag aan te wen
den om de rechterlijke beslissing te doen 
naleven; het hof van beroep, in strijd 
met wat zij verklaart, beslist dat zij aan 
die verplichting te kort gekomen is, zon
der daarbij evenwel aan te geven waarin 
die tekortkoming bestaat; de beslissing 
om die reden de wettelijke bewijsregels 
schendt; verweerder van de Jeugdrecht
bank te Bergen, in haar vonnis van 4 
mei 1987, verkregen heeft dat hij het 
eerste, derde en vijfde weekend van de 
maand alsook gedurende een gedeelte 
van de vakantie het bezoek mocht ont
vangen van zijn zoon, onder verplichting 
dat hij het kind zou komen ophalen in 
en terugbrengen naar de woning van ei
seres; hij dat nooit gedaan heeft omdat 
hij voor de uitoefening van zijn om
gangsrecht niet kon volstaan met aan te 
bellen aan de deur van zijn woning en 
onmiddellijk daarop weg te gaan toen 
het kind hem zei niet met hem te willen 
meegaan; hij daarentegen bij het kind 
moest blijven, ermee moest praten en 
het moest proberen te overreden hem te 
volgen en het kind zo nodig daartoe kon 
en moest dwingen; aan eiseres niet kan 
worden verweten dat zij niet heeft ge
daan wat hij zelf moest doen om zijn be
zoekrecht uit te oefenen; het arrest op 
die opmerking niet is ingegaan en dat 
middel niet beantwoordt; het bijgevolg 
om die redenen moet worden vernietigd : A. In zoverre de voorziening ge

richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering : Overwegende dat de tekortkoming 

van de ouder aan wie de bewaring 
Over het middel: dat eiseres in haar van het gemeenschappelijk kind bij 

conclusie voor het hof van beroep heeft rechterlijke beslissing is toever
betwist en trouwens nog betwist dat ze trouwd, om zijn opvoedingsplicht te 
ook maar iets zou ondernomen hebben vervullen door het kind te overreden 
om haar gewezen echtgenoot, thans ver- zich te schikken naar het bezoek
weerder, de uitoefening van zijn bezoek-
recht ten aanzien van hun kind Guillau- recht van de andere ouder, behalve 
me te verhinderen; ook al ontkent hij, in bijzondere omstandigheden die 
het geenszins bewezen is dat zij het kind de feitenrechter dient vast te stel
niet aan zijn vader zou hebben afgege- len, als een overtreding van artikel 
ven; zij, zonder dat zulks kan worden te- 369bis van het Strafwetboek kan 
gengesproken, verklaart dat de koffer worden beschouwd; 
van het kind altijd gepakt was en het 
kind klaarstond als zijn vader het kwam Overwegende dat het arrest erop 
halen; het hof van beroep dat trouwens wijst dat eiseres « bij elk van de ne
toegeeft, doch van oordeel is dat zij niet gentien pogingen tot uitoefening 
aileen de negatieve verplichting had om van het bezoekrecht steevast her
niets te ondernemen wat de uitoefening haalde : " ik wil mijn zoon Guillau
van het bezoekrecht door haar gewezen me niet ertoe verplichten naar zijn 
echtgenoot in de weg zou kunnen staan, , ( ) f 
maar tevens de positieve verplichting vader te gaan ; dat eiseres , a ge-
------------------1 zien van de weinig gemotiveerde 

(1} Cass., 28 okt. 1987, A.R. nr. 5953 
(A.C., 1987-88, nr. 120}. 

weigering van het kind, geen enkel 
ander middel aanvoert om haar ei
gen negatieve houding te rechtvaar-
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digen; dat uit de tijdens de debatten 
verkregen gegevens blijkt dat (eise
res) niets ondernam om haar zoon 
te overreden om van houding te ver
anderen; dat zij zich zonder meer 
schikte in de weigering van het kind 
dat altijd opnieuw zijn vader te ver
staan liet geven dat hij hem verveel
de en dat het nutteloos was hem 
nog op te zoeken in het kader van 
zijn bezoekrecht »; 

Dat aldus het arrest, nu het be
slist « dat die weigering om haar 
zoon tot andere gedachten te bren
gen, mede aan de basis lag van een 
feitelijke toestand waarin het kind 
geleidelijk tot de overtuiging kwam 
dat het redenen had om te weigeren 
zijn vader nog te zien », antwoordt 
op de conclusie van eiseres en de 
feitelijke omstandigheden aangeeft 
waaruit het, zonder de wettelijke be
palingen betreffende de bewij slast 
in strafzaken te schenden, afleidt 
dat het misdrijf bewezen is; 

Overwegende dat voor het overige 
de appelrechters niet ertoe gehou
den waren te antwoorden op de 
door eiseres aan verweerder ge
richte grieven die ten gevolge van 
die vaststellingen en consideransen 
niet ter zake dienend waren; 

Dat het arrest regelmatig met re
denen is omkleed en naar recht is 
verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

15 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. A. Bulteau, Bergen. 

Nr. 401 

2' KAMER - 15 maart 1989 

WEGVERKEER INSCHRIJVING VAN 
VOERTUIGEN - ALLERLEI - VRIJSTELLIN-
GEN - BEGRIP. 

Van de verplichting tot inschrijving in 
Belgie zijn alleen die voertuigen vrij
gesteld welke tijdelijk in Belgie wor
den ingevoerd door niet in het land 
verblijvende personen en die voorzien 
zijn van een inschrijvingsteken dat 
werd uitgereikt door de autoriteiten 
van een bij art. 3, § 1, tweede lid, K.B. 
31 dec. 1953 aangewezen ander land 
dan Belgie, alsmede van het daarmee 
overeenkomend kenteken (1). (Art. 3, 
§ 1, eerste en tweede lid, K.B. 31 dec. 
1953 houdende regeling nopens de 
inschrijving van voertuigen met eigen 
beweegkracht.) 

(THILTGES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7269) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor-

B
. 

1 
d . . rectionele Rechtbank te Aarlen; . n zoverre e voorz1enmg ge-

1 

richt is tegen de beslissing op de Over het middel dat het bestreden von
burgerlijke rechtsvordering: nis, met bevestiging van het beroepen 

, vonnis, beslist dat eiser zijn voertuig in 

Overwegende dat eiseres geen en-
kel middel aanvoert; (1) Zie Cass., 12 okt. 1976 (A.C., 1977, 187). 
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Belgie had moeten laten inschrijven en 
hem wegens overtrading van de artike
len 3, § 1, en 6 van het koninklijk besluit 
van 31 december 1953 tot een enkele 
geldboete veroordeelt, 

terwijl eiser zowel voor de eerste rech
ter als voor de appelrechter in zijn con
clusie had betoogd dat het litigieuze 
voertuig ten tijde van de feiten was inge
schreven in het Groothertogdom Luxem
burg en dat (eiser) houder was van een 
inschrijvingsbewijs dat overeenstemde 
met de hem uitgereikte nummerplaat, 
zodat de correctionele rechtbank « geen 
passend antwoord heeft gegeven op de 
argumenten » van eiser; het vonnis bo
vendien de artikelen 3, § 1, en 6 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1953 
schendt die weliswaar « de verplichting 
opleggen het voertuig in te schrijven en 
te rijden met een inschrijvingsbewijs dat 
overeenkomt met de voor dat voertuig 
toegekende nummerplaat » doch niet de 
verplichting opleggen om het voertuig 
« in Belgie in te schrijven , : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat eiser sedert september 
1986 in Athus verbleef en van 
ambtswege uit de bevolkingsregis
ters van Esch-sur-Alzette was ge
schrapt, en daaruit afleidt dat eiser 
zijn voertuig in Belgie had moeten 
laten inschrijven; 

Dat het aldus de door eiser in zijn 
conclusie uiteengezette argumenten 
beantwoordt door ze te verwerpen; 

Dat het middel, in zoverre het een 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 3, § 1, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 31 december 1953 
houdende regeling nopens de in
schrijving van voertuigen met eigen 
beweegkracht, geen voertuig met ei
gen beweegkracht tot het verkeer op 
de openbare weg wordt toegelaten, 
tenzij het vooraf ingeschreven is; 

Overwegende dat het tweede lid 
van dat artikel een uitzondering 
maakt op de verplichting de voertui
gen met eigen beweegkracht te doen 
inschrijven, namelijk wanneer het 
gaat om voertuigen met eigen be
weegkracht die tijdelijk in Belgie 

worden ingevoerd door niet in het 
land verblijvende personen en die 
voorzien zijn van een inschrijvings
teken dat werd uitgereikt door de 
autoriteiten van een bij dat artikel 
aangewezen ander land dan Belgie, 
alsmede van het daarmee overeen
komend kenteken; 

Overwegende dat uit de gehele 
tekst van die bepaling en meer be
paald uit het onderling verband tus
sen het eerste en het tweede lid 
blijkt dat, buiten het in het tweede 
lid bedoelde geval, geen enkel voer
tuig met eigen beweegkracht tot het 
verkeer in Belgie toegelaten wordt 
als het niet vooraf in Belgie is inge
schreven; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van de artikelen 3, § 1, en 
6 van het koninklijk besluit van 31 
december 1953 aanvoert, faalt naar 
recht; 

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

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

15 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Chr. Wittamer, Aarleli. 

Nr. 402 

2• KAMER - 15 maart 1989 

WEGVERKEER WEGVERKEERSWET, 
ART. 42- VERVAL VAN HET RECHT TOT STU
REN - VERVAL VOORGOED UITGESPROKEN 
WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID -
VERE!STE VASTSTELLINGEN. 
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Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig voor
goed wordt uitgesproken wegens licha
melijke ongeschiktheid, zonder dat 
wordt vastgesteicf dat de ongeschikt
heid blijvend blijkt te zijn (1). 

(LISON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7306) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

lichamelijke ongeschiktheid voor
goed vervallen verklaart van het 
recht tot het besturen van een voer
tuig, een luchtschip of tot het gelei
den van een rijdier : 

Overwegende dat luidens artikel 
42 van de Wegverkeerswet verval 
van het recht tot sturen moet uitge
sproken worden wanneer, naar aan
leiding van een veroordeling wegens 
overtreding van de politie over het 
wegverkeer of wegens een verkeers
ongeval te wijten aan het persoon
lijk toedoen van de dader, de schul
dige lichamelijk ongeschikt wordt 
bevonden tot het besturen van een 
voertuig of een luchtschip of tot het 
geleiden van een rijdier, in welk ge
val het verval hetzij voorgoed, hetzij 

I. In zoverre de voorziening ge- voor een termijn gelijk aan de waar
richt is tegen de op de strafvorde- schijnlijke duur van de ongeschikt
ring gewezen beslissing waarbij ei- heid wordt uitgesproken al naarge
ser wordt veroordeeld wegens de lang deze blijvend of voorlopig blijkt 
hem ten laste gelegde overtreding : te zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
Overwegende dat de substantiele vonnis eiser voorgoed vervallen ver

of op straffe van nietigheid voorge- klaart van het recht tot het besturen 
schreven rechtsvormen in acht zijn van een voertuig, een luchtschip of 
genomen en de beslissing overeen- tot het geleiden van een rijdier, op 
komstig de wet is gewezen; grond « dat de door de eerste rech-

II. In zoverre de voorziening ge- ter regelmatig aangewezen dokter 
richt is tegen de op de strafvorde- Sondag in het slot van zijn verslag 
ring gewezen beslissing waarbij ei- verklaard heeft dat beklaagde voor 
ser wegens lichameliJ'ke ongeschikt- een beperkte duur lichamelijk onge-

schikt was tot het besturen van een 
heid voorgoed vervallen verklaard voertuig; dat hij die duur vaststelt 
wordt van het recht tot het besturen op minstens twee j aar met ingang 
van een voertuig, een luchtschip of van augustus 1987, nu beklaagdes 
tot het geleiden van een rijdier : toestand pas kan verbeteren als hij 

Over het ambtshalve aangevoerde mid- zich strikt houdt aan de medicatie 
del: schending van de artikelen 97 van en een sobere levenswijze, wat de 
de Grondwet en 42 van de Wegverkeers- epilepsieverschijnselen zou moeten 
wet : doen ophouden; dat dit verslag niet 

Overwegende dat het bestreden wordt bekritiseerd en geen onnauw
vonnis, met bevestiging van het be- keurigheden bevat waardoor een 
roepen vonnis, eiser schuldig ver- aanvullend onderzoek nodig zou 
klaart aan overtreding van het Weg- zijn; dat het vooralsnog niet moge
verkeersreglement, hem uit dien lijk is het einde van dat verval vast 
hoofde tot een straf veroordeelt en te stellen; dat het verval niet kan 
hem bovendien op grond van artikel worden opgelegd onder de ontbin-
42 van de Wegverkeerswet wegens dende voorwaarde van een deskun
------------------1 digenonderzoek of van testen waar

aan de beklaagde zich zou moeten 
onderwerpen, maar dat het hem 
daarentegen, zoals de eerste rechter 

(1) Cass., 22 mei 1987, A.R. nr. 1208 
(A.C., 1986-87, nr 570). 
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in herinnering bracht, vrijstaat om 
na twee j aar de opheffing van het 
rijverbod te vragen »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis waarbij hij voorgoed verval
len verklaard wordt van het recht 
tot het besturen van een voertuig, 
een luchtschip of tot het geleiden 
van een rijdier niet naar recht ver
antwoord is, nu het niet vaststelt 
dat de lichamelijke ongeschiktheid 
van eiser blijvend blijkt te zijn; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde middel, dat 
toch niet tot ruimere cassatie zou 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zoverre 
het eiser wegens lichamelijke onge
schiktheid voorgoed vervallen ver
klaart van het recht tot het besturen 
van een voertuig, een luchtschip of 
tot het geleiden van een rijdier; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser in de helft van 
de kosten en laat het overige gedeel
te van die kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dinant, zitting houdende in 
hoger beroep. 

15 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Ph. Delvaux, Charleroi. 

Nr. 403 

1 e KAMER - 16 maart 1989 

De rechter is niet verplicht te antwoor
den op aanvoeringen in een conclusie 
die geen verband houden met hetgeen 
in het dispositief van die conclusie 
wordt gevorderd (1). (Art. 97 Gw.) 

(JUMEAU T. VANPOUCKE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8027) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 oktober 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel: schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doordat eiser in zijn regelmatige ap
pelconclusie, in verband met de bereke
ning van het eigen warmwater- en ver
warmingsverbruik, aanvoerde dat het 
bewijs niet was geleverd van de bedra
gen die men uit dien hoofde van hem 
vorderde en tot staving van dit middel 
verschillende redenen aanvoerde waar
door men sterk kan twijfelen aan de 
ernst waarmee de eenheden van de ver
warming en het warm water werden be
rekend en trouwens nog worden bere
kend, onder meer dat: « ( ... ) bij de 
aanvang van de verhuring, het beheer in 
handen was van Herve Thys, wiens 
hoofdberoep dat van stookolieverkoper 
was bij een grote petroleummaatschap
pij; deze er natuurlijk belang bij had het 
verbruik op te drijven, vermits hij ter
zelfder tijd vergoed was als beheerder en 
met een percentage op de verkoop; geble
ken is dat de afrekeningen heel vaag 
zijn opgemaakt, dat er bovendien bij het 
opmaken van de staten een verwarring 
is ontstaan tussen het verbruik van de 
door (eiser) bewoonde flat en het ver
bruik in het aanzienlijk grater apparte-
ment van (de verdieping eronder); een 
vroegere huurder zelfs met de meters 
heeft " geknoeid " om het bedrag van 
zijn eigen verbruik door (eiser) te doen 
betalen; (eiser) aileen woont en niette
genstaande zijn leeftijd geen kouwelijk 
mens is; hij nooit de radiator in de woon-

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 1--------------
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER 

LI.JKE 74\KE"i - AA!WOERI:'>iG DIE GEEN VER (1) Cass., 27 sept. 1982, A.R. nr 3520 
BA'\D !IOCDT MET HET GEVORDERDE. (A.C., 1982-83, nr 64). 
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kamer aansteekt; hij niet te veel warm 
water gebruikt en niet vaak een bad 
neemt; toen hem onwaarschijnlijke be
dragen werden gevraagd, hij om een on
derhoud met Thys, beheerder van het 
onroerend goed, had verzocht; de wijze 
waarop deze zijn taak opvatte duidelijk 
blijkt uit zijn brief van 10 januari 1980 
waarin hij schreef dat hij " Uitzonderlijk 
en uitsluitend om genoegen te doen aan 
de h. Vanpoucke, uw eigenaar" een af
spraak met (eiser) toestond, terwijl zijn 
taak als beheerder in werkelijkheid erin 
bestond te antwoorden op de vragen 
over het verbruik; de beheerder in die
zelfde brief zegt dat hij enkel aan de ei
genaar rekenschap is verschuldigd en 
dat de rekeningen zijn nagezien, voorge
dragen en met eenparigheid door de ver
gadering van eigenaars zijn aangeno
men; dit argument waardeloos is; de 
vergadering van eigenaars haar eigen 
belangen behartigt, maar niet die van de 
huurders; de uitleg van Thys over de ma
nier waarop hij het warmteverbruik be
rekende, gestaafd wordt door een eigen
handig geschrift dat aan (eiser) is over
handigd en dat deze bij het dossier heeft 
gevoegd; als voorbeeld wordt gegeven 
dat als 10.000 warmte-eenheden overeen
stemden met een verbruik van 100.000 
frank, de eenheidsprijs 150.000 frank be
droeg, terwijl als voor 10.000 eenheden 
een bedrag van 150.000 frank moet wor
den betaald, de eenheidsprijs 15 frank 
per eenheid bedroeg, wat logisch is; ech
ter, voor de bedragen van minder dan 
10.000 eenheden, wat het geval is met de 
flat van (eiser), Herve Thys het aantal 
eenheden verdubbelde; hij aldus als 
voorbeeld geeft dat 7.500 eenheden, in to
taal 150.000 frank kosten, wat neerkomt 
op een eenheidsprijs van 20 frank; men 
niet begrijpt waarom de eenheidsprijs 
moet worden verdubbeld naargelang het 
verbruik vermindert; toen de discussie 
steeds venijniger werd, en Thys niet toe
gaf, deze uit de flat (van eiser) boos is 
weggegaan, de deur toeslaand; een ex
pert moet worden aangesteld om aan de 
hand van de volledige boekhouding na te 
gaan of enkel de eenheden van het 
warmwater- en verwarmingsverbruik 
van eiser, op basis van een normaal ta
rief zijn gefactureerd », 

terwijl het bestreden vonnis de vorde
ring van verweerder toewijst en eiser 
veroordeelt tot betaling van 60.637 frank 
zonder in enige reden rekening te hou
den met het omstandig verweer van ei
ser; daaruit volgt dat het bestreden von
nis niet regelmatig met redenen is 

omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser in het dis
positief van zijn appelconclusie de 
rechtbank heeft verzocht « het be
roepen vonnis te vernietigen; daar
bij vast te stellen dat van bij het be
gin en gelet op de indexeringen, de 
huur in totaal 330.996 frank be
draagt; dat (eiser) in totaal 332.226 
frank heeft betaald; verweerder te 
veroordelen om het verschil, te we
ten 1.270 frank, terug te betalen; te 
verklaren en voor recht te zeggen 
dat hij het als lasten gevorderde be
drag van 26.645 frank niet verschul
digd is; (verweerder) te veroordelen 
om hem een vergoeding van 500 
frank per maand wegens genots
stoornis van januari 1980 tot 1 ja
nuari 1987, te weten 36.000 frank, te 
betalen »; 

Overwegende dat die lasten, vol
gens dezelfde conclusie, betrekking 
hebben op de bestuurs- en beheers
kosten; 

Overwegende dat eiser in voren
bedoeld dispositief derhalve niets 
vordert in verband met de bereke
ning van het warmwater- en verwar
mingsverbruik; 

Overwegende dat de feitenrechter 
niet behoeft te antwoorden op een 
conclusie zonder enig verband met 
wat in het dispositief ervan wordt 
gevorderd; 

Dat het middel niet kan worden 
aang:enomen; 

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

16 maart 1989 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 
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Nr. 404 

1' KAMER - 16 maart 1989 

1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER - DOORHALING - VERWIJ
ZING - GEEN GOEDKEURING - GEVOLG. 

2° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- BETEKENING VAN EXPLOTEN- EXPLOOT 
- DOORHALING - VERWIJZING - GEEN 
GOEDKEURING - GEVOLG. 

3° BETEKENING EN KENNISGEVING 
- BETEKENING VAN EXPLOTEN - ART. 43, 
LAATSTE LID, GER.W. - ONDERTEKENING 
VOOR ONTVANGST DOOR DE PERSOON AAN 
WIE HET AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT 
WORDT TER HAND GESTELD - ONDERTEKE
NING VOOR ONTVANGST OF WEIGERING -
VERMELDING IN HET EXPLOOT - ONREGEL
MATIGHEID - GEVOLG. 

1° en 2° In een gerechtsdeurwaarders
exploot, inzonderheid in een exploot 
van beteking, worden de niet regelma
tig goedgekeurde doorhalingen en ver
wijzingen als niet bestaande be
schouwd. 

(GEMEENTE SPRIMONT 
T. MR. VANDER BORGHT Q.Q.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8051) 

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

Over de door verweerder tegen de 
voorziening opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid, hierin be
staande dat zij te laat is ingesteld 
aangezien het verzoekschrift tot cas
satie op 22 mei 1987 ter griffie van 
het Hof is ingediend, dus meer dan 
drie maanden na de betekening, op 
verzoek van verweerder, van het be
streden arrest aan eiseres : 

Overwegende dat het arrest aan 
eiseres is betekend bij exploot van 
26 januari 1987 van gerechtsdeur
waarder Jean Pilmeyer met stand
plaats te Luik; 

Overwegende dat eiseres in haar 
memorie van wederantw:oord aan
voert dat zij « van oordeel was dat 
zij met (dat) exploot geen rekening 
hoefde te houden », nu het « wat be
treft de betekening ervan aan de 
persoon of de plaats die de wet be
paalt, tegenstrijdige vermeldingen 
bevat die elkaar tenietdoen en, inge
volge de artikelen 43, 4°, en 862, § 1, 
9°, van het Gerechtelijk Wetboek, tot 
nietigheid van de akte leiden »; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
origineel en het afschrift beide de 
betekening van het arrest vaststel
len en de afgifte van een eenslui
dend afschrift ervan door de optre
dende gerechtsdeurwaarder aan << de 
gemeente Sprimont, vertegenwoor
digd door haar college van burge
meester en schepenen, gevestigd in 
het gemeentehuis te 4060 Sprimont 
( ... ), waar ik gesproken heb met de 
h. Jean Marie Wilderiane, gemeente
secretaris, mij zo verklaard »; 

3° Het vormvereiste van ondertekening 
voor ontvangst door de persoon aan 
wie het afschrift van een exploot ter 
hand wordt gesteld, is niet voorge
schreven op straffe van nietigheid (1); 
bijgevolg Jeidt de door de gerechts
deurwaarder gedane vaststelling, dat 
de persoon aan wie het afschrift ter 
hand is gesteld, tegelijkertijd het origi
neel voor ontvangst heeft getekend en 
geweigerd heeft dat te tekenen, niet 
tot nietigheid van het exploot van bete
kening dat aan deze onregelmatigheid 
Jijdt. (Artt. 43, tweede lid, en 45 
Ger.W.) Dat zowel het origineel als het af

----------------1 schrift vermelden dat de h. Wilde

(1) Cass., 6 jan. 1975 (A.C., 1975, 501). 
riane het origineel « niet voor ont
vangst tekent », waarbij het woord 
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« niet » geschrapt is, zonder dat die 
doorhaling is goedgekeurd, zodat de 
h. Wilderiane volgens het origineel 
en het afschrift van het exploot, het 
origineel niet voor ontvangst heeft 
getekend; 

Dat niettemin op de kant van de 
eerste bladzijde van het origineel, 
onder de vermelding « onderhavige 
bladzijde voor ontvangst getekend >>, 
een handtekening staat die als die 
van de h. Jean Marie Wilderiane 
wordt aangewezen; 

Overwegende dat uit de boven
vermelde vermeldingen blijkt dat 
de optredende gerechtsdeurwaarder 
een afschrift van het arrest heeft ter 
hand gesteld aan de h. Jean Marie 
Wilderiane, gemeentesecretaris van 
de gemeente Sprimont, met wie hij 
in het gemeentehuis heeft gespro
ken; 

Dat die vermeldingen in het ex
ploot van betekening in overeen
stemming zijn met het vereiste van 
artikel 43, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat genoemd artikel 
43, laatste lid, weliswaar bepaalt dat 
« de persoon aan wie het afschrift 
wordt ter hand gesteld, het origineel 
voor ontvangst tekent >> en dat 
« weigert hij te tekenen, de deur
waarder daarvan dan melding 
maakt in het exploot »; dat het 
vormvereiste van ondertekening 
voor ontvangst evenwel niet op 
straffe van nietigheid is voorge
schreven; 

Dat, bijgevolg, de vaststelling dat 
de persoon aan wie het afschrift is 
ter hand gesteld tegelijkertijd het 
origineel voor ontvangst heeft gete
kend en geweigerd heeft dat te teke
nen, niet leidt tot nietigheid van het 
exploot van betekening dat aan deze 
onregelmatigheid lijdt; 

Overwegende dat, anderzijds, on
deraan op de eerste bladzijde van 
het origineel en van het afschrift 
van het exploot volgende, in andere 

drukletters dan de akte zelf, gestel
de tekst voorkomt die klaarblijkelijk 
met een stempel is aangebracht : 
« " en aangezien het exploot niet 
kon worden betekend overeen
kosmtig de artikelen 33 tot 35 van 
het Gerechtelijk Wetboek, heb ik 
een afschrift ervan achtergelaten op 
vorengenoemd adres van de bestem
meling, overeenkomstig artikel 38, 
§ 1, van hetzelfde wetboek ". Verwij
zing goedgekeurd >>; dat die tekst is 
geschrapt maar dat de niet goedge
keurde doorhaling ervan voor niet 
bestaande doorgaat; 

Overwegende dat uit de inhoud en 
de voorstelling van die tekst blijkt 
dat hij een verwijzing uitmaakt; dat 
te dezen die verwijzing bij gebreke 
van goedkeuring voor niet geschre
ven moet doorgaan; 

Overwegende dat derhalve het ex
ploot, waarvan de vermeldingen op 
dat punt niet tegenstrijdig zijn, zo
als reeds is gezegd, de naam, de 
voornaam en hoedanigheid vermeldt 
van de persoon aan wie het voor ei
seres bestemde afschrift van het ar
rest ter hand is gesteld; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de door laatstgenoemde op 22 mei 
1987, dus meer dan drie maanden 
na de betekening van het arrest, in
gestelde voorziening, laattijdig is; 

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

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

16 maart 1989 - 1 o kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Bosly, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en 
Simont. 
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Nr. 405 

1 e KAMER - 16 maart 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN EXCEPTIE 

VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN - MIDDEL VOLGENS HETWELK 
DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE IS MIS
KEND - AKTE NIET BIJ DE VOORZIENING GE
VOEGD - OVERLEGGING VAN DIE AKTE IN 
EEN ANDERE ZAAK - SAMENVOEGING VAN 
DE ZAKEN - GEVOLG. 

2° SAMENVOEGING VAN ZAKEN -
GEVOLG. 

3° VERBINTENIS - CONTRACTUELE VER
BINTENIS - EENZIJDIGE VERBINTENIS -
SOORT VERBINTENIS - VOORWAARDELIJKE 
VERBINTENIS- OPSCHORTENDE VOORWAAR
DE - VERVULLING VAN DE VOORWA.'\.RDE -
GEVOLG. 

4° VERBINTENIS - CONTRACTUELE VER
BINTENIS - EENZIJDIGE VERBINTENIS -
KOOPAANBOD - AANBOD MET EEN VOOR
WAARDE- OPSCHORTENDE VOORWAARDE
VERVULLING VAN DE VOORWAARDE - GE
VOLG. 

5° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LIJKE ZAKEN - OORZAAK VAN DE VORDE
RING - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE 
RECHTER. 

6° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- ALGEMENE REGELS- OORZAAK VAN 
DE VORDERING - AMBTSHALVE WIJZIGING 
DOOR DE RECHTER. 

1 o en 2° Wanneer het Hof twee voorzie
ningen samenvoegt, met name omdat 
zij krachtens art. 1083, tweede lid, 
Ger. W., ambtshalve moeten worden sa
mengevoegd, gelden de stukken, waar
op het Hof in elke zaak vermag acht 
te slaan, voor de beide procedures; der
halve kan het Hof, om in een zaak de 
ontvankelijkheid te beoordelen van 
een middel volgens hetwelk de bewijs
kracht is miskend van een akte die ei
ser niet bij zijn voorziening heeft ge
voegd maar die in de andere zaak is 

overgelegd, steunen op die akte die 
door de samenvoeging voor de beide 
zaken geldt (1). 

3° en 4° Hoewel de vervulling van de 
voorwaarde waarvan een eenzijdige 
verbintenis afhangt, deze definitief 
maakt, kan die vervulling tach niet tot 
gevolg hebben dat de eenzijdige ver
bintenis in een wederkering contract 
wordt omgezet, met name dat een 
koopaanbod een koopcontract wordt. 

5° en 6° Wanneer de vordering op een 
contractuele !out is gegrond, kan de 
rechter ten opzichte van verweerder 
geen fout in aanmerking nemen die 
geen betrekking heeft op zijn contrac
tuele verbintenissen, oak al is het een 
culpa in contrahendo (2). 

(TOSSENS E.A. T. LUCAS; CART1JYVELS T. LUCAS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8057 en 8062) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening 
van Pol Tossens, Pierre Heine, 
Victor Halleux, Alfons J uprelle en 
Gaston Lekane, alsmede die van 
Jacques Cartuyvels tegen hetzelfde 
arrest zijn gericht; zij derhalve, 
overeenkomstig artikel 1083 van het 
Gerechtelijk Wetboek, moeten wor
den gevoegd; 

Over het eerste middel, inzake de ei
sers Tossens, Heine, Halleux, Juprelle en 
Lekane : schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1101, 1108, 1126 tot 
1130, 1134, 1135, 1146 tot 1154, 1160 tot 
1180, 1318, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 
1582, 1589 van het Burgerlijk Wetboek, 
702, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, alsmede miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging en van het alge-

(1) Zie Cass., 20 juni 1988, A.R. nrs. 7851 en 
7934 (A.C., 1987-88, nr 643). 

(2) Zie Cass., 27 juni 1988, A.R. nr 6176 
(A.C., 1987-88, nr 666) met de verw1jzmgen 
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meen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken, 

doordat het arrest, na te hebben geoor
deeld: 1° dat de door de eisers aangega
ne verbintenis om voor de prijs van 
2.000.000 frank de aandelen te kopen of 
door derden te doen kopen waarop ver
weerder zou inschrijvingen voor hetzelf
de bedrag in het kapitaal van de ven
nootschap Agricobel, een « aanbod (on
der) voorwaarde » was, 2° dat de voor
waarde is vervuld doordat verweerder op 
16 december 1971, voor 3.000.000 frank 
op aandelen heeft ingeschreven en volge
stort, zodat de verbintenis van de eisers 
definitief is geworden en zij aldus ver
plicht waren hun verbintenissen uiterlijk 
tegen 1 maart 1974 na te komen, en 
3° dat de verbintenis, niettegenstaande 
de nietigheid ervan ten aanzien van de 
vennootschap, voor zover zij voorzag in 
een eventuele overdracht van de aande
len aan derden, niettemin verbindend 
was voor de partijen en als dusdanig kon 
worden uitgevoerd, met de toestemming 
van de raad van bestuur voor een over
dracht van de aandelen aan andere ven
noten of zelfs aan derden, na aanvaar
ding van de overdracht in dit laatste 
geval, de eisers veroordeelt om aan ver
weerder het bedrag van 1.489.000 frank 
te betalen, dit is het saldo van zijn parti
cipatie in het kapitaal van de coiiperatie
ve vennootschap Agricobel, op grand 
dat : " zij door hun hoedanigheid als lid 
van de raad van bestuur die zij zelf in de 
akte van verbintenis hebben vermeld 
niet alleen de vennootschapswetgeving, 
maar ook de statuten en het huishoude
lijk reglement dienden te kennen: dat, 
hoewel zij zich niet uitdrukkelijk ertoe 
hebben verbonden om hun verbintenis
sen aan de raad van bestuur voor te leg
gen, zij zich niettemin ertoe hebben ver
bonden om derwijze te handelen dat de 
aandelen althans aan zichzelf kunnen 
worden overgedragen en derhalve die 
vraag aan de raad van bestuur te stellen; 
dat zij aldus een fout hebben begaan 
door een verbintenis als geldig voor te 
stellen waarvan de nakoming bepalend 
was voor (verweerders) akkoord betref
fende nieuwe voorwaarden voor het op
nieuw samenstellen van een deel van de 
prijs van de overdracht van de handels
zaak; dat de (eisers) door verweerder al
dus op een dwaalspoor te brengen hun 
informatie- en eerlijkheidsverplichting 
jegens hun medecontractant niet zijn na
gekomen; dat zij bovendien, door niets te 
doen om aan (verweerder) de gelegen-

heid te geven zijn aandelen over te dra
gen, de schade van 1.489.000 volledig is 
blijven bestaan, die zij in solidum moe
ten herstellen ''• 

terwijl, eerste onderdeel, het aanbod 
een eenzijdige handeling is, onderschei
den van het contract waarop het betrek
king heeft; ofschoon het werkelijk voor 
de pollicitant verbintenissen doet ont
staan, het niet gaat om verbintenissen 
zelf die later in voorkomend geval uit 
het contract zullen voortvloeien; de polli
citant verplicht is zijn aanbod te handha
ven voor de uitdrukkelijke of redelijke 
geldigheidsduur ervan, zonder ingevolge 
zijn aanbod aileen te zijn gebonden door 
verbintenissen die later uit het contract 
zouden kunnen voortvloeien; het aanbod 
als dusdanig afhankelijk kan zijn van 
het vervullen van een opschortende voor
waarde, in welk geval de verbintenissen 
uit het aanbod pas ontstaan en in elk ge
val pas kunnen worden uitgevoerd als de 
voorwaarde vervuld is; de vervulling van 
de voor het aanbod gestelde voorwaarde 
enkel tot gevolg heeft de uit het aanbod 
voortvloeiende verbintenissen te doen 
ontstaan en de uitvoering ervan mogelijk 
te maken; daardoor geen contract ont
staat waarop het aanbod betrekking 
heeft en evenmin de eventueel eruit 
voortvloeiende verbintenissen tot stand 
komen; de totstandkoming van het con
tract en het ontstaan van de eruit voort
vloeiende verbintenissen enkel het ge
volg kunnen zijn van de aanvaarding 
van het aanbod door degene aan wie dit 
is gedaan of door diens gevolmachtigde; 
zij dus niet zijn af te leiden uit de enke
le vervulling van de voorwaarde waarvan 
het aanbod afhangt; en het hof van be
roep, door te beslissen zoals in het mid
del wordt vermeld, in het onzekere laat 
of het oordeelt dat de vervulling van de 
voorwaarde voor het aanbod als dusda
nig de verbintenissen van de eisers heeft 
doen ontstaan, ongeacht elke aanvaar
ding van het aanbod door verweerder 
dan wel of het integendeel van oordeel is 
geweest dat de vervulling van diezelfde 
voorwaarde, te dezen de inschrijving ten 
belope van 3.000.000 frank op aandelen 
in het kapitaal van de vennootschap 
Agricobel, betekende dat verweerder het 
aanbod stilzwijgend had aanvaard; het 
arrest aldus op dubbelzinnige redenen 
berust, wat neerkomt op een gebrek aan 
redenen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); en het arrest niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat de verbintenis 
om de aandelen waarop verweerder in 
het kapitaal van de vennootschap Agrico-
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bel heeft ingeschreven, te kopen of te 
doen kopen, de eisers definitief verbond, 
op grond alleen dat de voorwaarden 
waarvan het aanbod tot aankoop afhing 
was vervuld, zonder vast te stellen dat 
verweerder dat aanbod had aanvaard; 
daaruit volgt dat het arrest volgens de 
eerste van beide voormelde interpreta
ties, de regels miskent inzake de tot
standkoming van de contracten en de ge
volgen van de opschortende voorwaarde 
miskent (schending van de artikelen 
1101, 1108, 1126 tot 1130, 1134, 1135, 1168 
tot 1180 van het Burgerlijk Wetboek); 

1318, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, de rechter in verband 
met een burgerrechtelijke vordering niet 
bevoegd is om de oorzaak ervan ambts
halve te wijzigen of ambtshalve een mid
del op te werpen dat de openbare orde 
niet raakt; te dezen de enige oorzaak 
van verweerders rechtsvordering bestond 
in de tekortkomingen die hij aan eisers 
verweet in het kader van de uitvoering 
van de « verbintenis van 29 september 
1970 >>; verweerder echter noch voor de 
eerste rechter, noch voor het hof van be-

tweede onderdeel, de akte van 29 sep- roep tegen de eisers als grief aanvoerde 
tember 1970, zelfs in de onderstelling dat dat zij hun informatie- en eerlijkheids
deze volledig en geldig tot stand is geko- verplichting jegens hem niet zijn nage
men nadat een aanbod is aanvaard, en- komen, door hem een verbintenis als gel
kel voor de eisers verbintenissen inhield; dig voor te stellen die het niet was; 
het volgens de vaststelling van het arrest verweerder dus enkel de eisers contrac
ging om een verbintenis om de aandelen tueel aansprakelijk stelde voor de niet
waarop verweerder had ingeschreven, te uitvoering van « de verbintenis van 29 
kopen of te doen kopen; ze daarentegen september 1970 >>, zonder uitdrukkelijk of 
verweerder niet ertoe verplichtte zijn zelfs impliciet te vereisen dat zij ook 
aandelen te verkopen : zoals de eisers bij aansprakelijk zouden zijn op grond van 
conclusie aanvoerden, het dus ten hoog- de culpa in contrahendo; daaruit volgt 
ste ging om een eenzijdige koopbelofte, dat, in zoverre de oorzaak berust op de 
die later een eenvoudige verkoop kon fout die de eisers zouden hebben begaan, 
worden nadat verweerder, v66r 1 maart door een verbintenis als geldig voor te 
1974, zijn optierecht eventueel heeft uit- stellen die het niet was en aldus hun in
geoefend; het arrest, door de eisers op formatie- en eerlijkheidsverplichting je
basis van hun uit de akte van 29 septem- gens hun medecontractant niet na te ko
ber 1970 voortvloeiende verbintenissen te men, het arrest de oorzaak van de 
veroordelen, op grond dat de uit die akte vordering ambtshalve wijzigt en de ei
voortvloeiende verbintenissen definitief sers in de onmogelijkheid stelt zich te
waren geworden door de vervulling van gen zodanige beweringen te verdedigen; 
de opschortende voorwaarde waarvan zij het zo ook uitspraak doet over een niet 
afhingen, te weten dat verweerder op het gevorderde zaak en de bewijskracht van 
kapitaal van de vennootschap Agricobel de dagvaarding, het appelverzoekschrift 
had ingeschreven, en dat de eisers niet- en de conclusie van de verweerders mis
temin hebben nagelaten de vraag betref- kent (schending van de artikelen 702, 
fende de overdracht, van de aandelen 807, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
waarop verweerder had ingeschreven, boek, 1318, 1319, 1320 en 1322 van het 
aan de raad van bestuur van de vennoot- Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning 
schap Agricobel voor te leggen, alsof die van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
overdracht tussen de partijen tot stand het recht van verdediging en van het al
was gekomen door de enkele akte van 29 gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
september 1970, zonder vast te stellen de rechter geen uitspraak mag doen over 
dat verweerder de koopbelofte in een niet gevorderde zaken); 
koopcontract had omgezet door uitoefe- , 
ning van zijn optierecht binnen de bij 
die akte gestelde termijn, aan een loute
re koopbelofte of koopoptie de gevolgen 
van het koopcontract toekent; het aldus 
de draagwijdte van de verbintenis van 29 
september 1970 en derhalve de verbin
dende kracht ervan miskent (schending 
van de artikelen 1134, 1582 en 1589 van 
het Burgerlijk Wetboek), alsmede de be
wijskracht van de bewoordingen ervan 
miskent (schending van de artikelen 

en inzake de eisers Cartuyvels : schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1101, 1108, 1126 tot 1130, 1134, 1135, 
1146 tot 1154, 1168 tot 1180, 1318, 1319, 
1320, 1322, 1341, 1382, 1383, 1582, 1589 
van het Burgerlijk Wetboek, 702, 807 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsmede van het algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging en 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
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hetwelk de rechter geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken, 

nieuwe voorwaarden voor het opnieuw 
samenstellen voor een deel van de prijs 
van de overdracht van de handelszaak 
(zij) door (verweerder) aldus op ee~ 
dwaalspoor te brengen, hun informatie
en eerlijkheidsverplichting jegens hun 
medecontractant niet zijn nagekomen· 
dat zij bovendien, door niets te doen ord. 
aan (verweerder) de gelegenheid te ge
ven zijn aandelen over te dragen, de 
schade van 1.489.000 frank volledig is 
blijven bestaan, die zij in solidum moe
ten herstellen; die veroordeling ook geldt 
ten aanzien van (eiser) die akkoord is 
gegaan met de verbintenis ten voordele 
van (verweerder) en die zich als bestuur
der in volkomen overeenstemming met 
zijn collega's heeft gedragen; dat zijn 
brief van 1 (lees: 11) december 1977 voor 
zoveel nodig doet blijken van zijn verbin
tenis », 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat van de leden van de raad van 
bestuur van de coi:iperatieve vennoot
schap Agricobel, die verweerder had ge
dagvaard, « enkel (eiser) de overeenkom
st van 29 september 1970 niet had 
ondertekend » en na te hebben geoor
deeld : 1 o dat de verbintenis die de ande
re leden van de raad van bestuur op die 
dag hadden ondertekend om tegen de 
prijs van 3.000.000 frank de aandelen 
waarop verweerder in het kapitaal van 
de vennootschap Agricobel ten belope 
van hetzelfde bedrag zou inschrijven, te 
kopen of door derden te doen aankopen, 
een « aanbod (onder) voorwaarde » was; 
2° dat de voorwaarde is vervuld doordat 
verweerder op 16 december 1971 voor 
3.000.000 frank op de aandelen heeft in
geschreven en volgestort, zodat de ver- terwijl, eerste onderdeel, eiser, in zijn 
bintenis van eiser en zijn collega's van regelmatige conclusie, erop wees dat zijn 
de raad van bestuur definitief is gewor- handtekening op de akte van 29 septem
den en dat zij hun verbintenissen dan ber 1970 niet voorkwam en concludeerde 
ook uiterlijk tegen 1 maart 1974 dienden tot de afwijzing van de tegen hem inge
uit te voeren, en 3° de verbintenis van 29 stelde vordering (zou worden afgewezen) 
september 1970, niettegenstaande zij ten aangezien hij de litigieuze eenzijdige ak
aanzien van de vennootschap nietig was, te niet had ondertekend; het hof van be
in zoverre zij voorzag in de mogelijkheid roep, door ten aanzien van eiser te oor
om aandelen aan derden over te dragen, delen, zoals in het middel wordt gezegd 
niettemin tussen de partijen verbindend in het onzekere laat of het oordeelt dat 
was en als dusdanig had kunnen worden het bewijs van de verbintenis van eiser 
uitgevoerd, met toestemming van de kon worden afgeleid uit een geheel van 
raad van bestuur over een overdracht v~~moedens, met name uit zijn handel
van de aandelen aan andere vennoten, of WIJze als bestuurder en uit zijn brief van 
zelfs aan derden, na dagvaarding van de 1 (lees: 11) december 1977, dan wel of 
overdracht in dit laatste geval, eiser ver- het oordeelt dat die brief een begin van 
oordeelt om aan verweerder het bedrag bewijs door geschrift was waardoor het 
van 1.489.000 frank te betalen, dit is het bewijs door vermoedens kan worden toe
saldo van zijn participatie in het kapitaal gelaten; dat het arrest aldus op dubbel
van de coi:iperatieve vennootschap Agri- zinnige redenen berust, wat gelijkstaat 
cobel, op grond dat : « zij door hun hoe- met een gebrek aan motivering (schen
danigheid als lid van de raad van be- ding van artikel 97 van de Grondwet); en 
stuur (die de ondertekenaars van de aangezien het bewijs van een verbinte
verbintenis van 29 september 1970) heb- nis dat een bedrag vari 3.000 frank te 
ben vermeld in de akte van verbintenis, hoven gaat, in de regel, bij geschrifte 
niet alleen de vennootschapswetgeving, moet worden bewezen, het arrest het be
maar ook de statuten en het huishoude- wijs van eisers verbintenis niet wettig 
lijk reglement dienden te kennen; dat, heeft kunnen afleiden uit een geheel van 
hoewel zij zich niet uitdrukkelijk ertoe vermoedens, met name uit zijn handel
hebben verbonden hun verbintenis aan wijze als bestuurder en uit zijn brief van 
de raad van bestuur voor te leggen, zij 1 (lees : 11) december 1977; daaruit volgt 
zich niettemin ertoe hebben verbonden dat het arrest, volgens de eerste van bei
om derwijze te handelen dat de aandelen de voormelde interpretaties, de regels in
kunnen worden overgedragen, althans zake bewijslevering van de verbintenis
aan hunzelf en derhalve die vraag aan sen miskent (schending van artikel 1341 
de raad van bestuur te stellen; dat zij al- van het Burgerlijk Wetboek); 
dus een fout hebben begaan door een tweede onderdeel, het aanbod een een
verbintenis als geldig voor te stellen zijdige handeling is die verschilt van het 
waarvan de nakoming bepalend was contract waarop het betrekking heeft; of
voor (verweerders) akkoord betreffende 1 schoon het werkelijk voor de pollicitant 
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verbintenissen doet ontstaan, het niet 
gaat om verbintenissen zelf die later in 
voorkomend geval uit het contract zullen 
voortvloeien; de pollicitant verplicht is 
zijn aanbod te handhaven voor de uit
drukkelijke of redelijke geldigheidsduur 
ervan, zonder ingevolge zijn aanbod al
leen te zijn gebonden door verbintenis
sen die later uit het contract zouden 
kunnen voortvloeien; het aanbod als dus
danig afhankelijk kan zijn van het ver
vullen van een opschortende voorwaarde, 
in welk geval de verbintenissen uit het 
aanbod pas ontstaan en in elk geval pas 
kunnen worden uitgevoerd als de voor
waarde vervuld is; de vervulling van de 
door het aanbod gestelde voorwaarde en
kel tot gevolg heeft de uit het aanbod 
voortvloeiende verbintenissen te doen 
ontstaan en de uitvoering ervan mogelijk 
te maken; daardoor geen contract ont
staat waarop het aanbod betrekking 
heeft en evenmin de eventueel eruit 
voortvloeiende verbintenissen tot stand 
komen; de totstandkoming van het con
tract en het ontstaan van de eruit voort
vloeiende verbintenissen enkel het ge
volg kunnen zijn van de aanvaarding 
van het aanbod door degene aan wie dit 
is gedaan of door diens gevolmachtigde; 
zij dus niet zijn af te ieiden uit de enke
le vervulling van de voorwaarde waarvan 
het aanbod afhangt; en het hof van be
roep, door te beslissen zoals in het mid
del wordt vermeld, in het onzekere laat 
of het oordeelt dat de vervulling van de 
voorwaarde voor het aanbod als dusda
nig de verbintenissen van eiser heeft 
doen ontstaan, ongeacht elke aanvaar
ding van het aanbod door verweerder 
dan wel of het integendeel van oordeel is 
geweest dat de vervulling van diezelfde 
voorwaarde, te dezen de inschrijving ten 
belope van 3.000.000 frank op aandelen 
in het kapitaal van de vennootschap 
Agricobel, betekende dat verweerder het 
aanbod stilzwijgend had aanvaard; het 
arrest aldus op dubbelzinnige redenen 
berust, wat neerkomt op een gebrek aan 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); en het arrest niet wettig 
heeft kunnen oordelen dat de verbintenis 
om de aandelen waarop verweerder in 
het kapitaal van de vennootschap Agrico
bel heeft ingeschreven, te kopen of te 
doen kopen, eiser definitief verbond, op 
grand alleen dat de voorwaarde waarvan 
het aanbod tot aankoop afhing, was ver
vuld, zonder vast te stellen dat verweer
der dat aanbod had aanvaard; daaruit 
volgt dat het arrest, volgens de eerste 
van de beide voormelde interpretaties de 

regels inzake de totstandkoming van de 
contracten en de gevolgen van de op
schortende voorwaarde miskent (schen
ding van de artikelen 1101, 1108, 1126 tot 
1130, 1134, 1135 en 1168 tot 1180 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de akte van 29 sep
tember 1970, zelfs in de onderstelling dat 
deze volledig en geldig tot stand is geko
men nadat een aanbod is aanvaard, en
kel voor eiser verbintenissen inhield; het 
volgens de vaststelling van het arrest 
ging om de aandelen waarop verweerder 
had ingeschreven, te kopen of te doen 
kopen; ze daarentegen verweerder niet 
ertoe verplichtte zijn aandelen te verko
pen; zoals eiser bij conclusie aanvoerde, 
het dus ten hoogste ging om een eenzij
dige koopbelofte die later een eenvoudi
ge verkoop kon worden nadat verweer
der, v66r 1 maart 1974, zijn optierecht 
eventueel heeft uitgeoefend; het arrest, 
door eiser, op basis van zijn uit de akte 
van 29 september 1970 voortvloeiende 
verbintenissen te veroordelen, op grand 
dat de uit die akte voortvloeiende verbin
tenissen definitief waren geworden door 
de vervulling van de opschortende voor
waarde waarvan zij afhingen, te weten 
dat verweerder op het kapitaal van de 
vennootschap Agricobel had ingeschre
ven, en dat eiser en zijn collega's niette
min hebben nagelaten de vraag betref
fende de overdracht van de aandelen 
waarop verweerder had ingeschreven, 
aan de raad van bestuur van de vennoot
schap Agricobel voor te leggen, alsof die 
overdracht tussen de partijen tot stand 
was gekomen door de enkele akte van 29 
september 1970, zonder vast te stellen 
dat verweerder zijn koopbelofte in een 
koopcontract had omgezet door uitoefe
ning van zijn optierecht binnen de bij 
die akte gestelde termijn, aan een loute
re koopbelofte op koopoptie de gevolgen 
van het koopcontract toekent; het aldus 
de draagwijdte van de verbintenis van 29 
september 1970 en derhalve de verbin
dende kracht ervan miskent (schending 
van de artikelen 1134, 1582 en 1589 van 
het Burgerlijk Wetboek), alsmede de be
wijskracht van de bewoordingen ervan 
miskent (schending van de artikelen 
1318, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de rechter in ver
band met een burgerrechtelijke verde
ring niet bevoegd is om de oorzaak er
van ambtshalve te wijzigen of ambtshal
ve een middel op te werpen dat de 
openbare orde niet raakt; te dezen de 

, enige oorzaak van verweerders rechts-
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vordering bestond in de tekortkomingen 
die hij aan eiser verweet in het kader 
van de uitvoering van de « verbintenis 
van 29 september 1970 »; verweerder ech
ter noch voor de eerste rechter, noch 
voor het hof van beroep tegen eiser als 
grief aanvoerde dat hij zijn informatie
en eerlijkheidsverplichting jegens hem 
niet is nagekomen, door hem een verbin
tenis als geldig voor te stellen die het 
niet was; verweerder aldus enkel eiser 
contractueel aansprakelijk stelde voor de 
niet-uitvoering van de << verbintenis van 
29 september 1970 », zonder uitdrukke
lijk of zelf impliciet te vorderen dat hij 
ook aansprakelijk zou zijn op grond van 
culpa in contrahendo; daaruit volgt dat, 
in zoverre de oorzaak berust op de fout 
die eiser zou hebben begaan, door een 
verbintenis als geldig voor te stellen die 
het niet was en aldus zijn informatie- en 
eerlijkheidsverplichting jegens zijn me
decontractant niet na te komen, het ar
rest de oorzaak van de vordering ambts
halve wijzigt en eiser in de onmogelijk
heid stelt zich tegen zodanige bewerin
gen te verdedigen; het zo ook uitspraak 
doet over een niet gevorderde zaak en de 
bewijskracht van de dagvaarding, het ap
pelverzoekschrift en de conclusie van 
verweerder miskent (schending van de 
artikelen 702, 807, 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1318, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, alsme
de miskenning van het algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging en van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk de rechter geen uit
spraak mag doen over niet gevorderde 
zaken); 

Wetboek beslist dat het bewij s van 
eisers verbintenis zowel uit vermoe
dens als uit een geschrift viel af te 
leiden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at de eerste twee onderdelen 
van het middel van Tossens en litis
consorten, alsmede het tweede en 
derde onderdeel van het middel van 
Cartuyvels betreft : 

Over de grond van niet-ontvanke
Iijkheid door verweerder tegen het 
derde onderdeel van het middel van 
Cartuyvels opgeworpen, te weten 
dat de verbintenis van 29 september 
1970 niet bij de voorziening is ge
voegd: 

Overwegende dat de litigieuze ver
bintenis bij de voorziening van de li
tisconsorten Tossens is gevoegd; dat, 
aangezien die voorziening en die 
van de eisers Cartuyvels krachtens 
artikel 1083, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek dienen te wor
den gevoegd, de tekst van die ver
bintenis voor de beide procedures 
geldt; dat het Hof onder meer erop 
vermag acht te slaan om te oordelen 
of een middel ontvankelijk is, ook al 
wordt dit middel aangevoerd tot sta
ving van een voorziening waarbij 
eiser niet het stuk heeft gevoegd 
waarvan hij de door de feitenrechter 
gegeven interpretatie bekritiseert; 

............... Dat de grond van niet-ontvanke-
W at het eerste onderdeel van het lijkheid niet kan worden aangeno-

middel van Cartuyvels betreft : men; 
Overwegende dat het arrest oor- Overwegende dat het arrest oor-

deelt dat de tegen de onderteke- deelt dat « de verbintenis van 29 
naars van de verbintenis van 29 sep- september 1970 moet worden be
tember 1970 uitgesproken veroorde- schouwd als een aanbod onder voor
ling « ook geldt ten aanzien van waarde; dat de (eisers) zich, ingeval 
Cartuyvels die akkoord is gegaan (verweerder) werkelijk voor 3 mil
met de verbintenis ten voordele van joen op 100.000 aandelen in het ka
(verweerder) en zich als bestuurder pitaal van Agricobel zou inschrijven, 
in volkomen overeenstemming met ertoe verbonden om die aandelen 
zijn collega's heeft gedragen; dat voor het bedrag van 3 miljoen te ko
zijn brief van 1 december 1977 voor pen of door alle door hen aangewe
zoveel nodig doet blijken van zijn zen personen te doen kopen tegen 
verbintenis »; ' uiterlijk 1 maart 1974, dit is de ui-

Dat het hof van beroep aldus on- terste datum voor de uitvoering van 
dubbelzinnig en zonder schending de eventuele verbintenis van de (ei
van artikel 1341 van het Burgerlijk, sers); dat de voorwaarde is vervuld, 
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aangezien (verweerder) op 16 de
cember 1971 voor 3 miljoen frank op 
aandelen heeft ingeschreven en die 
heeft volgestort; dat het voorwaarde
lijk aanbod aldus een definitieve 
verbintenis is geworden en de (ei
sers) ertoe verplicht hun verbinte
nissen uiterlijk tegen 1 maart 1974 
na te komen, welke termijn de uit
voering van hun verbintenis enkel 
opschortte »; 

Dat in zoverre het de eisers op ba
sis van voormelde verbintenis ver
oordeelt op grond dat de voorwaarde 
is vervuld, zonder dat het vaststelt 
dat verweerder die eenzijdige ver
bintenis in een koopcontract had 
omgezet door uitoefening van zijn 
optierecht binnen de gestelde ter
mijn, het arrest, dat aan die verbin
tenis de gevolgen van een koopcon
tract toekent, de in die onderde
len aangewezen wetsbepalingen 
schendt; 

Dat de middelen, in die onderde
len, gegrond zijn; 

Wat het derde onderdeel van het 
middel van Tossen en litisconsorten, 
alsmede het vierde onderdeel van 
het middel van Cartuyvels betreft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder opgewo~
pen en hierin bestaande dat de ei
sers de wetsbepalingen betreffende 
afzonderlijke grieven gezamenlijk 
aanvoeren: 

Overwegende dat de eisers in die 
onderdelen slechts een grief aanvoe
ren, te weten dat de rechter de oor
zaak van de vordering heeft gewij
zigd door te hunnen opzichte culpa 
in contrahendo in aanmerking te ne
men, terwijl verweerder zijn vorde
ring enkel op hun contractuele aan
sprakelijkheid had doen steunen; 

het hof van beroep hun in de onmo
gelijkheid stelde hun rechten te 
doen gelden; 

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

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt dat verweerder aan de 
eisers nooit heeft verweten dat zij 
een verbintenis als geldig heeft 
voorgesteld die het niet was, en 
evenmin dat zij « hun informatie- en 
eerlijkheidsverplichting jegens hun 
medecontractant hebben miskend »; 

Dat het arrest, door de aansprake
lijkheid van de eisers daarop te 
doen steunen, de aangewezen alge
mene rechtsbeginselen en wetsbepa
lingen schendt; 

Dat de middelen in die onderde
len gegrond zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
andere onderdelen van de middelen, 
die niet tot ruimere cassatie zouden 
kunnen leiden, voegt de onder de 
nummers 8057 en 8062 op de alge
mene rol ingeschreven voorzienin
gen samen; vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre het de eisers ver
oordeelt om aan verweerder 
1.498.000 frank te betalen, hen ver
oordeelt om Lucas te vrijwaren voor 
de aan de cooperatieve vennoot
schap Agricobel verschuldigde be
dragen en hen in de kosten veroor
deelt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

16 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk

Dat zij overigens erop wijzen dat Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
het algemeen beginsel van het recht advocaat-generaal - Advocaten : mr. 
van verdediging is miskend doordat Van Ommeslaghe, Simont en Draps. 

Dat de eisers tot staving van hun 
stelling schending van verschillende 
beginselen en wetsbepalingen aan
voeren, en deze ook vermelden; 
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Nr. 406 

1 • KAMER - 16 maart 1989 

INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Aangezien belastingzaken de openbare 
orde raken, moet het hoi van beroep, 
ter bepaling van de belastingschuld, in 
feite en in rechte en binnen de perken 
van het aan zijn oordeel onderworpen 
geschil, zelf de bewijswaarde toetsen 
van de regelmatig aangebrachte gege
vens; het is daarbij niet gebonden door 
de overwegingen van de directeur, 
noch door de resultaten van de admi
nistratieve fase van de procedure; het 
kan, op grand van eigen motieven, be
slissen dat de genoemde beslissing ge
heel of ten dele verantwoord is (1). 

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

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. F 912 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel op 
verwijzing gewezen; 

Gelet op 's Hofs arrest van 30 ja
nuari 1980 (2); 

Over het derde middel: miskenning 
van de aard van het geding en schending 
van de artikelen 275 en 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat, aange
zien belastingzaken de openbare orde ra
ken, het hof van beroep niet gebonden is 
door de overwegingen in rechte en in fei
te van de beslissing van de directeur, 

(1) Zie Cass., 9 maart 1982, A.R. nr. F 1044 N 
(A.C., 1981-82, nr. 403) en 30 sept. 1983, A.R. 
nr. F 1077 N (ibid., 1983-84, nr. 55). 

(2) A.C., 1979-80, nr. 324. 

terwijl, eerste onderdeel, het ontbre
ken van roerende goederen een feitelijke 
zaak was die door de administratie dien
de te worden onderzocht bij de behande
ling van het bezwaarschrift en waarover 
te dezen in de administratieve fase van 
de procedure geen discussie is gerezen; 

tweede onderdeel, de feitelijke gege
vens waarover de directeur der belastin·· 
gen of de door hem gemachtigde ambte-· 
naar geen uitspraak heeft gedaan, niet 
opnieuw in het geding kunnen worden 
gebracht door een grief die voor het. 
eerst voor het hof van beroep wordt aan
gevoerd; 

. derde onderdeel, de aard van het ge· 
dmg belet dat de administratie terug
komt op hetgeen zij in de beslissing van 
de directeur, zij het impliciet, heeft aan
genomen: 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het hof van be
roep, aangezien belastingzaken de 
openbare orde raken, ter bepaling 
van de belastingschuld, in feite en 
in rechte en binnen de perken van 
het aan zijn oordeel onderworpen 
geschil, zelf de bewijswaarde dient 
te toetsen van de regelmatig aange
brachte gegevens; dat het daarbij 
niet gebonden is door de overwegin
gen van de directeur noch door de 
resultaten van de administratieve 
fase van de procedure; dat het op 
grond van eigen motieven kan be
slissen dat die beslissing geheel of 
ten dele verantwoord is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 maart 1989 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D~ 
Bruyn. 
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Nr. 407 

1' KAMER - 17 maart 1989 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN - BEGRIP. 

De belastingadministratie handelt con
form art. 248 W.LB. wanneer zij, bij 
gebreke van bewijskrachtige gegevens, 
de belastbare grondslag van de be
drijfsinkomsten bepaalt door de kost
prijs van de door de belastingplichtige 
in de betrokken belastingperiode geda
ne aankopen te vermenigvuldigen met 
brutowinstpercentages afgeleid uit die 
welke werden toegepast door drie 
soortgelijke belastingplichtigen waar
mee werd vergeleken, en door van het 
op die wijze verkregen produkt de niet 
bewiste bedrijfsuitgaven af te trekken 
(1). 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1471 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1987 op 
verwijzing gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 3 juni 1983 (2); 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 246 en 248 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 1349, 1350 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat - nu de 
administratie aanvoert dat de subsidiaire 
aanslagen, die aan de goedkeuring van 
het hof van beroep worden onderworpen, 
gevestigd zijn door, overeenkomstig arti-
kel 248 van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen, een vergelijking te rna
ken met soortgelijke belastingplichtigen, 
maar dat deze vergelijking enkel werd 
aangewend tot het bewijs van een gege
ven dat dienstig is voor de vaststelling 
van de belastbare grondslag, namelijk de 
brutowinstmarges van 11 en 25 procent 
die vermenigvuldigd werden met de kost
prijs der aankopen en niet om de belast
bare grondslag zelf te bepalen - wan
neer zodanige vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen enkel wordt toe
gepast tot bewijs van een gegeven dat 
dienstig is voor de vaststelling van de 
belastbare grondslag, zulks enkel een 
feitelijk vermoeden kan opleveren dat 
evenwel niet kan steunen op de loutere 
bewering van een der gedingvoerende 
partijen dat er ongeYdentificeerde belas
tingplichtigen bestaan die brutowinstper
centages van 11 tot 13 percent op de 
kostprijs van hun aankopen realiseren, 

terwijl in het kader van een handels
activiteit die erin bestaat aan- en ver
koopverrichtingen uit te voeren, de bru
towinst gelijk is aan de verkochte aanko
pen, eventueel gesplitst per deelactiviteit 
(klein- en groothandel), vermenigvuldigd 
met een winstopslagpercentage, even
eens eventueel per deelactiviteit bepaald, 
derwijze dat wanneer, per deelactiviteit, 
op de totale kostprijs van de door ver
weerder verkochte koopwaar de marge 
van de brutowinst wordt toegepast die 
voor elk van de litigieuze aanslagjaren is 
gemaakt door ten minste drie andere be
lastingplichtigen die soortgelijke activi
teiten uitoefenden, bij gebreke van be
wijskrachtige gegevens geleverd door 
verweerder, zijn brutowinst zelf wordt 
bepaald door vergelijking en derhalve 
niet enkel een gegeven dat tot vestiging 
van de belastbare grondslag dient vast
gesteld, doch, integendeel, de belastbare 
grondslag zelf wordt bepaald; zodat het 
hof van beroep niet wettig kan beslissen 
dat de administratie ten deze niet het 

-----------------~ bijzonder bewijsmiddel van artikel 248 

(1) Cass., 27 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 832); 26 maart 1963 (ibid., 1963, I, 819); 28 
jan. 1982, A.R. nr. F 562 F (A.C., 1981-82, 
nr. 325; 20 feb. 1986, A.R. nr. F 706 F 
(ibid., 1985-86, nr. 406). 

(2) Cass., 3 juni 1983, A.R. nr. F 1030 N 
(A.C., 1982-83, nr. 552). 

van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, dat een wettelijk vermoeden in
stelt in de zin van artikel 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, heeft toegepast, 
doch slechts het gewone bewijs door fei
telijke vermoedens, bedoeld in de artike
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek en artikel 246 van het W etboek van 
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de Inkomstenbelastingen, heeft gehan
teerd (schending van aile aangewezen 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de administratie 
het in artikel 248 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen be
doelde bijzondere bewijsmiddel han
teert wanneer zij, ter vaststelling 
van de belastbare grondslag van de 
bedrijfsinkomsten, steunt op een 
vergelijking met de normale win
sten of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen; 

Overwegende dat het arrest en de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, aantonen dat het hof 
van beroep aanneemt dat eiser, bij 
gebreke van bewijskrachtige gege
vens, de belastbare grondslag van 
de bedrijfsinkomsten van de ver
weerders voor de betrokken belas
tingperiodes heeft bepaald door de 
kostprijs van de door hen gedane 
aankopen te vermenigvuldigen met 
brutowinstpercentages afgeleid uit 
die toegepast door drie soortgelijke 
belastingplichtigen waarmee werd 
vergeleken, en door van het op die 
wijze verkregen produkt de niet be
twiste bedrijfsuitgaven af te trek
ken; 

Overwegende dat eiser, door aldus 
te handelen, conform artikel 248 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen de bij artikel 20, 1°, van 
dat wetboek bedoelde winsten en 
baten van de verweerders heeft 
vastgesteld en geen vergelij king 
met soortgelijke belastingplichtigen 
heeft gemaakt die enkel strekte tot 
bewijs van een element dat dienstig 
was ter bepaling van de belastbare 
grondslag; 

Dat het arrest, door ter zake an
ders te beslissen, voormeld artikel 
248 schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be-

ber 1979 ongegrond verklaart, de 
subsidiaire aanslagen voor de aan
slagjaren 1974 en 1975 vernietigt en 
uitspraak doet over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

17 maart 1989 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 408 

1 e KAMER - 17 maart 1989 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
NIEUWE BEZWARENREGELING- WERKING IN 
DE TIJD. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - INKOMSTENBE
LASTINGEN - VOORZIENING VOOR HET HOF 
VAN BEROEP - NIEUWE BEZWARENREGE
LING. 

1o en 2° Het bij de wet van 16 maart 1976 
ingevoegde tweede lid van art. 278 
W.LB., dat de grieven betreft welke de 
belastingplichtige tegen de beslissing 
van de directeur voor het hoi van be
roep vermag aan te voeren, en dat dus 
een wijziging van de rechtspleging in
houdt, vindt derhalve onmiddellijke 
toepassing op de bij zijn inwerkingtre
ding bij de hoven van beroep nag han
gende zaken en op de er later ingelei
de gedingen, ongeacht het tijdstip 
waarop de in in betwisting gestelde be
lastingschuld is ontstaan (1). 

streden arrest in zoverre dit het ver- (1) Art. 3 Ger.W.; zie cass., 11 jan. 1980 
zoekschrift van eiser van 12 decem- (A.C., 1979-80, nr. 284). 
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(HIEL M. E.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1579 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 oktober 1987 en 
10 november 1987 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen een arrest dat op 10 
oktober 1987 door het Hof van Be
roep te Antwerpen zou zijn gewe
zen; 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest op 10 no
vember 1987 gewezen : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 247, 278, 279 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, de twee laatste als aangevuld 
door de artikelen 3 en 4 van de wet van 
16 maart 1976 tot wijziging van de 
rechtspleging betreffende geschillen in
zake directe belastingen, 5 van de ver
melde wet van 16 maart 1976, 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2 en 3 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en miskenning van 
het algemeen beginsel volgens hetwelk 
een nieuwe wet onmiddellijke uitwerking 
he eft, 

doordat het arrest, om de beslissing a 
quo grotendeels te bevestigen behoudens 
in zoverre de betwiste aanleg vastgesteld 
werd op een netto totaal belastbaar inko
men hoger dan 1.441.941 frank, en de ei
sers in drie vierde van de kosten te ver
oordelen, het middel van de eisers val
gens hetwelk zij niet gehouden waren 
tot enig tegenbewijs, omdat de in aan
merking genomen tekenen en indicien 
niet beantwoorden aan de vereisten ge
steld door artikel 24 7 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen, beslist dat 
het hof van beroep die betwisting niet 
mag beoordelen, op grond dat: « de (ei
sers) voorhouden dat de fiscus art. 247 
W.I.B. niet had mogen toepassen daar 
een eenmalige belegging - in casu de 
aankoop van een vliegtuig Cessna via de 
P.V.B.A. Battours niet mag be
schouwd worden als behorende tot " de 

tekenen en indicien " bedoeld in deze 
wettelijke bepaling; deze betwisting niet 
werd geformuleerd in het bezwaarschrift 
namens M. Hie! ingediend d.d. 27 augus
tus 1976 en de directeur deze ook niet 
van ambtswege heeft beoordeeld; artikel 
278, lid 2, W.I.B. slechts werd ingevoerd 
met de wet van 16 maart 1976 en derhal
ve niet toepasselijk is op het betwiste 
aanslagjaar; het hof derhalve deze be
twisting niet mag beoordelen en het zon
der belang is te weten of (de eisers) deze 
wei degelijk tijdig - in het licht van art. 
278, lid 2, en van art. 279, lid 2, W.I.B. 
heeft geformuleerd in de conclusies van 
3 november 1981 "• 

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 
278, tweede lid, en 279, tweede lid, als 
aangevuld bij de wet van 16 maart 1976, 
die in de mogelijkheid voorzien bezwa
ren die noch in het bezwaarschrift wer
den geformuleerd noch ambtshalve door 
de directeur werden onderzocht aan het 
hof van beroep te onderwerpen, geen af
breuk doen aan de krachtens artikel 278, 
eerste lid (ongewijzigde tekst), van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
bestaande mogelijkheid om middelen ter 
staving van een regelmatig en tijdig bij 
de directeur aanhangig gemaakt be
zwaar te allen tijde voor het hof van be
roep op te werpen, ook al waren ze niet 
aangevoerd in het oorspronkelijke be
zwaarschrift; de eisers bij conclusie (vijf
de conclusie, biz. 3) aanvoerden dat het 
verweer omschreven in het middel en 
door het arrest overgenomen, een middel 
is tot staving van het in het oorspronke
lijke bezwaarschrift geuite bezwaar doch 
geen nieuw bezwaar in de zin van arti
kel 278, tweede lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zodat het ar
rest, dat beslist dat dit verweer een « be
twisting (is) die niet werd geformuleerd 
in het bezwaarschrift », zonder na te 
gaan of, zoals de eisers stelden, de be
twisting geen nieuw middel was tot sta
ving van een in het bezwaarschrift gefor
muleerd bezwaar, de conclusie van de 
eisers onbeantwoord laat (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); bijgevolg 
niet wettig kan beslissen dat het die be
twisting niet mag beoordelen op grond 
van de werking ratione temporis van ar
tikel 278, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, vermits, 
krachtens artikel 278, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
dat reeds van toepassing was v66r de 
aanvulling van gezegd artikel met een 
tweede lid bij de wet van 16 maart 1976, 
de eisers nieuwe middelen tot staving 
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van een in het bezwaarschrift geformu
leerd bezwaar te allen tijd voor het hof 
van beroep konden laten gelden (schen
ding van de artikelen 278 en 279 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, de artikelen 2 en 3 
van de wet van 16 maart 1976, vormende 
telkens het tweede lid van de artikelen 
278 en 279 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, in werking zijn ge
treden, krachtens artikel 5 van gezegde 
wet van 16 maart 1976, de dertigste dag 
na de bekendmaking van de wet in het 
Belgisch Staatsblad, bekendmaking die 
geschiedde in het Belgisch Staatsblad 
van 15 april 1976; die bepalingen als pro
cedurebepalingen, krachtens de artikelen 
2 van het Burgerlijk Wetboek en 2 en 3 
van het Gerechtelijk Wetboek en het al
gemeen rechtsbeginsel van de onmiddel
lijke inwerkingtreding van de wet, van 
toepassing zijn op de rechtsgedingen 
waarover nog uitspraak moest gedaan 
worden bij de inwerkingtreding van de 
nieuwe bepalingen; zodat het arrest, on
geacht of het de « betwistingen , be
schouwt als nieuwe bezwaren in de zin 
van artikel 278, tweede lid, of als middel 
tot staving van een in het bezwaarschrift 
geformuleerd bezwaar, niet wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat het hof van 
beroep die betwisting niet kon beoorde
len om de enkele reden dat artikel 278, 
tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen slechts ingevoerd 
werd door de wet van 16 maart 1976 en 
derhalve niet toepasselijk is op het be
wuste aanslagjaar, zegge het aanslagjaar 
1974, zonder na te gaan of op de datum 
van inwerkingtreding van de nieuwe wet 
de procedure al dan niet reeds hangende 
was voor het hof van beroep (schending 
van alle wetsbepalingen in het middel 
aangeduid, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de eisers, val
gens het arrest, voor het hof van be
roep, ten aanzien van de door wijlen 
Maurice Hiel slechts een enkele 
maal verrichte belegging, bestaande 
in de aankoop van een vliegtuig 
Cessna via de P.V.B.A. Battours, 
aanvoerden dat die investering, in
gevolge artikel 24 7 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen, niet 
als teken en indicie van een hogere 

graad van gegoedheid kan worden 
beschouwd; 

Dat het arrest daarop beslist dat 
bezwaar niet te kunnen beoordelen, 
vermits het tweede lid van artikel 
278 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen ter zake niet toepas
selijk is, omdat die bepaling pas 
werd toegevoegd door de wet van 16 
maart 1976 en derhalve niet van toe
passing is op het betwiste aanslag
jaar 1974, de betwisting niet werd 
geformuleerd in het op 27 augustus 
1976 ingediende bezwaarschrift en 
de directeur der belastingen ze niet 
ambtshalve had onderzocht; 

Overwegende dat het tweede lid 
van artikel 278 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, toege
voegd door de wet van 16 maart 
1976, bepaalt: « De eiser mag aan 
het hof van beroep bezwaren onder
werpen die noch in het bezwaar
schrift werden geformuleerd, noch 
ambtshalve door de directeur wer
den onderzocht, voor zover zij een 
overtreding van de wet of een 
schending van de op straffe van nie
tigheid voorgeschreven procedure
vormen inroepen »; dat die bepaling, 
krachtens artikel 5 van dezelfde 
wet, in werking is getreden de der
tigste dag na haar publikatie in het 
Belgisch Staatsblad van 15 april 
1976; 

Dat de geciteerde bepaling, die de 
grieven betreft welke de belasting
plichtige tegen de beslissing van de 
directeur voor het hof van beroep 
vermag aan te voeren, en dus een 
wijziging van de rechtspleging in
houdt, onmiddellijk toepassing vindt 
op de bij haar inwerkingtreding bij 
de hoven van beroep nog hangende 
zaken en, a fortiori, op de er later 
ingeleide gedingen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de beslissing van de di
recteur der belastingen betreffende 
de aanslag in de personenbelastin
gen van het aanslagjaar 1974 van 
wijlen Maurice Hiel, genomen werd 
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op 20 mei 1981 en dat ertegen tijdig Nr. 409 
beroep werd ingesteld op 10 juni 
1981; 

Dat het arrest, dat niet betwist 
dat de eisers, ten aanzien van het in 
aanmerking nemen door de di
recteur der belastingen van de liti
gieuze investering als teken en indi
cie waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt, voor het hof van 
beroep een overtreding van artikel 
247 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen aanvoerden, derhal
ve de beslissing dat het hof van be
roep, om de hiervoren weergegeven 
reden, die grief niet vermag te be
oordelen, niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het Hof geen 
uitspraak behoeft te doen over het 
eerste onderdeel, dat niet tot ruime
re cassatie kan leiden; 

Om die redenen, verleent de ei
sers akte van de afstand van hun 
voorziening tegen een arrest dat op 
10 oktober 1907 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen zou zijn gewe
zen; veroordeelt de eisers in de kos
ten van die voorziening en van de 
afstand ervan, begroot op de som 
van 557 frank door de eisers be
taald; vernietigt het bestreden arrest 
van 10 november 1987; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

17 maart 1989 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor

3' KAMER - 20 maart 1989 

1° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES
HEREN- ART. 30 K.B. NR. 79 VAN 10 NOV. 1967 
BETREFFENDE DE ORDE DER GENEESHEREN 
- DRAAGWIJDTE. 

2° BEROEPSGEHEIM - MEDISCH GE
HEIM - BESLISSING WAARBIJ AAN EEN 
TUCHTOVERHEID WORDT BEVOLEN EEN 
STUK, DAT ZIJ ONDER ZICH HEEFT, TER GRIF
FIE VAN HET GERECHT NEER TE LEGGEN -
WEIGERING VAN HET TUCHTRECHTSCOLLEGE 
- TOEZICHT VAN DE RECHTER. 

1" Art. 30 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 
betreffende de Orde der Geneesheren, 
dat bepaalt dat de !eden van de provin
ciale raden, van de raden van beroep 
en van de nationale raad door het be
roepsgeheim zijn gebonden in aile za
ken waarvan zij kennis hebben gekre
gen of ter gelegenheid van de uitoefe
ning van hun ambt en dat de schen
ding van dit geheim overeenkomstig 
art. 458 Sw. wordt bestraft, herhaalt 
gewoon die bepaling ter attentie van 
de !eden van die raden. 

2" De rechter hoort op grand van de ge
gevens van de zaak na te gaan of de 
weigering van een tuchtrechtscollege 
om, onder aanvoering van het be
roepsgeheim, de stukken die het onder 
zich heeft ter griffie van het gerecht 
bij het dossier van de rechtspleging te 
voegen, het medisch geheim niet af
wendt van het bij zijn instelling beoog
de doe! (1). 

(ORDE V. GENEESHEREN 
T. LEQUESNE, " G.B.-INNO-B.M. " N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8130) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 mei 1987 door de 
Arbeidsrechtbank te Doornik gewe
zen; 

zitter - Verslaggever : de h. Rauws - 1----------------
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal- Advocaat: 
mr. Delahaye. 

{1) Cass., 30 okt. 1978 (A.C, 1978-79, 235) en 
noot 4. 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 6, 2°, 30 van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de geneeskunst (lees : Orde der 
Geneesheren), 458 van het Strafwetboek, 
877 tot 882, 928 en 929 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de arbeidsrecht
bank in haar vonnis van 25 oktober 1985, 
alvorens overeenkomstig artikel 879 van 
het Gerechtelijk Wetboek de overlegging 
en het bijvoegen door eiser van het 
tuchtdossier van de provinciale raad van 
Henegouwen van de Orde van Geneeshe
ren te bevelen, op de klacht van de eer
ste verweerster tegen dokter Nys, over
eenkomstig artikel 878, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, eiser had ver
zocht dat stuk bij het dossier te voegen 
en zijn opmerkingen overeenkomstig ar
tikel 878, tweede lid, van hetzelfde wet
hoek, voor te dragen, na bovendien akte 
te hebben genomen van het antwoord 
van de provinciale raad op dat verzoek 
d.d. 15 september 1981, de provinciale 
raad van Henegouwen van de Orde van 
Geneesheren beveelt om, binnen de 
maand na de kennisgeving van het von
nis, het origineel of het eensluidend ver
klaard afschrift van het volledig dossier, 
daarin begrepen het proces-verbaal van 
het verhoor en de beslissing, inzake de 
klacht van de eerste verweerster tegen 
dokter Nys bij het dossier van de rechts
pleging te voegen, en zulks op grond dat 
« artikel 30 van het koninklijke besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren en de verwij
zing naar artikel 458 van het Strafwet
boek het beroepsgeheim bedoelen voor 
zover de beraadslagingen van de raad 
van de Orde van Geneesheren de be
scherming van het beroepsgeheim ten 
voordele van de persoon van de patient 
betreffen; dat het te dezen niet gaat om 
de bescherming van de patient door het 
beroepsgeheim maar om het nagaan of 
vaststellen of een geneesheer al dan niet 
een geneeskundig getuigschrift buiten 
medeweten van de (eerste verweerster) 
heeft afgeleverd en zonder haar vooraf 
te onderzoeken; dat niet de persoon van 
de (eerste verweerster) maar de persoon 
van de geneesheer in het geding is; dat 
de leden van de provinciale raad van He
negouwen van de Orde van Geneesheren 
enkel in hun hoedanigheid van tucht
rechtscollege ten aanzien van een ge
neesheer kennis hebben genomen van de 
feiten van de zaak; dat het recht op het 
beroepsgeheim " enkel de feiten dekt 

waarvan de noodzakelijke vertrouwelin
gen uit hoofde van hun staat en beroep 
kennis hebben gekregen en niet de fei
ten waarvan zij op een andere wijze, bij
voorbeeld als getuigen, kennis hebben 
gekregen" (Cass., 27-3-1905, Pas., I, 176); 
dat het stilzwijgen van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren te 
dezen de betekenis en het oogmerk van 
het beroepsgeheim zou ontkrachten », 

terwijl, eerste onderdeel, de organen 
van eiser, en inzonderheid de leden van 
de provinciale raden, ingevolge de uit
drukkelijke bepalingen van artikel 30 
van het koninkhjk besluit nr. 79 van 10 
november 1967, door het beroepsgeheim 
zijn gebonden in alle zaken waarvan zij 
kennis hebben gekregen bij of ter gele
genheid van de uitoefening van hun 
ambt en dat de miskenning van dat ge
heim overeenkomstig artikel 458 van het 
Strafwetboek wordt gestraft; het welis
waar aan de rechter staat na te gaan of, 
volgens de verzamelde bewijselementen, 
de weigering, onder aanvoering van het 
beroepsgeheim, van een geneesheer of 
een tuchtoverheid om overeenkomstig 
artikel 879 van het Gerechtelijk Wetboek 
de stukken in hun bezit ter griffie van 
het rechtscollege bij het dossier te voe
gen, het beroepsgeheim ontkracht en of 
zij wordt gerechtvaardigd door het ge
heim karakter van de in de genoemde 
stukken vastgE!stelde feiten; de rechter 
daarentegen niet over een dergelijke be
oordelingsmacht beschikt wanneer de 
wet zelf, zoals te dezen artikel 30 van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967, bepaalt welke feiten door 
het beroepsgeheim zijn gedekt, te weten 
de zaken waarvan de leden van de pro
vinciale raad kennis hebben gekregen 
bij de uitoefening van hun ambt, waarin 
zijn begrepen de tuchtzaken die ingevol
ge artikel 6, 2°, van hetzelfde koninklijk 
besluit onder hun bevoegdheid vallen; de 
leden van de raad van de Orde niet als 
getuige kennis krijgen van de hen voor
gelegde tuchtzaken, maar, volgens arti
kel 30 van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967, als leden van een 
tuchtrechtscollege, en dus noodzakelijk 
vertrouwelingen, die als dusdanig uit
drukkelijk tot geheimhouding zijn ge
houden; daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat het be
roepsgeheim niet geldt voor een tucht
dossier waarover de provinciale raad uit
spraak heeft gedaan, nu het beveelt dat 
dit dossier moet worden overgelegd en 
bij het dossier van de rechtspleging ge
voegd, de regel inzake de eerbiediging 
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van het beroepsgeheim door de leden 
van de provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren miskent en bijgevolg de ar
tikelen 6, 2°, en 30 van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 
schendt, die hen tot eerbiediging van het 
beroepsgeheim verplicht en bovendien 
artikel 458 van het Strafwetboek 
schendt, dat de regel van het beroepsge
heim oplegt aan de geneesheren en aan 
alle personen die uit hoofde van hun 
staat of beroep kennis dragen van gehei
men die hun zijn toevertrouwd en de 
miskenning ervan straft; 

tweede onderdeel, de rechter zelfs in 
de onderstelling dat alle stukken van het 
tuchtdossier betreffende dokter Nys niet 
noodzakelijk door het beroepsgeheim 
zijn gedekt, zodat de vrijstelling om een 
dossier bij te voegen of over te leggen 
niet voor alle stukken geldt, op grond 
van de omstandigheden van de zaak, 
moet nagaan of de regel van het geheim 
niet is ontkracht en bijgevolg vaststellen 
welke stukken door het geheim zijn ge
dekt, en het vonnis niet zonder misken
ning van die verplichting de overlegging 
van geheel het strafdossier betreffende 
dokter Nys kon bevelen; daaruit volgt 
dat het bestreden vonnis, door de over
legging van geheel het dossier te bevelen 
zonder aan de hand van de gegevens van 
de zaak te bepalen en te verantwoorden 
welke stukken niet door het beroepsge
heim zijn gedekt, de regel van het be
roepsgeheim miskent, zoals die volgt uit 
artikel 30 van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 en uit arti
kel 458 van het Strafwetboek, en bijge
volg die wettelijke bepalingen schendt; 

derde onderdeel, hoewel ingevolge een 
algemeen rechtsbeginsel dat, in strafza
ken, is vastgesteld in de artikelen 80, 
157, 189 en 304 van het Wetboek van 
Strafvordering en, in burgerlijke zaken, 
in de artikelen 928 en 929 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de gedagvaarde ge
tuigen moeten getuigen over de zaken 
waarvan zij kennis hebben, en hoewel 
artikel 817 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de rechter kan bevelen dat 
een stuk dat een derde onder zich heeft 
en dat het bewijs inhoudt van een ter za
ke dienend feit, bij het dossier van de 
rechtspleging wordt gevoegd, de verplich
ting tot getuigen of tot het overleggen 
van een dossier niet geldt voor de door 
het beroepsgeheim gedekte feiten; arti
kel 30 van het koninklijk besluit van 10 
november 1967 zonder enige beperking 
de eerbiediging van het beroepsgeheim 
oplegt aan de leden van de provinciale 

1 

raden bij of ter gelegenheid van de uit
oefening van hun ambt; de personen die 
kennis dragen van het beroepsgeheim 
weliswaar, zonder bestraffing op grand 
van artikel 458 van het Strafwetboek, de 
door dit geheim gedekte zaken kunnen 
bekendmaken wanneer zij geroepen wor
den om in rechte getuigenis af te leggen; 
daaruit evenwel niet volgt dat de regel 
van het geheim in dat geval niet van toe
passing is en daaruit evenmin volgt dat 
de persoon die kennis heeft van dat ge
heim tot bekendmaking ervan kan wor
den gedwongen als hij meent het geheim 
te moeten bewaren; geen derde, ook 
geen rechter, de persoon die drager is 
van een geheim daarvan mag ontheffen 
en het bijvoegen van het door dat ge
heim gedekte stuk bevelen; daaruit volgt 
dat het bestreden vonnis, door te beslis
sen dat een rechter de leden van de pro
vinciale raad kan bevelen een dossier bij 
te voegen, dit wil zeggen in rechte getui
genis af te leggen, en dat daarom artikel 
877 van het Gerechtelijk Wetboek moet 
worden toegepast krachtens hetwelk de 
rechter, wanneer een derde een stuk on
der zich heeft dat het bewijs inhoudt van 
een ter zake dienend feit, kan bevelen 
dat dit stuk bij het dossier van de rechts
pleging wordt gevoegd, enerzijds, artikel 
30 van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 en artikel 458 van het 
Strafwetboek schendt en, anderzijds, de 
artikelen 871 en 882 van het Gerechtelijk 
Wetboek, inzonderheid 877, en de artike
len 928 en 929 van hetzelfde wetboek 
schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 30 van 

het koninklijk besluit nro 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren bepaalt dat de le
den van de provinciale raden, van 
de raden van beroep en van de na
tionale raad door het beroepsgeheim 
zijn gebonden in aile zaken waar
van zij kennis hebben gekregen bij 
of ter gelegenheid van de uitoefe
ning van hun ambt en dat de schen
ding van dit geheim wordt bestraft 
overeenkomstig artikel 458 van het 
Strafwetboek; 

Dat die bepaling enkel, ter atten
tie van de leden van die raden, arti
kel 458 van het Strafwetboek her
haalt, luidens hetwelk onder meer 
geneesheren en alle andere perso-



838 HOF VAN CASSATIE Nr. 409 

nen die uit hoofde van hun staat of verweerster en aldus niet door het 
beroep kennis dragen van geheimen beroepsgeheim zijn gedekt, en dat 
die hun zijn toevertrouwd, en deze de !eden van de raad, in hun hoeda
bekendmaken buiten het geval dat nigheid van leden van een tucht
zij geroepen worden om in rechte ge-. rechtscollege, geen kennis hebben 
tuigenis af te leggen en buiten het · gekregen van de feiten die door het 
geval dat de wet hen verplicht die beroepsgeheim zijn gedekt; 
geheimen bekend te maken, worden 
gestraft; Dat het vonnis bovendien niet be-

slist dat de leden van de provinciale 
Overwegende dat de rechter op ' raad als getuigen kennis hebben ge

grond van de specifieke gegevens kregen van de feiten; 
van de zaak dient ria te gaan of 
de weigering, onder aanvoering van Dat dit onderdeel niet kan worden 
het beroepsgeheim, van een genees- aangenomen; 
heer of een tuchtoverheid om over-
eenkomstig artikel 877 van het Ge- W at het tweede onderdeel be-
rechtelijk Wetboek de stukken die treft : 
hij onder zich heeft op de griffie Overwegende dat het vonnis he
van het rechtscollege bij het dossier slist dat « te dezen het niet gaat om 
van de rechtspleging te voegen, het de bescherming van de patient door 
geheim niet afwendt van het bij de het beroepsgeheim maar om het be
instelling ervan beoogde oogmerk; palen of vaststellen of een genees

heer al dan niet een geneeskundig 
getuigschrift buiten medeweten van 
de (eerste verweerster) heeft afgele
verd en zonder haar vooraf te on
derzoeken » en dat « niet de persoon 
{van de eerste verweerster) maar de 
persoon van de geneesheer in het 
geding is »; 

Overwegende dat het vonnis zegt 
« dat het stilzwijgen van de provin
ciale raad van Henegouwen van de 
Orde van Geneesheren te dezen het 
doel en het oogmerk van het be
roepsgeheim zou ontkrachten »; 

Dat het dienaangaande steunt op 
de overwegingen « dat niet de per
soon van (de eerste verweerster) 
maar de persoon van de geneesheer 
in het geding is; dat de leden van de· 
provinciale raad van Henegouwen 
van de Orde van Geneesheren enkel 
in hun hoedanigheid van tuchtrechts
college ten aanzien van een genees
heer kennis hebben gekregen van 
de feiten van de zaak; dat het recht 
op beroepsgeheim " enkel de feiten 
dekt waarvan de noodzakelijke ver
trouwelingen uit hoofde van hun 
staat en beroep kennis hebben ge
kregen en niet op de feiten waarvan 
zij op een andere wijze, bijvoorbeeld 
als getuigen, kennis hebben gekre
gen" »; 

Overwegende dat het vonnis, zon-, 
der dienaangaande te worden bekri-' 
tiseerd, aldus beslist, dat de feiten • 
waarvan de leden van de provinciale 
raad van Henegouwen kennis heb- · 
ben gekregen, niets uitstaande heb
ben met de persoon van de eerste 

Dat het vonnis aldus impliciet 
doch zeker beslist dat geen stuk van 
het dossier, waarvan het beveelt dat 
zij bij het dossier van de rechtsple
ging dienen te worden gevoegd, door 
het beroepsgeheim is gedekt; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

middel niet verduidelijkt waarin het 
vonnis de artikelen 882, 928 en 929 
van het Gerechtelljk W etboek mis
kent, waarvan het schending aan
voert; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
vonnis, nu het heeft beslist dat geen 
stuk uit eisers dossier door het be
roepsgeheim is gedekt, niet beveelt 
dat een door dit geheim gedekt stuk 
bij het dossier moet worden ge
voegd; 

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

20 maart 1983 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 410 

2" KAMER - 21 maart 1989 

CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG -
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- VOORZIENING VAN DE VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ - EINDBESLISSING 

(DE VERENIGDE MEESTERS N.V. T. VAN DEN 
I TROOST, BUYS, ROBUCO N.V., WINTERTHUR N.V., i HEYVAERT, BERGHMAN, LETECHEUR, GROEP JO
SI N.V.; LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTU
ALITEITEN T. V~N DEN TROOST, BUYS, ROBUCO 

N.V.) 

(A.R. nr. 2380) 

21 maart 1989 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Peuter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en De Bruyn. 

OP DE RECHTSVORDERING VAN EEN BURGER- Nr. 411 
LIJKE PARTIJ - CASSATIE VAN DIE BESLIS-
SING DIE DE VERNIETIGING MEDEBRENGT 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE 
RECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE BUR-
GERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDE. 

Wanneer de rechter, op twee burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen een vrijwillig 
tussengekomen partij, twee beslissin
gen heeft gewezen die door dezelfde 
onwettigheid zijn aangetast maar 
waarvan de ene een eindbeslissing is 
en de andere niet, brengt de inwilli
ging van de voorziening van de vrijwil
lig tussengekomen partij tegen de eer
ste beslissing vernietiging mede van 
de andere beslissing, ook al is de voor
ziening tegen deze beslissing voorals
nog niet ontvankelijk en ook al is van 
die voorziening afstand gedaan, zonder 
erin te berusten (1). 

2" KAMER - 21 maart 1989 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - NIET-VERMELDING VAN DE 
NAAM VAN DE PERSOON DIE HET O.M. MOEST 
VERTEGENWOORDIGEN OP DE TERECHTZIT
TING WAAROP DE ZAAK WERD BEHANDELD -
WETTIGHEID. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING- CASSATIE VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING - VERNIETIGING 
VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING- VOORWAARDEN. 

---------------1 3° VOORZIENING IN CASSATIE 

(1) Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5704 
(A.C., 1987-88, nr. 32). 

Zie Cass., 17 mei 1988, A.R. nr. 1296 
(ibid., 1987-88, nr. 574 : De vernietiging strekt 
zich ook uit tot de beslissing op de rechtsvor
dering van de burgerlijke partij tegen een an
dere tussengekomen partij, wanneer geen van 
de voor de feitenrechter gedingvoerende par
tijen een ontvankelijke voorziening kon instel
len tegen die beslissing. 

STRAFZAKEN - VORMEN - NEERLEGGING 
VAN MEMORIES- TERMIJN. 

1 o Onwettig is een vonnis van de correc
tionele rechtbank, wapneer het proces
verbaal van de terechtzitting waarop 
de zaak is behandeld, geen melding 
maakt van de naam van de persoon 
die het O.M. verte!Jenwoord~gde op de 
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terechtzitting en de vermeldingen van 
het vonnis dat verzuim niet goedma- A. In zoverre de voorziening ge-
ken (1). (Art. 153, 190, 210 en 211 Sv.) richt is tegen de beslissing op de te-

2o Cassatie, op de voorziening van de be
klaagde, van de beslissing waarbij op 
de strafvordering een veroordeling 
wordt uitgesproken, brengt de vernieti
ging mede van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die uit eerstgenoemde 
beslissing voortvloeit en waartegen be
klaagde zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, oak al is de vernieti
ging van de op de strafvordering gewe
zen beslissing uitgesproken op een 
ambtshalve aangevoerd middel (2). 

3° Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voorziening in strafza
ken wanneer ze ter griffie van het Hof 
is neergelegd na het verstrijken van 
de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. voor
geschreven termijn van twee maanden 
(3). 

(BERKENBOSCH T. BOUQUET) 

ARREST 

(A.R. nr. 2621) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 april 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

(1) Zie Cass., 6 rnei 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 503) en 19 okt. 1983, A.R. nr. 2991 
(ibid., 1983-84, nr. 96). Wat het gevolg betreft 
van een tegenstrijdigheid tussen de verrneldin
gen van het vonnis en die van het proces-ver
baal van de terechtzitting rn.b.t. de vertegen
woordiger van het O.M., zie Cass., 26 okt. 1988, 
A.R. nr. 6873 (ibid., 1988-89, supra, nr. 116 en 
voetnoot 1). 

(2) Cass., 6 okt. 1987, A.R. nr. 851 
(A.C., 1987-88, nr. 74), en 20 sept. 1988, A.R. 
nr. 2223 (ibid., 1988-89, supra, nr. 35). 

(3) Cass., 9 feb. 1988, A.R. nr. 1667 
(A.C., 1987-88, nr. 351). Zie Cass., 22 dec. 1987, 
A.R. nr. 1483 (ibid., 1987-88, nr. 250) : In zover
re de rnemorie uitging van eiser, in diens hoe
danigheid van burgerlijke partij, was deze niet 
ontvankelijk orndat zij was ingediend zonder 
de ambtelijke tussenkomst van een advocaat 
bij het Hof van Cassatie 

gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 153, 190, 
210, 273, 335 van het Wetboek van Straf
vordering, 137, 138 van het Gerechtelijk 
W etboek en 1 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 19 ja
nuari 1988 van de correctionele 
rechtbank, waarop de plaatsvervan
gend rechter Van der Linden ver
slag heeft uitgebracht, de raadsman 
van eiser heeft gepleit en een con
clusie neergelegd en de raadsman 
van verweerster heeft gepleit, de 
naam niet vermeldt van de magis
traat van het openbaar ministerie 
die de debatten op deze terechtzit
ting heeft bijgewoond; dat het von
nis dat gebrek niet goedmaakt; 

Dat het Hof dienvolgens onmoge
lijk kan nagaan of een wettelijk be
voegd magistraat van het openbaar 
ministerie aanwezig was op de te
rechtzitting van 19 januari 1988 en 
alle debatten heeft bijgewoond; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat de cassatie van 
de beslissing op de strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
beslissing op de tegen eiser ingestel
de civielrechtelijke vordering, die 
het gevolg is van eerstgenoemde be
slissing en waartegen eiser zich re
gelmatig voorzag, ook al werd de 
cassatie van de beslissing op de 
strafvordering ambtshalve uitge
sproken; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen verweerster inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat uit de proces
stukken niet blijkt dat eiser zijn 
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voorziening heeft doen betekenen 
aan verweerster; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
memorie die ter griffie van het Hof 
werd ontvangen op 30 augustus 
1988, dit is buiten de in artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde ter
mijn, vernietigt het bestreden von
nis in zoverre het uitspraak doet 
over de tegen eiser ingestelde straf
vordering en civielrechtelijke vorde
ring; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in 
een derde van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

21 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Screvens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Ph. Vancaeneghem, Gent. 

Nr. 412 

2• KAMER - 21 maart 1989 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - SAME'I/STELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- BESLISSING WAARBIJ DE 
HEROPENING VAN DE DEBA'ITEN WORDT BE
VOLEN OVER EEN IN DIE BESLISSING AANGE
WEZEN ONDERWERP - LATERE BESLISSING 
OVER DE VORDERING ZELF - VOORWAARDE. 

GEN VAN DE BEKLAAGDE EN DE VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR - VERNIE
TIGING OP DE VOORZIENING VAN DE VERZE
KERAAR - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING TEN AANZIEN VAN DE BEKLAAGDE -
VOORWAARDEN. 

1" Na een beslissing die de heropening 
van het debat beveelt over een welbe
paald onderwerp, zodanig dat in feite 
het vorige debat over dat punt wordt 
voortgezet, moet de beslissing die uit
spraak doet over de vordering zelf 
worden gewezen door de rechters die 
de vorige terechtzittingen in diezelfde 
zaak hebben bijgewoond of, zo niet, 
door een rechtscollege waarvoor het 
geding volledig is hervat (1). (Art. 779 
Ger.W.) 

2" Wanneer de beklaagde en zijn vrijwil
lig 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, oak 
al voert de beklaagde geen enkel mid
del aan (2). 

(DE BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
VAN DE MIDDENSTAND N.V., BEHIELS T. DE

BAETS) 

ARREST 

(A.R. nr. 2667) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, respectievelijk op 27 
oktober 1987 en 31 mei 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

(1) Cass., 22 sept. 1987, A.R. nr. 1321 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG (A.C., 1987-88• nr. 46)· 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS- (2) Cass., 1 dec. 1987, A.R. nr. 1265 
VORDERING - REGELMATIGE VOORZIENIN- (A.C., 1987-88, nr. 198). 
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I. Op de voorziening van de N.V. 
De Belgische Verzekeringsmaat
schappij van de Middenstand tegen 
het arrest van 27 oktober 1987 : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
De Belgische Verzekeringsmaat
schappij van de Middenstand tegen 
het arrest van 31 mei 1988: 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 779, alinea 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat uit het dossier van het geding 
blijkt dat de zesde correctionele kamer 
van het hof van beroep, toen ze op 27 ok
tober 1987 in de zaak het arrest (num
mer 60.670) wees waarbij ze - vooraleer 
te beslissen over de gevorderde mate
riele schade wegens tijdelijke en besten
dige arbeidsongeschiktheid - verweer
ster Debaets verzocht haar individuele 
rekeningen als keukenhulp evenals een 
kopie van haar belastingsaangiften en 
aanslagbiljetten over te leggen, bestond 
uit de heer voorzitter easier en de heren 
raadsheren Lefebvre en D'Hont; dat de
zelfde zesde kamer van het hof van be
roep op de terechtzitting van 16 februari 
1988 waarop de zaak verder behandeld 
werd, en op de terechtzitting van 31 mei 
1988 waarop het laatste arrest (nummer 
62.228) vervolgens gewezen werd, anders 
samengesteld was, met name uit de heer 
voorzitter easier en- de heren raadsheren 
Lefebvre en Desmet, 

terwijl, overeenkomstig artikel 779, ali
nea 1, van het Gerechtelijk Wetboek een 
arrest enkel kan gewezen worden door 
rechters die aile zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond; die bepaling op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven; 
dat genoemde bepaling in beginsel niet 
vereist dat een arrest dat, na een arrest 
alvorens recht te doen, in dezelfde zaak 
wordt gewezen, door dezelfde rechters 
moet worden uitgesproken als diegenen 
die tijdens de debatten v66r - en bij de 
uitspraak van - dit arrest alvorens 
recht te doen zitting hebben genomen; 
dat zulks evenwel niet geldt nadat een 
arrest is gewezen dat de heropening van 
de debatten over een welbepaald onder
werp beveelt en dat een partij verzoekt 
met betrekking tot dit onderwerp bepaal
de stavingsstukken over te leggen; dat 
het in dat geval de voortzetting van de 
vroegere debatten betreft doch enkel 

aangaande het door de rechter vastge
stelde onderwerp; dat het arrest, wan
neer het rechtscollege niet is samenge
steld uit de rechters die de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond, door 
het rechtscollege in zijn nieuwe samen
stelling enkel regelmatig kan gewezen 
worden als de debatten voor dat rechts
college volledig worden hernomen; 

en terwijl in deze zaak uit het dossier 
van het geding niet blijkt dat - na het 
arrest van 27 oktober 1987 - de debat
ten deze volledig hervat werden voor het 
anders samengesteld rechtscollege; het 
arrest van 31 mei 1988 aldus gewezen 
werd door onder andere raadsheer De
smet die niet alle zittingen over de zaak 
bijwoonde; zodat het bestreden arrest 
van 31 mei 1988 nietig is en artikel 779, 
alinea een, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat een vonnis, in
gevolge artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, enkel kan 
gewezen worden door de rechters 
die alle zittingen over de zaak heb
ben bijgewoond; dat die bepaling is 
voorgeschreven op straffe van nie
tigheid; 

Overwegende dat in beginsel de 
genoemde bepaling niet vereist dat 
een vonnis dat, na een beslissing al
vorens recht te doen, in dezelfde 
zaak wordt gewezen, door dezelfde 
rechters moet worden uitgesproken 
als degenen die tijdens de debatten 
v66r - en bij de uitspraak van -
dit vonnis alvorens recht te doen zit
ting hebben genomen; dat zulks 
evenwel niet geldt na een vonnis dat 
de heropening van de debatten be
veelt om de partijen te horen over 
een onderwerp dat het vaststelt, zo
dat het de voortzetting van de vroe
gere debatten betreft, doch enkel 
aangaande het door de rechters 
vastgestelde onderwerp; dat het von
nis, wanneer het rechtscollege niet 
is samengesteld uit de rechters die 
de vorige terechtzittingen hebben 
bijgewoond, door het rechtscollege 
in zijn nieuwe samenstelling enkel 
regelmatig kan gewezen worden als 
de debatten voor dat rechtscollege 
volledig worden hernomen; 
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Overwegende dat het arrest van 
27 oktober 1987 - dat werd gewe
zen door het hof van beroep samen
gesteld uit de heren easier, voorzit
ter, Lefebvre en D'Hont, raadsheren 
- definitief beslist over een aantal 
onderdelen van de vordering van 
verweerster en voorts « (verweer
ster) verzoekt, vooraleer te beslissen 
over de gevorderde materiele schade 
wegens tijdelijke en blijvende ar
beidsongeschiktheid, haar individu
ele rekeningen vanaf het ogenblik 
dat zij als keukenhulp in een restau
rant werkzaam was over te leggen 
evenals een kopie van haar belas
tingaangiften en aanslagbiljetten 
van voornoemde periode; (eisers) 
veroordeelt ( ... ) nog een voorschot 
van 1.000.000 frank te betalen aan 
(verweerster) voor materiele schade 
geleden ingevolge tijdelijke en blij
vende arbeidsongeschiktheid » en de 
zaak uitstelt voor verdere behande
ling; 

Overwegende dat het arrest van 
31 mei 1988 - dat gewezen werd 
door het hof van beroep samenge
steld uit de heren easier, voorzitter, 
Lefebvre en Desmet, raadsheren -
uitspraak doet over de onderdelen 
van verweersters vordering waar
voor de heropening der debatten 
werd bevolen; 

Overwegende dat noch uit dit ar
rest noch uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 16 februari 
1988 waarop de zaak werd behan
deld, blijkt dat de debatten over de 
punten waaromtrent de heropening 
der debatten was bevolen, volledig 
werden hernomen voor het hof van 
beroep in zijn gewijzigde samenstel
ling; 

Dat het middel gegrond is; 

i 
i 

de Middenstand uit te spreken ver
nietiging van de beslissing waarbij 
deze eiseres wordt veroordeeld de 
vernietiging meebrengt van de be
slissing waarbij eiser met eiseres 
voor het geheel van dezelfde bedra
gen wordt veroordeeld, welke beslis
sing door dezelfde nietigheid is aan
getast; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening van eiseres tegen het 
arrest van 27 oktober 1987; vernie
tigt het bestreden arrest van 31 mei 
1988; beveelt dat van onderhavig ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
veroordeelt eiseres in de kosten van 
de voorziening tegen het arrest van 
27 oktober 1987; veroordeelt ver
weerster in de overige kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

21 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 413 

2' KAMER - 21 maart 1989 

! 1° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJ-

III. Op de voorziening van Hubert 
1 

Behiels: 

VEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN -
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF - ONTV ANKELIJK
HEID. Overwegende dat eiser geen mid

del aanvoert; 
Overwegende dat de hierna op de 2° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 

VOOrziening van de N.V. De Belgi- NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BE-
sche Verzekeringsmaatschappij van LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - BUR-
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GERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN MIS
DRIJF - BESLISSING DIE NAAR RECHT VER
ANTWOORD BLIJFT DOOR EEN ANDER MIS
DRIJF- ONTVANKELIJKHEID. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -
VERSCHEIDENE BEKLAAGDE EN VERSCHEI
DENE TELASTLEGGINGEN - VEROORDELING 
VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDE
RE - VEROORDELING VAN EERSTGENOEMDE 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING 
- VOORWAARDE. 

1" en 2" Wanneer een enkele straf en een 
burgerrechtelijke veroordeling zijn uit
gesproken wegens verschillende mis
drijven, is niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, de vordering tot cassatie 
van de beslissing op de strafvordering 
en op de burgerlijke rechtsvordering, 
die is gegrond op een middel dat enkel 
betrekking heeft op een van die mis
drijven, als de beslissingen naar recht 
verantwoord blijven door een ander 
bewezen verklaard misdrijf (1). 

3" Wanneer twee beklaagden we gens ver
schillende feiten worden vervolgd en 
de ene veroordeeld en de andere vrij
gesproken wordt, kan de rechter de ge
zamenlijke kosten van de strafvorde
ring slechts ten laste van de veroor
deelde leggen, mits hij vaststelt dat ze 
alle veroorzaakt zijn door het misdrijf 
dat de veroordeelde heeft gepleegd (2). 
(Artt. 162 en 176 Sv.) 

(CLAERHOUT T. WILLEMOT, GROEP JOSI N.V.) 

ARREST 

(AR. nr. 2778) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent ; 1 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser en op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Over het eerste middel, door eiser als 
volgt geformuleerd : schending van het 
recht van verdediging : eiser werd oor
spronkelijk vervolgd wegens overtreding 
van artikel 19.1 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975; ter zitting van 
de Correctionele Rechtbank werd eiser 
uitgenodigd zich te verdedigen ten op
zichte van artikel 12.4 van het algemeen 
verkeersreglement. Nooit werd hij door 
de rechtbank uitgenodigd zich te verde
digen ten opzichte van artikel 19.3.2, b, 
van het algemeen verkeersreglement. 
Zonder dat hij de kans kreeg zich ten 
opzichte van dit artikel te verdedigen 
werd hij op grond daarvan toch veroor
deeld: 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens overtreding van arti
kel 19.1 van de het Wegverkeersre
glement om als bestuurder die naar 
recht of naar links wil afslaan om 
de rijbaan te verlaten of die zijn 
voertuig langs de linkerkant van 
een rijbaan met eenrichtingsverkeer 
wil opstellen, verzuimd te hebben 
zich vooraf ervan te vergewissen dat 
hij dit kan doen zonder gevaar voor 
de andere weggebruikers, vooral re
kening houdend met de vertragings
mogelijkheden van de achterliggers; 
dat hij wegens deze overtreding als
mede wegens overtreding van arti
kel 19.3.2°, b, van het Wegverkeers
reglement wordt veroordeeld tot een 
geldboete van dertig frank; 

Overwegende dat deze straf naar 
recht verantwoord is door het bewe
zen verklaren van de overtreding 
van artikel 19.1 van het Wegver

==---------------1 keersreglement; 

(1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 9135 
(A.C., 1984-85, nr. 335), en, wat de beslissing op 
de strafvordering betreft, 1 maart 1989, A.R. 
nr. 7025 (ibid., 1988-89, supra nr. 368). 

(2) Cass., 23 maart 1988, A.R. nr. 6374 
(A.C., 1987-88, nr. 463). 

Overwegende dat de veroordeling 
wegens de overtreding van artikel 
19.1 op zichzelf de veroordeling tot 
schadevergoeding aan de verweer
ders rechtvaardigt; 
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Dat het middel niet tot cassatie zaak naar de Correctionele Recht
kan leiden, mitsdien niet ontvanke- bank te Dendermonde, zitting hou-
lijk is; dende in hoger beroep. 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 162, 176, 
194 en 211 van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat eiser en ver
weerder vervolgd werden wegens 
verschillende feiten; dat het bestre
den vonnis eiser veroordeelt en ver
weerder vrijspreekt, en eiser veroor
deelt tot alle kosten van de strafvor
dering zonder vast te stellen dat al 
deze kosten werden veroorzaakt 
door de misdrijven die eiser heeft 
gepleegd; 

En overwegende, voor het overige, 
wat de beslissing op de strafvorde
ring tegen eiser betreft, dat de sub
stantiEHe 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 eiser 
tegen de verweerder Thierry Wille
mot: 

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 de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

21 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever ; de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
De Roeck, Gent. 

Nr. 414 

2• KAMER - 21 maart 1989 

1° ARBEIDSONGEVAL - OVERLIJDEN 
VAN DE GETROFFENE - ARBEIDSONGEVAL
LENRENTE TOEGEKEND AAN DE KINDEREN -
GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING TOEGE
KEND AAN DE WEDUWE - GEEN HERSTEL 
VAN DEZELFDE SCHADE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ARBEIDSONGEVAL 
- OVERLIJDEN VAN DE GETROFFENE - AR
BEIDSONGEVALLENRENTE TOEGEKEND AAN 
DE KINDEREN - GEMEENRECHTELIJKE VER
GOEDING TOEGEKEND AAN DE WEDUWE 
GEEN HERSTEL VAN DEZELFDE SCHADE. 

1" en 2" De gemeenrechtelijke vergoeding 
die aan de weduwe van het dodelijk 
slachtoffer van een arbeidsongeval 
wordt toegekend voor de materiiHe 
schade die zij ten gevolge van dat 
overlijden Jijdt, herstelt niet dezelfde 
schade als de aan de kinderen toege
kende arbeidsongevallenrente of het 
kapitaal dat die rente vertegenwoor
digt, oak al wordt bij de vaststelling 
van het bedrag van die gemeenrechte
lijke vergoeding rekening gehouden 
met de samenstelling van het gezin 
van de getroffene (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; art. 46, § 2, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
over de kosten van de strafvorde
ring; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in 1-..;...--------------
vier vijfde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 1 

(1) Cass., 3 juni 1986, A.rl. nr. 9829 
(A.C., 1985-86, nr. 615) met noot G.D'H.; Cass., 
28 feb. 1989, A.R. nr. 2531, supra, nr. 365. 
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(DE BONTRIDDER, VAN ROMPAEY E.A. T. DE BEL, 
ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2811) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de civielrechte
lijke vorderingen van de eisers te
gen de verv.reerders; 

I. Op de voorziening van Frida De 
Bontridder, handelend in eigen 
naam: 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 46, § 2, tweede lid van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
zoals vervangen door artikel 4 van de 
wet van 7 juli 1978, 

doordat het hof van beroep, inzake de 
begroting van de door eiseres in eigen 
naam gevorderde vergoeding van het 
door haar geleden verlies aan inkom
sten, beslist dat het volledig bedrag van 
de tussenkomst van de arbeidsongeval
lenverzekeraar - met inbegrip van het 
voor de vier kinderen van eiseres geves
tigde kapitaal - in mindering dient ge
bracht van het bedrag van de gemeen
rechtelijke vergoeding van voormeld ver
lies, op volgende gronden: « (Eiseres), 
die zelf geen inkomsten uit beroepsacti
viteiten had (en heeft), vordert - met 
verwijzing naar haar verplichting tot on
derhoud en opvoeding van de kinderen 
het verlies van het genot van de inkom: 
sten van haar overleden echtgepoot dat 
niet enkel door haar persoonlijk, maar 
door het ganse gezin wordt geleden. 
Voor de begroting van de schade die aan 
eiseres in eigen naam toekomt, dient er 
te worden rekening gehouden met de 
volgende gegevens : - Het ongeval was 
een "arbeidsongeval ". Aan de overleven
de echtgenote en aan haar vier kinderen 
werden op grond van de arbeidsongeval
lenwetgeving vergoedingen uitgekeerd 
omdat ieder van de gezinsleden recht
streeks voordeel had in de wedde van de 
getroffene. - De artikelen 203 en 337, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
krachtens welke een verplichting tot on
derhoud en opvoeding van de minderjari
ge kinderen op de ouders rust, sluiten 

niet uit dat de kinderen ten gevolge van 
het overlijden van een ouder persoonlijk 
stoffelijke schade kunnen lijden door het 
derven van de door deze verworven in
komsten die voor hun onderhoud en op
vt;>eding werden besteed, en de vergoe
dmgen toegekend aan de kinderen in het 
raam van de arbeidsongevallenwetgeving 
mogen niet gecumuleerd worden met de 
vergoedingen gemeen recht die toege
kend worden als herstel van het verlies 
van het gedeelte der inkomsten waaruit 
elk van de rechthebbenden voordeel 
haalde. Zonder aan het principe afbreuk 
te doen dat niet enkel de echtgenote, 
maar ook elk van de kinderen een aan
deel hadden in het inkomen uit de werk
zaamheid van de getroffene, is de moe
der-voogdes die voor het onderhoud van 
de kinderen heeft ingestaan en nog 
steeds instaat, gerechtigd om het gehele 
aandeel in de inkomsten uit de werk
zaamheid van de overledene dat aan zijn 
gezinsleden ten goede kwam, op te vor
deren, onder aftrek evenwel van de ver
goedingen die aan haar en de kinderen 
werden uitgekeerd in het kader van de 
wetgeving op de arbeidsongevallen. ( ... ) 
Door de verzekeraar wet werden de vol
gende kapitalen gevestigd om de jaar
lijkse rente "wet" te vergoeden : - voor 
de weduwe : 5.981.297 frank, - voor de 
vier kinderen samen : 3.409.894 frank 
hetzij in totaal: 9.391.191 frank ( ... ) zodat 
aan (eiseres) tot herstel van het door 
haar en haar kinderen geleden verlies 
van de materiiHe steun uit het beroepsin
komen van het slachtoffer nog toekomt : 
16.484.239 frank - 9.391.191 frank = 
7.093.048 frank. Aangezien (eiseres) een 
vergoeding vordert gelijk aan het voile
dig aandeel in het inkomen uit de werk
zaamheid van de overledene, dat aan 
" aile gezinsleden " ten goede kwam 
dient ook de " volledige tussenkomst ,: 
van de arbeidsongevallenverzekeraar te 
worden in mindering genomen. Er an
ders over beslissen zou tot gevolg heb
ben dat de arbeidsongevallenrenten die 
aan de kinderen werden uitgekeerd, zou
den kunnen gecumuleerd worden met de 
vergoedingen in gemeen recht » (vierde 
en achtste blad, nr. 1.1.1 - a en V), 

terwijl de vergoeding die in gemeen 
recht aan de weduwe van een door een 

· arbeidsongeval getroffene wordt toege
k~nd voor . ~e schade die zij ingevolge 
d1ens overhJden ondergaat, niet dezelfde 
schade herstelt als de arbeidsongevallen
rente die aan haar kinderen werd toege
kend, ook al wordt bij de vaststelling 
van het bedrag van de gemeenrechte-
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lijke vergoeding rekening gehouden met· haar echtgenoot waarvan wordt af
de samenstelling van het gezin van de getrokken het deel dat hij voor ei
getroffene, met name, zoals in eiseres' gen onderhoud zou aanwenden, en 
conclusie van 6 november 1987 (pagina's door van dit bedrag de kapitalen af 
2-5 en 7-8), door deze vergoeding te bepa- te trekken die de wetsverzekeraar 
len op basis van het netto-inkomen van 
de getoffene min het aandeel bestemd heeft gevestigd ter verzekering van 
voor eigen onderhoud, dit is het deel van de uitbetaling van de renten die 
dit netto-inkomen dat aan het gezin van krachtens de Arbeidsongevallenwet, 
de getroffene zou zijn toegekomen; bijge- eensdeels, aan eiseres en, ander
volg, de vaststelling dat eiseres ten deze deels, aan hun kinderen, moet wor
een op voormelde wijze berekende ver- den uitgekeerd; 
goeding vordert, op zich niet volstaat om, 
overeenkomstig artikel 46, § 2, tweede Overwegende dat de vergoeding 
lid, van de Arbeidsongevallenwet, de ka- die in het gemene recht aan de we
pitalen die krachtens die wet ten voorde- duwe van een door een arbeidsonge
le van haar kinderen zijn gevestigd, in val getroffene wordt toegekend voor 
mindering te brengen van de persoonlij- de schade die zij ingevolge diens 
ke vergoeding die haar in gemeen recht overlijden ondergaat niet dezelfde 
wordt toegekend, ongeacht de omstan- d 
digheid dat de artikelen 203 en 337, twee- schade herstelt als e arbeidsonge-
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet vallenrente die aan haar kinderen 
uitsluiten dat eiseres' kinderen, ten ge- wordt toegekend, ook al wordt bij de 
volge van de dood van hun vader, per- vaststelling van het bedrag van de 
soonlijke stoffelijke schade kunnen lij- gemeenrechtelijke vergoeding reke
den door het derven van een deel van ning gehouden met de samenstelling 
zijn inkomsten dat voor hun onderhoud van het gezin van getroffene; 
en opvoeding werd besteed, zodat het 
hof van beroep, door niettemin, betref- Overwegende dat het hof van be
fende de door eiseres in eigen naam in- roep door van de aan eiseres toeko
gestelde vordering tot vergoeding van mende schadevergoeding het kapi
het verlies aan inkomsten ingevolge het taal af te trekken dat de renten 
overlijden van haar echtgenoot, op de in verzekert die krachtens de Arbeids
het middel vermelde gronden, de kapita- · ongevallenwet aan de kinderen war
len die krachtens de Arbeidsongevallen- den uitbetaald, aan eiseres een ver
wet ten voordele van haar kinderen zijn goeding toekent die lager is dan het 
gevestigd, aan te rekenen op de gemeen-
rechtelijke vergoeding die op grand van bedrag van haar schade; 
het inkomstenverlies van het gezin is be- Dat het middel in zoverre gegrond 
rekend, niet enkel de regel volgens wel- is; 
ke de schadelijdende partij de forfaitaire 
arbeidsongevallenvergoeding en de ge
meenrechtelijke vergoeding van dezelfde 
schade niet samen kan genieten, mis
kent (schending van voorrneld artikel 46. 
§ 2, tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet), doch tevens aldus weigert de 
volledige door eiseres geleden schade te 
vergoeden (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het hof van be-, 

II. Op de voorziening van Frida 
De Bontridder, handelend als be
stuurster van de goederen van Isa
bel en Marleen van Rompaey, van 
Sara Van Rompaey en van Renaat 
van Rompaey; 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

roep de te dezen aan eiseres toeko- · Om die redenen, vernietigt het be
mende vergoeding wegens inkom- streden arrest in zoverre het beslist 
stenverlies ingevolge het overlijden dat van het bedrag van de schade 
van haa1: echtgenoot vaststelt door ! die eiseres lijdt uit inkomstenverlies 
het bedrag te berekenen waarop zij j en die het vaststelt op 16.484.239 
in het gemene recht zou kunnen frank moet worden afgetrokken het 
aanspraak maken, en dit op basis. kapitaal dat de wetsverzekeraar 
van het vermoedelijk inkomen van ' heeft gevestigd ter verzekering van 
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de uitbetaling van de aan de kinde
ren uit te keren renten, namelijk 
3.409.894 frank; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van onderhavig arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de verweerders in de helft 
van de kosten, laat de wederhelft 
ten laste van de eisers; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

21 maart 1989 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Simont. 

Nr. 415 

2" KAMER - 21 maart 1989 

VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJN -
DUUR - STRAFVORDERING - OVERTREDING 
OMSCHREVEN IN HET STRAFWETBOEK. 

Onwettig is de veroordeling wegens een 
in het Strafwetboek omschreven over
treding die reeds meer dan zes maan
den tevoren werd gepleegd, wanneer 
de verjaring van de strafvordering niet 
werd gestuit binnen de zes maanden 
die aan het vonnis zijn voorafgegaan 
en er geen enkele grand tot schorsing 
van de verjaring bestaat (1). (Artt. 21 
tot 24 wet van 17 april 1878.) 

(EL MASSOUDI) 

ARREST 

(A.R. nr. 2865) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 september 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk; 

(1) Zie Cass., 1 april 1980, twee arresten 
(A.C., 1979-80, nr. 500), en 15 maart 1983, A.R. 
nr. 7767 (ibid., 1982-83, nr. 392). 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 21 en 22 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 559, 1°, van 
het Strafwetboek, misdrijf waarop 
de verjaringstermijn van zes maan
den van toepassing is; 

Overwegende dat het feit volgens 
de vaststellingen van het vonnis ge
pleegd werd op 20 september 1987; 
dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
een nuttige stuitingsdaad werd ge
steld gedurende de periode van zes 
maanden voorafgaand aan het von
nis; 

Overwegende dat, bij ontbreken 
van enige grond tot schorsing van 
de verjaring, de strafvordering te
gen eiser door verjaring vervallen 
was op de dag van de uitspraak van 
het vonnis; 

Overwegende dat de kosten ten 
laste van de Staat moeten blijven; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
op de strafvordering tegen eiser; 
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 tot de 
kosten van betekening van de voor

. ziening aan het openbaar ministerie 
en aan verweerder, alsmede tot de 
helft van de overige kosten; laat de 
wederhelft ten laste van de Staat; 
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zegt dat er geen grond is tot verwij- (VERSCHUEREN T. NEVENJANS, DEPOORTER, 
zing. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER

KEN, CARESTEL N.V.) 

21 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
Daenen, Kortrijk. 

Nr. 416 

z• KAMER - 21 maart 1989 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - VOORWAARDEN. 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - ONWETTIGHEID VAN DE 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGE
RING. 

1° Onwettig is de op grand van art. 23, 
tweede lid, in fine, Wet Bescherming 
Maatschappij uitgesproken terbeschik
kingstelling van de regering, wanneer 
uit de processtukken niet blijkt dat de 
beklaagde, binnen de periode van vijf
tien jaar v66r de beslissing, drie mis
drijven heeft begaan die, elk, tot een · 
correctionele gevangenisstraf van ten 
minste zes maanden hebben geleid. 

2o wanneer de terbeschikkingstelling van 
de regering onwettig is, dan geldt de 
vernietiging voor de gehele veroorde
ling (1). 

ARREST 

(A.R. nr. 2894) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 23 van de wet 
van 1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers : 

Overwegende dat het arrest, met 
gedeeltelijke bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser veroordeelt we
gens de hem ten laste gelegde feiten 
I (1 tot en met 6) gepleegd tussen 
oktober 1986 en 19 november 1986, 
tot een hoofdgevangenisstraf van 
zes maanden en een geldboete van 
200 frank en hem, met toepassing 
van artikel 23, tweede lid, van de 
wet tot bescherming van de maat-
schappij ter beschikking stelt van 
de regering gedurende een termijn 
van vijf jaar, op grond dat hij een 
aanhoudende neiging vertoont tot 
wetsovertredingen en sedert vijftien 
jaar ten minste drie misdrijven 
heeft gepleegd welke elk een correc
tionele gevangenisstraf van ten min
ste zes maanden hebben meege
bracht, meer bepaald veroordeeld 
zijnde bij arresten van het Hof van 
Beroep te Gent van 18 april 1972, 7 
november 1972 en 11 juni 1985; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de feiten die beteu
geld werden door het arrest van 18 
april 1972, werden gepleegd tussen 
19 en 27 februari 1970, en deze wel

·--~--------------11 ke beteugeld werden door het arrest 
van 7 november 1972 tussen 1 de
cember 1971 en 8 april 1972, terwijl (1) Zie Cass., 21 dec 1976 (A.C., 1977, 455). 
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niet blijkt dat eiser tot een gevange
nisstraf van minstens zes maanden 
werd veroordeeld voor andere feiten 
dan deze beteugeld door het arrest 
van 11 juni 1985 en door het bestre
den arrest die sedert vijftien jaar 
ten minste, voorafgaande aan het 
bestreden arrest, werden gepleegd; 

Dat het arrest dienvolgens artikel 
23 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij schendt; 

Overwegende dat de terbeschik
kingstelling van de regering tot de 
hoofdstraffen behoort zodat de on
wettigheid de vernietiging mee
brengt van de gehele uitspraak over 
de strafvordering; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders Jean Nevejans, Geor
gette Depoorter en Belgische Staat 
tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de onbeperkte voorziening van 
eiser, van de beslissing op de straf
vordering de vernietiging meebrengt 
van deze beslissingen; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de ver
weerster de N.V. Garestel: 

Overwegende dat het arrest deze 
vordering ongegrond verklaart; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
op de strafvordering tegen eiser en 
op de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders Jean Nevejans, 
Georgette Depoorter en Belgische 
Staat tegen eiser; verwerpt de voor

de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

21 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggevel' : de h. De Baets - Gelijldui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 417 

2' KAMER - 21 maart 1989 

1° STRAF - VERBEURDVERKLARING -
GEEN VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE 
VEREISTEN - GEVOLG. 

2° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN 
- VERDOVENDE MIDDELEN - HANDEL -
VERBEURDVERKLARING - GEEN VASTSTEL
LING VAN DE WETTELIJKE VEREISTEN- GE
VOLG. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - VERBEURDVERKLARING 
WAARIN DE WETTELIJKE VEREISTEN NIET 
WORDEN VASTGESTELD. 

lo en 2° Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing inzake handel in verdo
vende middelen waarbij een verbeurd
verklaring wordt uitgesproken zonder 
dat is vastgesteld dat daartoe aan de 
wettelijke vereisten is voldaan (1). 
(Art. 4, § 6, wet 24 feb. 1921.) 

3° Cassatie op grand dat de beslissing 
van verbeurdverklaring niet vaststelt 
dat aan de wettelijke vereisten is vol
daan, is beperkt tot dat beschikkende 
gedeelte en geschiedt met verwijzing 
(2). 

ziening voor het overige; beveelt dat 1---------------
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in een vijfde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 

(1) Zie Cass., 7 maart 1984, A.R. nr. 9315 
(A.C., 1983-84, nr. 384), en 8 sept. 1987, A.R. 
nr. 1703 (ibid., 1987-88, nr. 14). 

(2) Cass., 8 feb. 1983, A.R. nr. 7808 
(A.C., 1982-83, nr. 330). 
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(GYSELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3181) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 december 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 4, § 6, van de wet van 24 
februari 1921 betreffende het verhande
len van de giftstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstof
fen en antiseptica : 

Overwegende dat, naar luid van 
die bepaling, de rechter, onvermin
derd de toepassing van de artikelen 
42 en 43 van het Strafwetboek, de 
verbeurdverklaring kan bevelen van 
de voertuigen, toestellen en instru
menten of zaken die hebben ge
diend of bestemd waren om de in de 
artikelen 2 bis en 3 omschreven mis
drijven te plegen of die er het voor
werp van uitmaken, zelfs indien ze 
niet het eigendom zijn van de ver
oordeelde; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, verbeurd verklaart « de in
beslaggenomen overtuigingsstukken · 
ingeschreven in het register der 
overtuigingsstukken onder de num
mers 574, 575 en 576 van het jaar 
1988 )); 

Overwegende dat noch het beroe
pen vonnis, noch het arrest vaststel
len dat te dezen de voorwaarden tot 
verbeurdverklaring van de inbeslag
genomen goederen, gesteld door ar
tikel 4, § 6, van de wet van 24 fe
bruari 1921, vervuld zijn, zodat het 
arrest de hoger vermelde wetsbepa
lingen schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
verbeurdverklaring uitspreekt; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in drie vierde 
van de kosten en laat het overige 
vierde ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

21 maart 1989 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 418 

2• KAMER - 21 maart 1989 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS- EN 
VONNISGERECHTEN - AARD VAN HET MIS
DRIJF- BESCHIKKING VAN VERWIJZING WE
GENS ALS WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN FEl
TEN - VONNISGERECHT DAT ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART VOOR TWEE VAN DIE 
FElTEN DIE MISDADEN ZIJN - GEEN BESLIS
SING VOOR DE OVERIGE FElTEN DIE ALS SA
MENHANGEND WORDEN BESCHOUWD - GE
DEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer twee verdachten 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen wegens als wanbedrijven 
omschreven feiten, de correctionele 
rechtbank zich voor twee van die lei
ten onbevoegd verklaard heeft, omdat 
die feiten als misdaden moeten wor
den omschreven, en er m.b.t. de overi
ge feiten, die als samenhangend wor
den aangemerkt, niets wordt beslist 
(1), vernietigt het Hof, op een verzoek 

En overwegende voor het overige ' 
dat de substantii:.\le of op straffe van·~-~-----------
nietigheid voorgeschreven rechtsvor-

. ht · · d b (1) Aangezien het bestaan van samenhang men rn ac ZlJn genomen en e e- werd erkend, zou een a!gemene onbevoegdver-
slissing overeenkomstig de wet is klaring logisch zijn geweest. Zie Cass., 21 juni 
gewezen; , 1988, A.R. nr. 2513 (A.C., 1987-88, nr. 651). 
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tot regeling van rechtsgebied, na te 
hebben vastgesteld dat er vooralsnog 
tegen de beschikking geen enkel 
rechtsmiddel kan worden aangewend, 
dat het vonnis kracht van gewijsde 
heeft en dat de onbevoegdverklaring 
gegrond lijkt, de beschikking, in zover
re zij betrekking heeft op de twee lei
ten waarvoor de rechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard, verwijst het de 
aldus beperkte zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling en zegt, 
wat de overige feiten betreft, dat er 
geen grand bestaat tot regeling van 
rechtsgebied (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT IN ZA
KE NIJNS, DE VOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3190) 

HET HOF; - Gelet op het door 
de procureur des Konings bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt ingediende verzoekschrift, 
gedagtekend 16 januari 1989 en ter 
griffie van het Hof ontvangen op 27 
januari 1989; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt, bij beschikking van 6 
mei 1988, Nyns Benny, geboren te 
Diest op 4 november 1968, en De 
Vos Steven, geboren te Sint-Gillis
Waas op 15 juni 1968, naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen 
ter zake van : de eerste, te Leopolds
burg tussen 6 januari 1988 en 9 ja
nuari 1988 : A. gebruiksdiefstal van 
een personenwagen, B. heling van 
sleutels, C. sturen zonder verzeke
ring, en bij samenhang D., E., F., G. 
en H. : overtredingen van de W eg
verkeerswet en het Wegverkeersre
glement; de tweede : te Leopolds
burg tussen 4 januari 1988 en 7 
januari 1988 I. diefstal van autosleu
tels door middel van braak, inklim
ming of valse sleutels, J. gebruiks
diefstal van een personenwagen, K. 
sturen zonder verzekering en bij sa
menhang L. overtreding van de 

(2) Zie Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3412 
(A.C., 1983-84, nr. 310), en 20 sept. 1988, A.R. 
nr. 2753 (ibid., 1988-89, supra, nr. 40). 

Wegverkeerswet, en zulks bij aanne
ming van verzachtende omstandig
heden wat de tenlastelegging I be
treft; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, bij vonnis 
van 13 oktober 1988, zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van 
de tenlasteleggingen A en J omdat 
deze feiten gepleegd werden met 
valse sleutels en desbetreffend geen 
verzachtende omstandigheden wer
den aangenomen door de raadka
mer, en de samenhang vaststellend 
tussen alle tenlasteleggingen voorlo
pig geen uitspraak doet over de an
dere tenlasteleggingen; 

Overwegende dat tegen de be
schikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel kan wor
den aangewend en het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Has
selt met betrekking tot de tenlaste
leggingen A en J in kracht van ge
wijsde is gegaan; dat hun onderlinge 
tegenstrijdigheid een geschil van 
rechtsmacht doet ontstaan dat de 
goede gang van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat de tenlasteleg
gingen sub A en J de misdaad schij
nen op te leveren bepaald bij de ar
tikelen 461, 467 en 487 van het 
Strafwetboek en strafbaar gesteld 
met opsluiting; dat de correctionele 
rechtbank, bij ontstentenis van re
gelmatige correctionalisering van 
die misdaden, onbevoegd was om 
van die tenlasteleggingen A en J 
kennis te nemen; 

Overwegende dat, nu de correctio
nele rechtbank over de andere ten
lasteleggingen geen uitspraak doet, 
er geen aanleiding bestaat om voor 
de feiten van die tenlasteleggingen 
het rechtsgebied te regelen, 

Om die redenen, vernietigt de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt van 6 mei 1988 in zoverre 
zij de· eerste verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwijst we-
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gens de tenlastelegging A en de 
tweede wegens de tenlastelegging J; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beschik
king; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

21 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 419 

2' KAMER - 22 maart 1989 

MISDRIJF - RECHTVAARDIGING - MIS
DRIJF GEPLEEGD IN STAAT VAN DRONKEN
SCHAP OF ALCOHOLINTOXICATIE. 

Noch de dronkenschap, noch de alcohol
intoxicatie zijn een rechtvaardigings
grond voor een misdrijf, wanneer de 
dader van het misdrijf zich opzettelijk 
in die toestand heeft gebracht (1). 

(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE, BELGI
SCHE STAAT - MIN. V. VERKEERSWEZEN, ME
RENNE, BADO, DELONGUEIL T. COUTURIAUX, 
ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ VAN OPENBARE 

BESTUREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7174) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

II. Op de voorzieningen van Ma
rie-Annie Merenne en Francis Bado, 
burgerlijke partijen: 

B. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissingen op door hen tegen de 
Onderlinge Maatschappij van Open
bare Besturen, gedwongen tussenge
komen partij, ingestelde civielrech
telijke vorderingen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 461 
van het Strafwetboek en miskenning van 
het algemeen beginsel van strafrecht vol
gens hetwelk de vervolgende partij en de 
burgerlijke partij ieder bestanddeel van 
het misdrijf dienen te bewijzen, 

doordat het arrest beslist dat de aan 
beklaagde ten laste gelegde diefstal be
wezen is en bijgevolg verweerster, verze
keraar van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid waartoe het door beklaagde 
bestuurde en aan verweerder, verzeke
ringnemer, toebehorende voertuig aanlei
ding kon geven, buiten zake stelt op 
grond « dat (de eerste rechter) ten on
rechte de aan Thierry Couturiaux ten 
laste gelegde diefstal (lees : niet) bewe
zen heeft verklaard op grond dat diens 
alcoholgehalte 3,79 gram per liter bloed 
bedroeg zodat het niet vaststaat dat hij 
het opzet zou hebben gehad het voertuig 
weg te nemen; dat blijkens de gegevens 
van het dossier Couturiaux zich van de 
sleutels van de wagen van Jacky Burton, 
die er niet in slaagde zijn voertuig aan 
de gang te brengen, meester maakte en 
dat hij, na het voertuig in beweging te 
hebben gebracht, ermee vandoorging en 
pas na enige tijd stilhield ingevolge het 
zich voordoende ongeval, dat het aanne
men van twijfels omtrent het opzet van 
Couturiaux zou neerkomen op het be
schouwen van diens dronkenschap en al
coholintoxicatie als een rechtvaardigings
grond aangezien een dronken persoon 
per definitie niet goed weet wat hij 
doet », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het in artikel 461 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf diefstal veronderstelt dat de dader 
de zaak « bedrieglijk » wegneemt tegen 
de wil van de eigenaar, dus met de « be
wuste » wil zich andermans zaak toe te 
eigenen; het arrest het te dezen voor be
wezen houdt dat een persoon die onder 
invloed van de drank verkeert, zoals de 
beklaagde Couturiaux « per definitie niet 

------------------!.goed weet wat hij doet >>; het bijgevolg 

(1) Cass., 14 okt. 1975 (A.C., 1976, 197). 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
Couturiaux zich van de wagen van Bur-
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ton meester heeft gemaakt met het opzet 
deze te stelen (schending van artikel 461 
van het Strafwetboek); het arrest boven
dien niet zonder met zichzelf in tegen
spraak te komen, hetgeen gelijkstaat 
met een gebrek aan redengeving, ener
zijds kon verklaren dat « er omtrent het 
opzet van Couturiaux (om de wagen van 
Burton te stelen) geen twijfels bestaan >> 

en, anderzijds kon vaststellen dat een 
persoon die onder invloed van de drank 
verkeert « niet goed weet wat hij doet >> 

(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de rechter het aan de 
beklaagde ten laste gelegde feit alleen 
dan bewezen kan verklaren als hij vast
stelt dat het openbaar ministerie of de 
burgerlijke partijen het bewijs van ieder 
bestanddeel van het misdrijf hebben ge
leverd (algemeen beginsel inzake de be
wijslast in strafzaken); het arrest te de
zen alleen heeft verklaard dat toegeven 
dat er nog twijfels bestaan omtrent het 
opzet van Couturiaux om het voertuig 
van Burton te stelen, Couturiaux de gele
genheid zou bieden voordeel te trekken 
uit zijn dronkenschap of zijn alcohol
intoxicatie, ook a! geeft het voor het ove
rige toe dat een persoon die onder in
vloed van de drank verkeert, niet goed 
weet wat hij doet; het zodoende niet 
heeft vastgesteld dat het openbaar minis
terie, de burgerlijke partijen of verweer
ster het bewijs hebben geleverd dat 
Couturiaux de bewuste wil heeft gehad 
om zich het voertuig van Burton toe te 
eigenen, hetgeen een noodzakelijke voor
waarde is voor het bestaan van het mis
drijf diefstal; daaruit volgt dat de beslis
sing waarbij de telastlegging van diefstal 
tegen de beklaagde Couturiaux bewezen 
wordt verklaard niet naar recht is ver
antwoord (schending van artikel 461 van 
het Strafwetboek) en bovendien de re
gels betreffende de bewijslast in strafza
ken miskent (miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de be
wijslast in strafzaken) : 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest het 
aan Thierry Couturiaux ten laste ge
legde feit dat hij door middel van 
braak, inklimming of valse sleutels 
bedrieglijk een hem niet toebeho
rende wagen heeft weggenomen, be
wezen verklaart; dat het hof van be
roep aldus wettig en zonder de 
regels betreffende de bewijslast te 

miskennen heeft vastgesteld dat alle 
bestanddelen van het misdrijf dief
stal verenigd waren aan de zijde 
van de beklaagde; dat het boven
dien, zonder tegenstrijdigheid, wet
tig heeft beslist dat beklaagde wel 
niet goed wist wat hij deed, maar 
dat de dronkenschap en de alcohol
intoxicatie niet als een rechtvaardi
gingsgrond konden worden be
schouwd, nu de dader van het 
misdrijf zich vrijwillig in die toe
stand had gebracht: 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de eiseres Marie-Annie Meren
ne en Francis Bado, in zoverre zij 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door hen tegen de verweerder 
Couturiaux ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; veroor
deelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

22 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lahousse - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 420 

2' KAMER - 22 maart 1989 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - MISDRIJF 
GEPLEEGD DOOR EEN PERSOON DIE NADIEN 
MILITAIR GEWORDEN IS. 

2° MILITAIR - !VIISDRI.JF GEPLEEGD DOOR 

EEN PERSOON DIE NADIEN MILITAIR GEWOR
DEN IS - BEVOEGDHEID VAN DE GEWOJ:\E 
RECHTBANK. 
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1" en 2" Wanneer uit de stukken waarop 
het Hoi vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat een persoon, die thans mili
tair is, reeds die hoedanigheid bezat 
ten tijde van het misdrijf waarvoor hij 
door de gewone rechtbank is veroor
deeld, verwerpt het Hoi het middel ten 
betoge dat het militair gerecht be
voegd is (1). (Art. 21 wet 15 juni 1899.) 

(VANDERHEYDEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7214) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

Over het middel: schending van arti
kel 21 van de wet van 15 juni 1899 hou
dende titel I van het Wetboek van Mili
taire Strafrechtspleging, 

doordat de rechtbank die het bestre
den vonnis heeft gewezen zich bevoegd 
verklaard heeft om eiser te berechten 
wegens overtredingen van de besluitwet 
van 14 november 1939 betreffende de be
teugeling van de dronkenschap, 

terwijl eiser wegens zijn hoedanigheid 
van militair, die bleek uit aile stukken 
van de rechtspleging (dagvaarding, von
nis van de Politierechtbank te Rochefort, 
dagvaarding om te verschijnen voor het 
appelgerecht, beroepen vonnis, enz.), 
voor de tegen hem ingestelde vervolgin
gen viel onder de bevoegdheid van het 
militair gerecht : 

acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

22 maart 1989 - 2' kamer - Voorzit· 
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Jeanmart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. J.M. 
Dermagne, Dinant. 

Nr. 421 

1' KAMER - 31 maart 1989 

WISSELBR!EF - VERMELDING VAN DE 
NAAM VAN DEGENE AAN WIE OF AAN WIENS 
ORDER DE BETALING MOET WORDEN GE
DAAN - WEZENLIJK BESTANDDEEL. 

De bij art. 1, 6 ", Wisselbriefwet voorge
schreven vermelding van de naam van 
degene aan wie of aan wiens order de 
betaling moet worden gedaan, is een 
wezenlijk bestanddeel van de wissel
brief (1). 

(HUGO T. ROOSE, VAN HERZEELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6146) 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser ten tijde 
van de feiten onder de toepassing 
viel van de artikelen 1 tot 4, 7 tot 10, 
12 tot 14 van de wet van 15 juni 
1899: HET HOF; - Gelet op het bestre

Dat het middel niet kan worden den arrest, op 14 januari 1987 door 
aangenomen; het Hof van Beroep te Antwerpen 

En overwegende dat de substan- gewezen; 
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

Nota arrest nr. 420 · 

(1) Cass., 19 mei 1959 (A.C., 1969, 923). 

Nota arrest nr. 421 : 

(1) RONSE, Wisselbrief, d. I, nr. 219, biz. 18, 
VAN RYN en HEENEN, Principes de droit com
mercial, d. III, 2' uitg., nr 303. 
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Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 6°, 2, 
10 van titel VIII van boek I van het Wet
hoek van Koophandel, gewijzigd bij de 
wet van 10 juli 1964, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vorderingen tot betaling van de 
bedragen van 715.276 frank, 15.963 frank 
en 80.000 frank verwerpt op grond : dat 
de beneficiant/nemer van de wisselbrie
ven blanco werd gelaten, daar waar in 
rechte betaling van de wisselbrieven 
wordt gevorderd; dat het vermelden op 
de wisselbrief van de beneficiant/nemer 
van de wisselbrief een wezenlijk be
standdeel van de wisselbrief is en die bij 
niet-vermelding ervan op het ogenblik 
dat de betaling ervan gevorderd wordt, 
de volstrekte nietigheid van de wissel
brief voor gevolg heeft; ( ... ) dat de voor
gelegde wisselbrieven, waarvan de beta
ling wordt gevorderd, als abstracte titel 
tot staving van de vordering van eiser 
dan ook nietig zij n en als zodanig geen 
rechtsgevolgen kunnen hebben, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
tweede appelconclusie (biz. 2, alinea's 6 
tot 8) uitdrukkelijk staande hield dat de 
wisselbrief kon aangevuld worden met 
de beneficiant/nemer tot op het ogenblik 
dat de betaling van de wisselbrief ge
vraagd en gedaan werd; het arrest op dit 
verweer niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de nietigheid van de 
wisselbrieven, die voortspruit uit het ge
brek aan vermelding van de beneficiant/ 
nemer op de wisselbrief, hersteld kan 
worden door de trekker, die de titel in 
zijn bezit gehouden heeft, tot op het 
ogenblik dat de betaling van de wissel
brief wordt gevraagd en gedaan, zodat 
het arrest, daar door de verweerders nog 
altijd geen betaling gedaan was gewor
den, de vordering van eiser ten onrechte 
verworpen heeft (schending van de arti
kelen 1, 6°, 2 en 10 van de Wisselbrief
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest het 
betoog in eisers conclusie beant
woordt met de overweging « dat het 
vermelden op de wisselbrief van de 
beneficiant/nemer van de wissel
brief een wezenlijk bestanddeel van 
de wisselbrief is en die bij niet-ver
melding ervan op het ogenblik dat 

betaling ervan gevorderd wordt de 
volstrekte nietigheid van de wissel
brief voor gevolg heeft »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest te
recht beslist dat de door artikel 1, 
6°, van de Wisselbriefwet voorge
schreven vermelding van de naam 
van degene aan wie of aan wiens or
der de betaling moet worden ge
daan, een wezenlijk bestanddeel van 
de wisselbrief is; dat het arrest vast
stelt dat op de 29 overgelegde stuk
ken die naam niet voorkomt; dat het 
arrest de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen niet schendt 
door de vordering van eiser, geba
seerd op de 29 als wisselbrieven 
voorgestelde stukken, ongegrond te 
verklaren; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

31 maart 1989 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Houtekier. 

Nr. 422 

1 • KAMER - 31 maart 198!J 

1° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M 
- TGCHTPROCEDURE - TOEPASSI~GSVOOR 

WAARDEN 
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2° RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHT
PROCEDURE - ZELFSTANDIGE EN ONAFHAN
KELIJKE RECHTERS. 

1" Een tuchtprocedure valt aileen dan 
onder art. 6.1 E. V.R.M wanneer zij, 
uitzonderlijk, betrekking heeft op een 
betwisting over burgerlijke rechten of 
verplichtingen of op de gegrondheid 
van een beschuldiging op strafrechte
lijk gebied in de zin van die bepaling 
(1). 

2" De tuchtprocedure ingesteld tegen de 
]eden van de rechterlijke macht moet 
voldoen aan het vereiste dat de betrok
kene berecht wordt door een zelfstan
dige en onafhankelijke rechter. 

{G ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE ANTWERPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6277) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 maart 1988 door 
de eerste voorzitter van het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de onafhankelijkheid en zelfstandig
heid van de rechter, 

doordat de bestreden beslissing aan ei
ser de tuchtstraf oplegt van de enkele 
censuur, 

terwijl het feit dat de tuchtstraf uitge
sproken werd door de eerste voorzitter 
van het Hof van Beroep te Antwerpen, 
tot gevolg heeft dat deze beslissing niet 
getroffen werd door een onafhankelijke 
en zelfstandige rechter; immers de heer 
eerste voorzitter bij artikel 418 van het 
Gerechtelijk Wetboek belast wordt met 
het ambtshalve instellen der tuchtvorde
ring en bij artikel 411 van het Gerechte
lijk Wetboek belast wordt met de uit-

spraak van de disciplinaire beslissing; 
daardoor eiser, die opgeroepen werd 
door de eerste voorzitter om voor hem te 
verschijnen, niet berecht wordt door een 
zelfstandige en onafhankelijke rechter : 

Overwegende dat een tuchtproce
dure aileen dan onder artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden valt wan
neer zij, uitzonderlijk, betrekking 
heeft op een betwisting over burger
lijke rechten of verplichtingen of op 
de gegrondheid van een beschuldi
ging op strafrechtelijk gebied in de 
zin van die bepaling; dat noch het 
een noch het ander zich te dezen 
voordoet; 

Overwegende dat voorts uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt : 1) dat de procu
reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Antwerpen op 22 december 
1987 aan de eerste voorzitter van 
dat hof een strafrechtelijk dossier 
betreffende eiser toestuurde met 
een kopie van een arrest waarbij ei
ser onder meer wegens een vlucht
misdrijf was veroordeeld; 2) dat de 
eerste voorzitter op 29 januari 1988 
eiser een gerechtsbrief zond waarin 
hij, gelet op het veroordelend arrest 
en op de conclusie van de procu
reur-generaal strekkende tot opleg
ging van de tuchtstraf van de enkele 
censuur, eiser beval voor hem te 
verschijnen op 15 februari 1988, ten 
einde te horen beslissen over de 
vordering tot het opleggen van 
tuchtmaatregelen; 3) dat de zaak op 
verzoek van eiser verdaagd werd tot 
22 februari 1988, op welke dag ze 
werd behandeld; 

Overwegende dat de aldus inge
stelde en gevoerde tuchtprocedure 
voldoet aan het vereiste dat de be
trokkene berecht wordt door een 
zelfstandige en onafhankelijke rech
ter; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

(1) Vgl. Cass., 14 mei 1987 (A.C., 1986-87, nr. 
538); LAMBERT, J.T., 1988, biz. 53. 
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Om die redenen, verwerpt de ' 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

31 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal Advocaat: mr. 
Houtekier. 

Nr. 423 

1' KAMER - 31 maart 1989 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSLASTEN- HUREN VAN EEN ONROE
REND GOED - BIJKOMENDE VERBLIJFGELE
GENHEID. 

Onder omstandigheden kan het huren 
van een bijkomende verblijfgelegen
heid zodanig voor de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid vereist zijn, 
dat de uitgaven die ervoor worden ge
daan in rechte niet meer als uitgaven 
van persoonlijke aard, maar als nood
zakelijk voor de uitoefening van de be
roepswerkzaamheid en als bedrijfsuit
gaven in de zin van art. 44 W:LB. te 
beschouwen vallen (1). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. VAN 
NIEUWENHUYZE, VAN MEERBEECK) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1545 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1987 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 44 en 50, 2°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, gelet op de door de 
werkgever van verweerder opgelegde 
verplichting om zich te Merchtem te ves
tigen en op de leeftijd van verweerder 
(geboren in 1919), beslist dat de uitgaven 
voor de huur van een appartement in de 
nabijheid van het werk en de kosten die 
inherent gepaard gaan met de installatie 
van diezelfde woonst uitgaven zijn ge
daan om de belastbare inkomsten te ver
krijgen en dat de beroepsuitoefening 
zonder deze uitgaven onmogelijk zou 
zijn, 

terwijl, welke ook de beweegredenen 
zijn die aanleiding hebben gegeven tot 
het huren en het installeren van een ap
partement in de nabijheid van het werk, 
artikel 50, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen specifieert dat als 
bedrijfslasten in de zin van artikel 44 
van hetzelfde wetboek niet worden aan
gemerkt de uitgaven van persoonlijke 
aard zoals de huurprijs en de huurlasten 
van onroerende goederen of gedeelten 
ervan die tot waning dienen, zodat het 
arrest, zonder een schending van artikel 
50, 2°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en van artikel 44 van 
hetzelfde wetboek, niet kan beslissen dat 
de huur en de installatiekosten van een 
onroerend goed dat tot woning van ver
weerder dient, als bedrijfslast in minde
ring van de inkomsten moeten worden 
gebracht: 

Overwegende dat de huur en de 
huurlasten betreffende een onroe
rend goed dat als woning dient en 
door de belastingplichtige niet voor 
de uitoefening van zijn be
roepswerkzaamheid wordt gebruikt, 
in de regel uitgaven van persoonlij
ke aard zijn, die krachtens artikel 
50, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen niet als be
drijfsuitgaven kunnen worden aan
gemerkt; 

Dat onder omstandigheden even
wei het huren van een bijkomende 
verblijfgelegenheid zodanig door de 
uitoefening van de beroepswerk
zaamheid vereist kan zijn, dat de 
uitgaven die ervoor worden gedaan 

------------------1 in rechte niet meer als uitgaven van 

(1) Vgl. Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978, 539); 9 
dec. 1988, A.R. nr. F 1410 N (ibid., 1988-89, nr. 
218); VAN CROMBRUGGE, Tijdschr. Notar., 1983, 
biz. 241-265. 

persoonlijke aard maar als noodza
kelijk voor de uitoefening van de be
roepswerkzaamheid en als bedrijfs
uitgaven in de zin van artikel 44 
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van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen te beschouwen vallen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt : dat ver
weerder, geboren in 1919, werkzaam 
te Deurne-Antwerpen en er wonen
de, wegens de reorganisatie van het 
bedrijf van zijn werkgever, in 1978, 
de keuze kreeg tussen zijn ontslag 
of het aanvaarden van de functie 
van handelsdirecteur met de ver
plichting zich te Merchtem te vesti
gen; dat verweerder, om aan de eis 
van zijn werkgever te voldoen, te 
Merchtem een appartement huurt 
waar hij tijdens de week verblijft; 

Dat het arrest, door op grond van 
die vaststellingen te beslissen dat de 
litigieuze uitgaven voor het apparte
ment te Merchtem voor verweerder 
bedrijfsuitgaven vormen, de artike
len 44 en 50, 2°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

31 maart 1989 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Y. 
Keppens, Brussel. 

Nr. 424 

3' KAMER - 3 april 1989 

heidsuitkering (1). (Art. 7, §§ 1 en 2, be
sluitwet 28 dec. 1944; artt. 172, 175, 178, 
184, 208, 209, 211 en 216 Werkloos
heidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. ARGENTA N.V.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Centraal in deze voorziening staat de 
vraag wie de schuldenaar van werldoos
heidsuitkering is : de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening of de uitbetalingsin
stelling. 

Deze laatste is, zoals de naam het dui
delijk zegt, belast met de uitbetaling van 
de werkloosheidsuitkeringen, d.i., val
gens de definitie van het Sociaalrechte
Jijk Woordenboek, « het feitelijk ter hand 
stellen van een bedrag dat als het ware 
wordt voorgeteld, uitgeteld "· Daartegen
over staat de eerste betekenis van beta
ling : « het voldoen aan een verbintenis, 
door de overhandiging van een bedrag of 
door een prestatie, waardoor de verbinte
nis tenietgaat ''· De werkgever betaalt 
het loon, doordat zijn kassier het aan de 
werknemer uitbetaalt. 

De beslissing die het recht op werk
loosheidsuitkering toekent en dus ook de 
verplichting tot betaling tot gevolg heeft, 
wordt genomen door de R.V.A. Deze be
heert tevens de fondsen, die afkomstig 
zijn van de sociale-zekerheidsbijdragen 
en de rijksbijdragen die nodig zijn om 
de uitkeringen uit te betalen. Hij start 
de daarvoor bestemde gelden aan de uit
betalingsinstellingen, eventueel door het 
toekennen van voorschotten. 

V66r 1 april 1987 werd in twee takken 
van de sociale-zekerheid voor werkne
mers de beslissing over het recht op uit
kering en de uitbetaling van de uitkering 
aan twee onderscheiden instellingen toe
vertrouwd : in de pensioensector en in de 
wer kloosheidsverzekering. 

Over het recht op werknemerspen
sioen werd beslist door de Rijksdienst 
voor Werknemerspensioenen; de uitbeta
ling geschiedde door de Rijkskas voor 
Rust- en Overlevingspensioenen. Het ko-

WERKLOOSHEID - WERKLOOSHEIDSUIT-1------'""'----------

KERING - SCHULDENAAR VAN DE UITKE
RING. 

Niet de uitbetalingsinstelling, maar wei 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning is schuldenaar van de werkloos-

(1) Zie Cass., 8 dec. 1986, A.R. nr. 5358 
(A.C., 1986-87, nr. 212). Zie wat het pensioen 
voor zelfstandigen betreft : Cass., 3 dec. 1979 
en 17 maart 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 214 en 
nr. 450) en 18 feb. 1985, A.R. nr. 4518 
(A.C., 1984-85, nr. 365). 
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ninklijk besluit nr. 413 van 27 maart 
1987 heeft de Rijkskas opgeheven en 
haar bevoegdheid overgedragen aan de 
Rijksdienst, die van dan af Rijksdienst 
voor Pensioenen wordt genoemd. 

Het onderscheid tussen toekenning en 
uitbetaling bestaat nog in de pensioenre
geling voor zelfstandigen. Over het recht 
op pensioen wordt beslist door het Rijks
instituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen. De uitbetaling ge
schiedt door dezelfde instelling als die 
welke de werknemerspensioenen uitbe
taalt, dus thans door de Rijksdienst voor 
Pensioenen, voorheen door de Rijkskas 
voor Rust- en Overlevingspensioenen. 

In menig arrest heeft het Hof beslist 
dat niet de Rijkskas maar het Rijksinsti
tuut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen schuldenaar van de pen
sioenen is en derhalve ook de moratoire 
interesten verschuldigd is, wanneer het 
pensioen te laat wordt betaald. 

De arresten van 3 december 1979 (2) 
en 18 februari 1985 (3) gaan uit van arti
kel 34 van het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967, volgens hetwelk 
de pensioenen worden betaald door de 
Rijkskas voor rekening van het Rijksin
stituut. Hieruit leiden de arresten af dat 
niet de Rijkskas, maar het Rijksinstituut 
« de uitkeringen verschuldigd is en dus 
ook de interesten bij vertraging in de 
uitvoering door dit instituut van de ver
plichting tot betaling van de uitkerin
gen " (4). Het arrest van 17 maart 1980 
(5) overweegt dat, « hoewel de uitkerin
gen door de Rijkskas voor Rust- en 
Overlevingspensioenen worden betaald 
voor rekening van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelf
standigen, eiser (d.i. het Rijksinstituut) 
moet worden beschouwd als de schulde
naar van de uitkeringen "· 

was met toepassing van artikel 1153 
B.W. In de redengeving van het arrest 
wordt de verplichting van de Rijksdienst 
om interest te betalen niettemin afgeleid 
uit << de verbintenis om die uitkeringen 
te betalen, waarin noodzakelijk de er
kenning van het subjectief recht op die 
uitkeringen besloten ligt "· Dezelfde re
dengeving lezen wij ook in het voormel
de arrest van 3 december 1979. 

Het arrest van 8 december 1986 (7) 
past dezelfde redenering toe op de ver
plichting van de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening om interest met toepas
sing van artikel 1153 B.W. te betalen. 
Het steunt eveneens op << de verbintenis 
sociale-zekerheidsuitkeringen te betalen, 
waarin noodzakelijkerwijze de erkenning 
van een subjectief recht op die uitkerin
gen besloten ligt >>. Ook hier gaat het om 
de verplichting tot betaling die op de 
R.V.A. rust en niet om de uitbetaling 
door de uitbetalingsinstelling. 

De rechtspraak van het Hof laat er 
derhalve geen twijfel over bestaan dat 
niet de instellingen die aileen met de uit
betaling van de sociale-zekerheidsuitke
ring is belast, maar de instelling die over 
het recht op uitkering beslist en deze 
toekent, ze ook verschuldigd is, dus 
schuldenaar van de uitkering is. 

Inzake werkloosheidsuitkering is dat 
de R.V.A. 

Het eerste onderdeel van het middel 
faalt derhalve naar recht. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 6480) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1987 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Het arrest van 19 mei 1980 (6) ver
werpt een voorziening tegen een beslis
sing, waarbij de Rijksdienst voor Werk
nemerspensioenen veroordeeld werd tot 
het betalen van de wettelijke interest. In 
deze zaak was evenwel niet de vraag 
aan de orde wie interest diende te beta
len, maar aileen of interest verschuldigd 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 15 februari 1989, waarbij de 

----------------1 zaak naar de derde kamer wordt 
(2) A.C., 1979-80, nr. 214. 

(3) A.R. nr. 4518 (A.C., 1984-85, nr. 365). 

(4) Citaat uit het arrest van 18 feb. 1985. 

(5) A.C., 1979-80, nr. 450. 

(6) A.C., 1979-80, nr. 588. 

verwezen; 

Over het middel : schending van arti
kel 7, inzonderheid §§ 1 en 2, van de be
sluitwet van 28 december 1944 betreffen-

(7) A.R. nr. 5348, (A.C., 1986-87, nr. 212). 
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de de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, gewijzigd, inzonderheid wat 
artikel 7, § 1, betreft, door de wetten van 
14 december 1961, 16 april 1963, 11 ja
nuari 1967, 24 december 1979 en 22 ja
nuari 1985 en door het koninklijk besluit 
nr. 13 van 11 oktober 1978, en, wat arti
kel 7, § 2, betreft, door hoofdartikel 3 van 
de wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, voorts van de arti
kelen 172, 175, 178, 179, 180, 184, 185 en 
193 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, gewijzigd, wat ar
tikel 172 betreft, door de koninklijke 
besluiten van 22 februari 1966, 12 februa
ri en 6 oktober 1978, en, wat artikel 175 
betreft, door de koninklijke besluiten 
van 1 december 1967 en 6 oktober 1978, 
en ten slotte van de artikelen 1234, 1235, 
1238, 1690, 1984, 1985, 1988, 1989, 1991, 
1994, 1997, 1998 van het Burgerlijk Wet
boek, 12, 13, 14, 15, 16, 17 van titel VII 
van het Wetboek van Koophandel (wet 
van 5 mei 1872) en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de loon
afstand op geldige wijze betekend werd 
aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning (eiser) en deze laatste aansprake
lijk verklaart voor de gevolgen van diens 
weigering rekening te houden met de 
rechtsgeldige overdracht van schuldvor
dering, dientengevolge eiser veroordeelt 
tot een provisionele som van 1 frank, op 
grond: « dat de Rijksdienst tot taak 
heeft de uitvoering te verzekeren van de 
maatregelen genomen om de arbeids
voorziening te bevorderen en de werk
loosheidsuitkeringen aan werklozen toe 
te kennen; dat de arbeidsvoorzieningen 
onder meer omvatten het toekennen van 
financiiHe tegemoetkomingen aan de 
werknemers; ( ... ) dat, krachtens de uit
drukkelijke bepalingen van de wet 
de particuliere uitbetalingsinstellingen 
slechts als taak hebben op grond van de 
aanduidingen geschreven op de uitke
ringskaart, met inachtneming van de 
wets- en reglementaire bepalingen, de 
aan de werkloze toekomende werkloos
heidsuitkeringen uit te betalen, evenals 
de vergoedingen en uitkeringen met de 
betaling waarvan de Rijksdienst is be
last; dat de uitbetalingsdiensten geen en
kele appreciatiebevoegdheid hebben 
doch ageren in naam en voor rekening 
van de schuldenaar, de R.V.A.; dat de 
materiele opdracht waarmede de uitbeta
lingsdiensten zijn belast, van deze dien
sten niet de schuldenaar maakt van deze 
uitkeringen; dat het materieel feit dat de 
uitbetalingsdiensten al dan niet geld ter 

beschikking houden, niet pertinent is om 
te apprecieren of zij al dan niet schulde
naar zijn; dat zij uitbetalingskantoren 
zijn die niet als dusdanig debiteur zijn 
van de vorderingen van de werklozen ''• 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 7, § 1, i, van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening on
der meer tot taak heeft om, onder de 
voorwaarden die de Koning bepaalt, 
« met behulp van de te dien einde opge
richte of nog op te richten organismen, 
aan de onvrijwillige werklozen en aan 
hun gezin de uitbetaling van de hun ver
schuldigde uitkering te verzekeren »; 
naar luid van artikel 7, § 2, van dezelfde 
besluitwet de werkloosheidsuitkeringen 
aan de gerechtigden enkel uitbetaald 
worden door bemiddeling van uitbeta
lingsinstellingen, welke opgericht wor
den door representatieve werknemersor
ganisaties, die daartoe door de Koning, 
onder de voorwaarden die hij bepaalt, er
kend zijn en wegens dit feit rechtsper
soonlijkheid hebben gekregen, hetzij 
door bemiddeling van een openbare in
stelling beheerd door het beheerscomite 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning; de opdrachten van de aldus opge
richt en erkende particuliere uitbeta
lingsinstellingen en van de openbare 
uitbetalingsinstelling nader omschreven 
worden, met name door artikel 178 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 (hierna ook Werkloosheidsbesluit 
genoemd), en onder meer omvatten, lui
dens het 3° van genoemd artikel 178, << op 
grond van de aanduidingen geschreven 
op de uitkeringskaart, bedoeld in artikel 
175, eerste lid, behalve in het geval be
doeld in artikel 193, en met inachtne
ming van de wets- en reglementsbepalin
gen, de aan de werkloze toekomende 
werkloosheidsuitkeringen uit te betalen, 
evenals de vergoedingen en uitkeringen 
met de betaling waarvan de Rijksdienst 
is belast »; uit het geheel van deze en 
van de overige in het middel genoemde 
bepalingen van het Werkloosheidsbesluit 
blijkt dat de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening een openbare instelling is 
die opgericht is om het recht van de 
werklozen vast te stellen; de Rijksdienst 
een beslissingsorganisme is dat door toe
doen van zijn « inspecteurs , nagaat of 
en beslist dat een persoon zonder werk 
de wettelijke voorwaarden vervult om de 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen ge
nieten; de werkloosheidsuitkeringen niet 
betaald worden door de Rijksdienst voor 
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Arbeidsvoorziening maar door een uitbe
talingsorganisme dat rechtspersoonlijk
heid geniet en een door de wet vastge
stelde opdracht en verantwoordelijkheid 
heeft, derhalve niet optreedt als de ge
machtigde of uitvoeringsagent van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; de 
gerechtigde de betaling van de hun toe
komende werkloosheidsuiterkingen en
kel kunnen verkrijgen vanwege de door 
hen gekozen uitbetalingsinstelling of van 
de openbare instelling en niet van de 
Rijksdienst zelf en dat de uitbetalingsin
stellingen derhalve beschouwd dienen te 
worden als debiteur van de werkloos
heidsuitkeringen; het arrest derhalve ten 
onrechte beslist dat de uitbetalingsinstel
lingen enkel uitbetalingskantoren zijn 
die niet als dusdanig debiteur zijn van 
de vorderingen van de werklozen (scherr
ding van de artikelen 7, § 1, i, en§ 2, van 
de besluitwet van 28 december 1944, 172, 
175, 179, 180, 184, 185, 193 en in het bij
zonder 178 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963); het arrest dien
volgens zijn besluit dat de betekening 
van loonafstand geldig geschiedde aan 
de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening 
als zijnde - volgens het arrest - de de
biteur van de werkloosheidsuitkeringen, 
niet wettelijk rechtvaardigt (schending 
van de artikelen 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek, 7 van de besluitwet van 28 de
cember 1944, 178 en de overige in het 
middel genoemde artikelen van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de ter zake gel

dende wettelijke bepalingen, met 
name de artikelen 7, §§ 1 en 2, van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders en 172, 175, 
178, 184, 208, 209, 211 en 216 van het 
Werkloosheidsbesluit van 20 decem
ber 1963, de respectieve opdracht 
van de Rijksdienst voor Arbeids-_ 
voorziening en van de uitbetalings
instellingen, met betrekking tot de 
verschuldigde werkloosheidsuitke
ringen, regelen als hierna uiteenge
zet; 

Overwegende dat de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening de uitbeta
Iing van de werkloosheidsuitkerin
gen moet verzekeren; dat alle beslis
singen inzake de toekenning, beper-

king, ontzegging of schorsing van 
het recht op uitkeringen worden ge
nomen door de inspecteurs van zijn 
gewestelijke bureaus, die hun beslis
sing neerschrijven op een « uitke
ringskaart » en die eventueel de te
rugvordering van ten onrechte uit
betaalde sommen bevelen en vervol
gen, behalve in gevallen als bedoeld 
in artikel 216, § 2, van het Werkloos
heidsbesluit; 

Overwegende dat de werkloos
heidsuitkeringen worden uitbetaald, 
hetzij door erkende uitbetalingsin
stelling met rechtspersoonlijkheid 
opgericht door representatieve werk
nemersorganisaties, hetzij door een 
openbare instellingen bestuurd door 
het beheerscomite van de Rijks
dienst; dat de berekening van het 
bedrag van de werkloosheidsuitke
ringen en de uitbetaling ervan, zo
wel door de particuliere als door de 
openbare uitbetalingsinstellingen, 
moet worden gedaan op grond van 
de op de « uitkeringskaart » door de 
inspecteur van de Rijksdienst ge
schreven aanwijzingen; dat de 
Rijksdienst de sommen nodig voor 
de uitbetaling van de werkloosheids
uitkeringen voorschiet en de uitbe
talingsinstellingen zich, wat betreft 
het gebruik ervan, moeten schikken 
naar de administratieve en boek
houdkundige onderrichtingen van 
de Rijksdienst, aan wiens reken
plichtig toezicht zij daarenboven on
derworpen zijn; dat de werkloos
heidsuitkeringen die in de loop van 
een maand zijn uitbetaald, door de 
uitbetalingsinstellingen, met toevoe
ging van verantwoordingsstukken, 
op naamlijsten moeten worden inge
schreven en ingediend bij de Rijks
dienst, ten vroegste na ontvangst 
van de machtiging tot betaling, en 
dat de uitgaven welke niet gedekt 
zijn door zulk een machtiging, wor
den gei:Himineerd; dat de uitbeta
lingsinstellingen tegenover de Rijks
dienst onder meer verantwoordelijk 
zijn voor vergissingen in de bereke
ning van het bedrag der uitkeringen 
of voor betalingen die zonder « uit
keringskaart » of buiten de door het 
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gewestelijk bureau vastgestelde 
grondslag zijn gebeurd; 

Overwegende dat uit het geheel 
van de hiervoren inhoudelijk weer
gegeven wettelijke regelen en uit 
hun onderlinge samenhang volgt dat 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning, ten aanzien van de gerechtig
den op werkloosheidsuitkeringen, de 
schuldenaar van die uitkeringen is; 
dat daaraan niet afdoet dat de uit
betalingsinstellingen rechtspersoon
lijkheid bezitten; 

Dat het arrest, dat aldus beslist, 
geen van de in het onderdeel aange
wezen wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

de omvang van de schade wordt niet 
enkel beoordeeld op grond van de li
chamelijke ongeschiktheid, doch ook 
op grond van de Jeeftijd, de beroepsbe
kwaamheid, het aanpassingsvermogen, 
de omscholingsmogelijkheid en het 
concurrentievermogen van de getroffe
ne op de algemene arbeidsmarkt (1). 
(Art. 24 Arbeidsongevallenwet.) 

2o Het concurrentievermogen op de alge
mene arbeidsmarkt, waarmee reke
ning moet worden gehouden bij het 
vaststellen van de blijvende arbeidson
geschiktheid van een door een arbeids
ongeval getroffene, wordt bepaald door 
de mogelijkheden die deze nog over
blijven om, in vergelijking met andere 
werknemers, een beroep in loondienst 
uit te oefenen (2); de nationaliteit van 
de getroffene mag daarbij niet in aan
merking worden genomen. (Art. 24 Ar
beidsongevallenwet.) 

Om die redenen, verwerpt de (BALI T. « BELGISCHE INDUSTRIEVERZEKERIN

VOOrziening; veroordeelt eiser in de GEN » GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS-

~~ ~ 

3 april 1989 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr. 425 

3" KAMER - 3 april 1989 

1° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEG RIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - SCHADE - BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - IN AAN
MERKING TE NEMEN ELEMENTEN - CONCUR
RENTIEVERMOGEN VAN DE GETROFFENE OP 
DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT - BEGRIP. 

ARREST 

(A.R. nr. 6556) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juli 1988 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 24 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eiser op 6 januari 1984 het slachtoffer 
was van een arbeidsongeval in dienst 
van de N.V. Metallurgie Hoboken-Over
pelt, waarvan de gevolgen dienen ver
goed te worden, rekening houdend met 
een consolidatie op 6 september 1985 en 
met een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 12 %, waarop de vergoedingen die
nen te worden betaald, op grond : « dat 
ten aanzien van de Arbeidsongevallen
wetgeving de blijvende arbeidsonge
schiktheid bestaat in het verlies of de 
vermindering van het economisch poten
tieel van de getroffene ingevolge de op
gelopen laesies; dat om dit economische 
potentieel te bepalen, in aanmerking die-lo Blijvende arbeidsongeschiktheid ten 

gevolge van een arbeidsongeval be-1-----------------
staat in het verlies of de vermindering 
van de economische waarde van de ge
troffene op de algemene arbeidsmarkt; 

(1) en (2) Cass., 10 maart 1980 (AC., 1979-80, 
nr. 430). 
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nen genomen de leeftijd, de vakkundig
heid, het aanpassingsvermogen, de mo
gelijkheid tot omscholing en de concur
rentiebekwaamheid van de getroffene op 
de algemene arbeidsmarkt; dat de des
kundige als restletsels essentieel weer
houdt: een onvolledige recuperatie van 
de intrinsieke handspieren behorend tot 
het nervus ulnarisgebied links en boven
dien een discrete beperking van de lin
ker elleboog en een discrete bewegings
beperking van de linkerpols; dat even
eens hoofdpijnklachten en de psychische 
symptomatologie worden weerhouden; 
dat voor deze restletsels de expert de 
blijvende zuiver fysieke minderwaarde 
raamt op 12 %; dat hij stelt dat de moge
lijkheden inzake medische revalidatie en 
herscholing uitgeput schijnen; dat hij ten 
slotte meldt dat de weerhouden fysieke 
minderwaarde vooral als gevolg heeft 
een verminderde belastbaarheid van de 
linkerhand, vooral voor het krachtig grij
pen van fijne voorwerpen; dat uit de 
door (eiser) overgelegde medische be
scheiden geenszins blijkt dat er andere 
of ergere blijvende letsels voorhanden 
zouden zijn; dat de eerste rechter terecht 
heeft onderstreept dat de onwil tot wer
ken en de renteneurose van (eiser) dui
delijk (gebleken is); ( ... ) (eiser) steeds als 
ongeschoold handarbeider heeft gewerkt 
en dat hij in de toekomst, zonder om
scholingsmogelijkheid, op dezelfde soort 
arbeid zal aangewezen blijven; dat de 
verminderde belastbaarheid van de lin
kerhand evenals de hoofdpijnklachten 
evident een hinder uitmaken bij de uit
oefening van handenarbeid; dat de vak
kundigheid, het aanpassingsvermogen en 
de concurrentiebekwaamheid van (eiser) 
op de algemene arbeidsmarkt zijn aange
tast; dat, rekening houdend met deze 
vaststellingen, de omvang van de profes
sionele hinder en een nog gunstige leef
tijd, een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 12 % dient vastgesteld te worden; dat 
de nationaliteit van (eiser) ter zake geen 
enkele rol speelt ter bepaling van de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
tweede appelconclusie uitdrukkelijk 
staande hield dat, bij het vaststellen van 
de graad van zijn blijvende arbeidsonge
schiktheid, zijn Marokkaanse nationali
teit wel een rol speelde daar deze zijn 
economische arbeidsongeschiktheid on
gunstig bei:nvloedde; eiser desaangaande 
verwees naar de rechtspraak die reke
ning houdt met deze factor als voor een 
ongeschoolde Algerijnse arbeider die on-

geletterd is en zich uitdrukt in een 
mengsel van Frans en Arabisch; het ar
rest, door !outer te beslissen dat de na
tionaliteit van eiser niet ter sprake komt 
bij het vaststellen van de blijvende ar
beidsongeschiktheid, op dit omstandig 
verweer onvoldoende antwoordt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, er we! rekening 
dient gehouden te worden met de natio
naliteit van eiser wanneer deze de eco
nomische arbeidsongeschiktheid van ei
ser nadelig bei:nvloedt; door de gevolgen 
van deze nationaliteit het economische 
potentieel van eiser immers verminderd 
wordt, daar hij vee! moeilijker in de ar
beidsmarkt terug ingeschakeld wordt en 
minder concurrentiemogelijkheden dien
tengevolge heeft, zodat het arrest ten on
rechte met deze nationaliteit geen reke
ning houdt (schending van artikel 24 van 
de wet van 10 april 1971); 

derde onderdeel, het niet mogelijk is 
uit te maken of het arrest weigert reke
ning te houden met de nationaliteit van 
eiser omdat deze geen invloed had op 
zijn economische potentieel, of omdat er 
met zulke invloed in geen geval rekening 
mocht gehouden worden, zodat het ar
rest gesteund is op tegenstrijdige, duiste
re en dubbelzinnige motieven (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de blijvende ar
beidsongeschiktheid ten gevolge van 
een arbeidsongeval bestaat in het 
verlies of de vermindering van de 
economische waarde van de getrof
fene op de algemene arbeidsmarkt; 
dat de omvang van de schade niet 
enkel wordt beoordeeld op grond 
van de lichamelijke ongeschiktheid 
doch eveneens op grond van de leef
tijd, de beroepsbekwaamheid, het 
aanpassingsvermogen, de omscho
lingsmogelijkheid en het concurren
tievermogen van de getroffene op de 
algemene arbeidsmarkt; 

Overwegende dat het concurren
tievermogen op de algemene ar
beidsmarkt bepaald wordt door de 
mogelijkheden die de getroffene nog 
overblijven om, in vergelijking met 
andere werknemers, een beroep in 
loondienst uit te oefenen; dat daar
bij de nationaliteit van de getroffene 
niet in aanmerking mag worden ge
nomen; 
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Overwegende dat uit de in het 
middel weergegeven overwegingen 
van het arrest blijkt dat het eisers 
verweer in verband met zijn natio
naliteit verwerpt, mitsdien zijn con
clusie beantwoordt, en zonder dub
belzinnigheid en zonder schending 
van artikel 24 van de Arbeidsonge
vallenwet beslist dat de door eiser 
ingeroepen verminderde concurren
tiemogelijkheden, die uit zijn natio
naliteit voortspruiten, niet in aan
merking komen bij het bepalen van 
de graad van blijvende arbeidsonge
schiktheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

3 april 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 426 

3' KAMER - 3 april 1989 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN 
DE RECHTER OP GROND VAN BLOED- OF AAN
VERWANTSCHAP- MEDEWERKING VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF. 

De vordering tot onttrekking van een 
zaak aan de rechter op grand van 
bloed- of aanverwantschap vereist de 
medewerking van een advocaat bij het 
Hoi van Cassatie (1). (Art. 478, 648, 1', 
649, 653 en 1080 Ger.W.) 

(CHRISTIAENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6672) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, op 20 februari 1989 van 
mr. Haegdorens, advocaat te Has
selt, optredende namens Leon Chris
tiaens, ter griffie per brief ontvan
gen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 17 maart 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Overwegende dat het verzoek 
strekt om de zaak op grond van arti
kel 649, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek te onttrekken aan de be
slagrechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt in de za
ken ingeschreven op de algemene 
rol onder de nummers 89.B.186 en 
89.B.259 en te verwijzen naar de 
rechtbank van eerste aanleg van 
een ander gerechtelijk arrondisse
ment; 

Overwegende dat het verzoek 
voor het Hof een burgerlijke zaak 
inleidt, waarvoor door de artikelen 
478, 653 en 1080 van het Gerechte
lijk Wetboek de medewerking van 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie wordt vereist; 

Dat het verzoekschrift is onderte
kend door eisers advocaat, die geen 
advocaat is bij het Hof; 

Dat het verzoek derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; verwijst eiser in de kosten. 

3 april 1989 - 3e kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde

-----------------llingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu

(1) Zie Cass., 24 dec. 1987, A.R. nr 8256 
(A.C., 1987-88, nr 258). 

sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. F. Haegdorens, 
Hasselt. 
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Nr. 427 

2• KAMER - 4 april 1989 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST -
VERWEER VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER
WEER ZONDER VERBAND MET HET BEWIJS 
VAN HET MISDRIJF - BEWIJSREGELS IN BUR
GERLIJKE ZAKEN. 

De bewijsregels in burgerlijke zaken zijn 
van toepassing op het verweer van de 
beklaagde tegen de burgerlijke rechts
vordering die tegen hem is ingesteld 
op grand van een te zijnen laste ge
legd misdrijf, wanneer dat verweer 
geen verband houdt met het bewijs 
van het misdrijf (1). 

(GOOSSENS T. DELLIEU E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2072) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 november 1987 in 
hoger beroep op verwijzing gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Leuven; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 24 februari 1987 (2); 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 3 en 18 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 53, 54, 55 en 63 van de Vennoot
schapswet, gecoi:irdineerd bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935, waarvan 
de Nederlandse tekst werd vastgesteld 
bij wet van 26 mei 1983, 1315, 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis de uit
spraak van 10 december 1985 van de Po
litierechter te Sint-Genesius-Rode in al 
haar beschikkingen, wat de burgerlijke 
vordering betreft, bevestigt, derhalve ei
ser veroordeelt tot betaling van een pro
visioneel bedrag van een frank aan elk 
van de vier burgerlijke partijen, op 
grond dat : « blijkt uit de feiten dat de 
N.V. Wika, handelende door de directeur 
aan wie het dagelijks bestuur van de 
vennootschap was opgedragen (artikel 63 
van de Vennootschapswet) - namelijk 
door (eiser) - op 18 april 1985 houder 
was van dieren, namelijk van twee jonge 
Duitse schepers, waarvan de geluiden 
aanleiding gaven tot klachten van de om
wonenden, klachten die gerechtigvaar
digd waren zoals blijkt uit de vaststellin-
gen die op 18 april 1985 door de 
rijkswacht van Sint-Genesius-Rode wer
den gedaan; dat sedert het arrest van 
het Hof van Casatie van 22 januari 1981 
( ... ) nadien bevestigd bij arrest van 28 
mei 1984 ( ... ), moet aangenomen worden 
dat, ondanks de bepalingen van lid 3 van 
artikel 63 van de Vennootschapswet, de 
hoedanigheid van afgevaardigd bestuur
der, belast met het dagelijks bestuur van 
een naamloze vennootschap, als dusda

-------------..,..------1 nig niet uitsluit dat dit dagelijks bestuur 

(1) Zie : D. HOLSTERS, Bewijsvoering in 
strafzaken (Strafrecht en Strafvordering - Klu
wer), biz. 5 (nr. 2.B) en 7 (nr. 4); R. DECLERCQ, 
Het bewijs in strafzaken (Prolegomena), nr. 6; 
R. DECLERCQ, La preuve en matiere pr'male 
(Prolegomena), biz. 18 e.v. (!itt. F). Raadpl. : 
Cass., 10 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 241 en de 
voetnoot 2) en 3 juni 1987 (A. C., 1986-87, 
nr. 593 en de voetnoot 1). 

Het verweer van eiser-beklaagde betrof niet 
het bewijs van het hem ten laste gelegde mis
drijf; hij beriep zich op art. 18 Arbeidsovereen
komstenwet: als werknemer die bij de uitvoe
ring van een arbeidsovereenkomst schade 
berokkent, kan hij enkel aansprakelijk zijn 
voor zijn bedrog, zijn zware schuld of nag zijn 
Iichte schuld indien die gewoonlijk voorkomt. 
Nu eiser het bestaan van die arbeidsovereen
komst aanvoerde, diende hij daarvan het be
wijs te leveren. 

(2) Niet gepuoliceerd. 

( ... ) wordt uitgeoefend onder het gezag 
van een orgaan van de vennootschap, en 
dus in dienstverband; dat een arbeids
overeenkomst die overeenkomst is waar
bij een werknemer zich verbindt, tegen 
loon, onder gezag van een werkgever ar
beid te verrichten ( artikelen 2 en 3 van 
de wet van 3 juli 1978); dat onder gezag 
van een werkgever moet worden ver
staan de juridische maar effectieve mo
gelijkheid om onderrichtingen te geven 
( ... ); dat (eiser), dagelijks bestuursorgaan 
van de N.V. Wika, om zich te kunnen be
roepen op artikel 18 van de wet van 3 ju
li 1978, bijgevolg zou moeten aantonen 
dat een ander orgaan van de vennoot
schap de juridische en effectieve moge
lijkheid heeft om hem onderrichtingen te 
geven; dat (eiser) een fotokopij voorlegt 
van bladzijde 27387 van de bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 



Nr. 427 HOF VAN CASSATIE 867 

1977, waaruit blijkt dat de raad van be
stuur van de N.V. Wika samengesteld is 
uit drie personen (waarvan er twee in 
Duitsland en een in Zwitserland wonen) 
en dat een commissaris werd aangeduid; 
dat vervolgens de raad van bestuur tot 
direkteur van de vennootschap heeft be
noemd : M. Guido Goossens, verkoopsdi
recteur, huidige (eiser), en hem gelast 
heeft met alle bevoegdheden van dage
lijks bestuur; dat (eiser) vervolgens een 
fotokopie voorlegt van een verzekerings
polis B.A., vanaf 22 november 1981 afge
sloten door de N.V. Wika, vertegenwoor
digd door de heer Guido Goossens, als 
eigenaar ( = N.V. Wika) van twee waak
honden; dat er ten slotte de verklaring is 
van (eiser) zelf, afgelegd op 10 juli 1985 
( « Deze beslissing werd getroffen door 
het dagelijks bestuur van de firma; dit 
wil zeggen dat ik de beslissing getroffen 
heb, hetzij de honden aan te schaffen; de 
verantwoordelijken zijn volgens mij de 
N.V. Wika en ik ben verantwoordelijk 
voor het dagelijks bestuur te Drogenbos, 
Langestraat nr. 305 »); dat uit geen van 
deze drie elementen ten genoegen van 
recht kan afgeleid worden dat een ander 
orgaan van de N.V. Wika de juridische 
en effectieve mogelijkheid heeft om ge
zag uit te oefenen op het orgaan van da
gelijks bestuur dat (eiser) is; dat de om
standigheid dat (eiser), toen hij het 
dagelijks bestuur kreeg, slechts ver
koopsdirecteur was, hieraan niets afdoet; 
dat artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 
ter zake dan ook niet toepasselijk is; dat 
de aansprakelijkheid van een vennoot
schap uit hoofde van de aquiliaanse fout 
van haar orgaan, de persoonlijke aan
sprakelijkheid van dit orgaan niet uit
sluit >> (bestreden vonnis, blz. 2-3), 

terwijl, ... 

vijfde onderdeel, bij de in een naamlo
ze vennootschap voorziene hii:~rarchische 
verhouding van de raad van bestuur ten 
opzichte van de directeur aan wie het da
gelijks bestuur is opgedragen (artikelen 
53, 54, 55 en 63 van de Vennoot
schapswet), de juridische mogelijkheid 
om effectief gezag uit te oefenen, zeker 
indien de directeur zelf geen lid is van 
de raad van bestuur, als de regel te aan
zien is, en de situatie van ontstentenis 
van die mogelijkheid als de uitzondering; 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
het bewijsrechtelijk systeem verwoordt 
dat de bewijslast legt bij diegene die 
zich op de uitzondering beroept, zodat 
het bestreden vonnis, door aan eiser op 
te dragen te bewijzen dat de in de N.V. 

Wika een orgaan bestaat dat de juridi
sche mogelijkheid tot effectieve gezagsuit
oefening heeft ten opzichte van eiser, al
hoewel eiser had laten gelden (en het 
vonnis trouwens erkent) dat hij, zelf 
geen lid van de raad van bestuur, was 
benoemd door die raad van bestuur tot 
directeur, slechts met miskenning van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
in die omstandigheden de bewijslast, 
met betrekking tot het bestaan van de 
juridische mogelijkheid van een effectie
ve gezagsuitoefening door de raad van 
bestuur, bij eiser kon leggen : 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat diegene aan wie 

het dagelijks bestuur van een naam
loze vennootschap is opgedragen 
krachtens artikel 63 van de Ven
nootschapswet deze functie zowel 
met of zonder een arbeidsovereen
komst kan uitoefenen; 

Overwegende dat eiser, als ver
weer tegen een door de verweerders 
tegen hem op grond van een te zij
nen laste gelegd misdrijf ingestelde 
civielrechtelijke vordering, aanvoert 
dat hij ingevolge artikel 18 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten niet gehou
den is tot het betalen van schade
vergoeding; 

Overwegende dat dit verweer niet 
het bewijs van het hem ten laste ge
legde misdrijf aangaat; dat de be
wijsregels in burgerlijke zaken van 
toepassing zijn en eiser, bij toepas
sing van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het bewijs 
van de ingeroepen arbeidsovereen
komst moet leveren; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis derhalve, zonder schending 
van artikel 1315 van het Burgerlijk 
W etboek oordeelt dat eiser het be
wijs moest leveren dat een ander 
orgaan van de vennootschap de juri
dische en effectieve mogelijkheid 
heeft om hem onderrichtingen te ge
ven; 

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

doordat het arrest van 31 maart 1988 
van « het totaal van de schade , ten belo
pe van 10.476.714 Belgische frank de be
dragen aftrekt « uitgekeerd door de mu-

1 tualiteit, hetzij op 31 juli 1987 een 
4 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : bewezen bedrag van 1.888.10~ frank ". e~ 

de h. Boon, waarnemend voorzitter - het geen acht slaat op de smds 31 JUh 
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk- 1987 door het ziekenfonds aan verweer
luidende conclusie van de h. du Jardin, der betaalde en nag te betalen bedragen, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. 
Matheeussen, Brussel. 

Nr. 428 

2• KAMER - 4 april 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - VOORBEHOUD GEVRAAGD M.B.T. 
EEN PUNT VAN DE RECHTSVORDERING- AK
TEVERLENING VAN DIT VOORBEHOUD. 

De rechter hoeft in het vonnis dat hij 
uitspreekt niet uitdrukkelijk akte te 
verlenen van een door een partij ge
vraagd voorbehoud, wanneer dit voor
behoud uit een regelmatig ter terecht
zitting genomen conclusie blijkt (1). 

(MANDERICK T. DELFT) 

ARREST 

(A.R. nr. 2498) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 2 mei 1985 en 31 
maart 1988 door het Hof van Beroep 
te Gent gewezen; 

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

----------------------------~ 
(1) Cass., 26 okt. 1937 (A.C., 1937, 135, nr. 5), 

en R.D.P., 1937, 1347. 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie (pagina 1) die hij op 24 decem
ber 1987 neerlegde en die hij « tweede 
besluiten >> noemde (stuk 22), akte vroeg 
van zijn voorbehoud voor de toekomst 
met betrekking tot de betaling door de 
mutualiteit aan verweerder en eiser hier
bij overwoog dat het ziekenfonds nag 
steeds doorging met betalingen en dat, 
zolang de verweerder Delft niet bewees 
dat hij het ziekenfonds buiten zake 
stelde en dat het ziekenfonds niet meer 
zou tussenkomen, aan eiser voorbehoud 
diende te worden verleend; het arrest 
hierop niet antwoordt nu het enkel mel
ding maakt van de tot 31 juli 1987 door 
het ziekenfonds gedane uitkeringen en 
nu het geen acht slaat op de sindsdien 
door het ziekenfonds betaalde en nag te 
betalen uitkeringen en op het door eiser 
hieromtrent gevorderde voorbehoud; het 
arrest derhalve wegens gebrek aan ant
woord op het hager aangeduid middel uit 
de aangeduide conclusie van eiser niet 
regelmatig gemotiveerd is, derhalve arti
kel 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek de rechter niet mag nalaten uit
spraak te doen over een van de punten 
van de vordering; eiser in zijn conclusie 
(pagina 1) die hij op 24 december 1984 
neerlegde en die hij << tweede besluiten >> 

noemde (stuk 22), akte vroeg van zijn 
voorbehoud voor de toekomst met be
trekking tot de betalingen aan verweer
der door het ziekenfonds gedaan en nag 
te doen en het arrest nalaat hierover uit
spraak te doen; het arrest derhalve arti
kel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt : 

Overwegende dat, nu het bedoelde 
voorbehoud blijkt uit een regelmatig 
ter terechtzitting genomen conclu
sie, de omstandigheid dat het arrest 
geen akte verleent van dit voorbe
houd geen belang vertoont; 

is; 
Dat het middel niet ontvankelijk 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

4 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 429 

2• KAMER - 4 april 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL UIT MISKENNING VAN DE RECHT
SPRAAK- ONTVANKELIJKHEID. 

2" SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN -
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN - BIJ KO
NINKLIJK BESLUIT TOEGELATEN KANSSPEL
APPARATEN - « BINGO '· 

3" SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN -
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN - BIJ KO
NINKLIJK BESLUIT TOEGELATEN KANSSPEL
APPARATEN-" BINGO,- VOORWAARDEN. 

4" SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN -
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN - TOEKEN
NING DOOR DE EXPLOITANT VAN PENNIN
GEN, VOORWERPEN OF TITELS, ALS EEN VER
RIJKING OF EEN STOFFELIJK VOORDEEL 
AANGEMERKT - VERBOD. 

1" De grief die enkel afgeleid is uit mis

beperkt is tot 5 frank per spel en het 
apparaat door het inbrengen van geld-· 
stukken in een muntgleuf in werking 
kan gebracht worden, met name de 
elektrische biljarten met veranderlijke 
inzet, gewoonlijk «Bingo» genaamd (2). 
(Art. 2, a, K.B. 13 jan. 1975, gew. bij K.B. 
van 25 sept. 1980.} 

3" Aan de bepalingen van art. 2, aanhef 
en a, K.B. van 13 jan. 1975, gew. bij 
K.B. van 25 sept. 1980, wordt niet vol
daan door het elektrische biljart, 
« Bingo » genaamd, waarop niet kan 
worden ingezet door het inbrengen 
van muntstukken in een op het toestel 
geplaatste gleuf, doch enkel door mid
del van een elektronisch toestel dat 
achter de schenkbank van de instel
ling van de exploitant is geplaatst (3). 

4" Uit de wet op het spel blijkt dat de 
wetgever, met name om de winnende 
spelers te beletten hun recht om ver
der te spelen te gelde te maken, een 
onweerlegbaar vermoeden heeft inge
steld, waarbij het toekennen van pen
ningen, voorwerpen of titels van welke 
aard oak - al was het door de aandui
ding van een bedrag op een teller -
als een verrijking of een stoffelijk 
voordeel wordt aangemerkt, afgezien 
van het recht dat zij vertegenwoor
digen, en aldus het organiseren van 
het spel onwettelijk heeft willen ma
ken, zelfs wanneer de voormelde toe
kenning uiteindelijk alleen het recht 
verleent om gratis verder te sjieien (4). 
(Wet van 22 november 1974 tot wijzi
ging van art. 1 van de wet van 24 okt. 
1902, aangevuld door de wet van 19 
april 1963.} 

kenning van de rechtspraak van het 1-----------------
Hof van Cassatie is als cassatiemiddel 
niet ontvankelijk (1). (2) Cass., 25 jan. 1989, A.R. nr. 2529 

(A.C., 1988-89, nr. 304). 

(3) Zie het antwoord van de minister van 
Justitie aan de heer Evers, in Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Beknopt Verslag van 
6 maart 1975, blz. 777. 

(4) Cass., 12 april 1976 (A.C., 1976, 933) met 
-------------------t cone!. O.M., in J.T., 1978, 5 (8) en meer be

paald nr. 7; 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 236). 

2" De exploitatie van de elektrische bil
jarten, zonder uitstortingsmechanisme, 
is toegelaten voor zover er slechts drie 
apparaten per drank- of ontspannings
gelegenheid gesplaatst zijn, de inzet 

(1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661 
(A.C., 1985-86, nr. 167) en de voetnoot 4. 

Raadpl. : het verslag van de senaatscomisste 
voor Justitie - Senaat (1973-74), nr. 141, blz. 6 
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(VERCRUYSSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 2530) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, door eiser gesteld als 
volgt: 

eerste onderdeel: Eiser werpt op dat 
het arrest een schending uitmaakt van 
de artikelen 1 van de wet van 24 oktober 
1902 op het spel, aangevuld door de wet 
van 19 april 1963 en gewijzigd bij de wet 
van 22 november 1974 als gei:nterpre
teerd door de wet van 14 augustus 1978, 
2 van het koninklijk besluit van 13 ja
nuari 1975 houdende de lijst van de 
speelapparaten waarvan de uitbating toe
gelaten is, gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 23 februari 1977, 67 en 78 van 
de Grondwet. Het arrest bepaalt immers 
dat: 1 o het desbetreffende toestel niet in 
werking kan gebracht worden door mid
del van muntstuken aangezien het toe
stel gekoppeld was aan een totalisator; 
2° uit de voorbereiding van de wet van 22 
november 1974 blijkt dat ook de aandui
ding van een bedrag op een teller door 
de wet verboden verrijking of stoffelijk 
voordeel uitmaakt zelfs wanneer deze 
aanduiding slechts het recht verleent om 
gratis verder te spelen. I-Iet I-Iof van Cas
satie heeft echter reeds eerder (Cass., 27 
okt. 1981, tweede Nederlandse kamer, 
nummer 6717) beslist: « Overwegende 
dat het arrest, na te hebben vastgesteld 
dat het Bingo-apparaat "Stock Market", 
door eiser in de herberg geplaatst, op 
zichzelf als een elektrisch biljart zou 
kunnen beschouwd worden, beslist dat : 
het ter zake als een verboden kansspel 
dient te worden beschouwd vermits het 
gekoppeld was aan een zogenaamde " te
lefoon " die als een totalisator werkt, 
waardoor van op afstand het door de 
speler gewenst bedrag direct op het ap
paraat kan ingebracht worden zonder 
dat de speler een voor een de muntstuk
ken in de gleuf van het apparaat moet 
steken, maar ook een aantal winstpun
ten zowel opgeteld als afgeduwd kan 
worden; uit de voorbereiding van de wet 
van 22 november 1974 blijkt ook dat de 
aanduiding van een bedrag op een teller 
een door de wet verboden verrijking of 
stoffelijk voordeel uitmaakt, zelfs wan-

neer deze aanduiding aileen het recht 
geeft gratis verder te spelen; dat het ar
rest aldus zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt. » Ten deze heeft het be
streden arrest een zelfde motivering ge
bruikt als het arrest dat op 27 oktober 
1981 door het I-Iof vernietigd werd. Eiser 
werpt dan ook op dat het bestreden ar
rest zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

tweede onderdeel: schending van arti
kel 1 van de wet van 24 oktober 1902 op 
het spel en het enig artikel van de wet 
van 14 augustus 1978 tot verklaring van 
het laatste lid van artikel 1 van de wet 
van 22 november 1974 tot wijziging van 
artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 
op het spel, aangevuld door de wet van 
19 april 1963. In het arrest wordt gesteld 
dat het kansspelapparaat ten onrechte 
als kansspel werd uitgebaat, daar waar 
het toestel niet zou beantwoorden aan de 
beschrijving van artikel 2, aanhef en a, 
van het koninklijk besluit van 13 janauri 
1975 houdende de lijst van kansspelappa
raten waarvan de uitbating toegelaten is, 
zoals laatst gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 25 september 1980. I-Iierbij aan
vaardt het Hof van Beroep te Gent in 
het arrest - terecht - dat de toestellen, 
die voorkomen op deze lijst, ook als 
kansspel kunnen uitgebaat worden, en 
dat met andere woorden alleen moet na
gegaan worden of het desbetreffende 
spel al dan niet beantwoordt aan de 
voorwaarden opdat de exploitatie ervan 
in afwijking met de wet op het spel zou 
toegelaten blijven. In het arrest wordt 
evenwel ten onrechte geoordeeld dat het 
desbetreffende speelapparaat niet con
form is aan wat in artikel 2, aanhef en a, 
van het koninklijk besluit van 13 januari 
1975 werd bepaald, aangezien het appa
raat niet door het inbrengen van geld
stukken in een muntgleuf in werking 
kon worden gesteld. Door te verwijzen 
naar de vaststelling van de verbalisanten 
« dat het toestel wel voorzien was van 
twee gleuven voor het inbrengen van 
muntstukken (waarop iets geschreven 
staat doch onleesbaar is), doch dat deze 
" methode " hier niet van toepassing is 
en door de eigenaar werd uitgeschakeld 
daar enkel kon worden ingezet bij mid
del van een elektronisch bakje dat ach
ter de schenkbank werd geplaatst », mo
tiveert het arrest niet naar genoegen van 
recht, daar waar niet is vastgeteld dat 
het desbetreffende apparaat niet door 
het inbrengen van geldstukken in een 
muntgleuf in werking kon worden ge
steld, doch enkel dat deze methode niet 
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van toepassing was, zonder zelfs na te 
gaan of het niet van toepassing zijn er
van een tijdelijke situatie was, noch de 
duurtijd ervan te bepalen noch de oor
zaak ervan na te gaan. Het enkel niet 
van toepassing zijn van een methode 
sluit uiteraard niet uit dat deze methode 
mogelijk is. Bovendien moet er op gewe
zen worden dat het enig artikel van de 
wet van 14 augustus 1978, waarvan ho
ger sprake, aan de Koning de bevoegd
heid verleent om de lijst op te stellen 
van de kansspelapparaten waarvan de 
exploitatie in strijd met de wet op het 
spel toegelaten blijft, doch dat aan de 
Koning niet de bevoegdheid daarvoor 
verleent om de wijze te bepalen waarop 
deze apparaten gebruikt dienen te wor
den, hun exploitatiewijze voor te schrij
ven of bepaalde exploitatiewijzen uit te 
sluiten, en derhalve het arrest, door 
zulks impliciet te aanvaarden, een grote
re draagwijdte zou geven aan het ko
ninklijk besluit dan rechtens aan de Ko
ning als bevoegdheid ter zake werd 
opgedragen; 

derde onderdeel: schending van arti
kel 1, vierde lid, van de wet van 24 okto
ber 1902, zoals toegevoegd bij wet van 22 
november 1974. Het arrest beslist: « Uit 
de voorbereiding van de wet van 22 no
vember 1974 blijkt immers dat de wetge
ver, door een onweerlegbaar vermoeden, 
het toekennen van penningen, voorwer
pen of titels van welke aard ook, al was 
het door de aanduiding van een bedrag 
op een teller, als zodanig heeft gekwalifi
ceerd als verrijking of stoffelijk voordeel, 
ongeacht het recht dat zij vertegen
woordigen, zelfs indien dergelijke toe
kenning uiteindelijk slechts het recht 
verleent om verder te spelen ». Eiser 
werpt op dat de voorbereidende werken 
van de wet van 22 november 1974 welis
waar hebben bepaald dat de toekenning 
van een bedrag op een teller als een ver
rijking of stoffelijk voordeel dient te 
worden beschouwd, maar nooit expliciet 
hebben gesteld : « zelfs indien dergelijke 
toekenning uiteindelijk slechts het recht 
verleent om verder te spelen ». Een der
gelijke interpretatie is immers strijdig 
met hetgeen in het derde lid van artikel 
1 van de wet van 24 oktober 1902 wordt 
vermeld : « Als kansspelen in de zin van 
de strafwet worden niet beschouwd de 
spelen die aan de speler geen andere 
kans van verrijking of stoffelijk voordeel 
opleveren dan het recht om gratis verder 
te spelen. » Deze tekst is zowel naar let
ter als geest duidelijk : als kansspel in 
de zin van de strafwet wordt niet be-

schouwd (en dient dus ook niet op een 
door de Koning opgestelde lijst te wor
den opgenomen) het spel dat als enige 
verrijking of stoffelijk voordeel het recht 
op gratis verder te spelen oplevert aan 
de speler. Aldus bepaalt de wetgever uit
drukkelijk dat recht om gratis verder te 
spelen een toegelaten verrijking of stof
felijk voordeel is, dit met uitsluiting van 
alle andere : « geen andere kans van ver
rijking of stoffelijk voordeel dan het 
recht om gratis verder te spelen. » Het 
bestreden arrest interpreteert het vierde 
lid van artikel 1 van de wet van 24 okto
ber 1902 echter op dusdanige wijze dat 
het tot de conclusie komt dat het « recht 
om gratis verder te spelen » toch een 
verboden verrijking of stoffelijk voordeel 
oplevert, dit in strijd met artikel 1, derde 
lid, van diezelfde wet. Kortom : waar het 
derde lid het recht om gratis verder te 
spelen als toegelaten verrijking of stoffe
lijk voordeel beschouwt (geen andere 
verrijking dan ... ), zou het vierde lid, al
dus het arrest, het recht om gratis ver
der te spelen tot een verboden verrijking 
of stoffelijk voordeel maken. Een derge
lijke interpretatie ontneemt alle inhoud 
aan het derde lid van artikel 1 van de 
wet van 24 oktober 1902. Het arrest 
schendt het derde lid door een verkeerde 
interpretatie van het vierde lid' : 

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

dat enkel is afgeleid uit de misken
ning van de rechtspraak van het 
Hof, niet ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt ter zake van voordeel te 
hebben getrokken van kansspelen, 
door het exploiteren van een elek
trisch biljart « Bingo » genaamd, dat 
niet voldoet aan de bepalingen van 
artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 13 januari 1975, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 25 september 
1980; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1, vijfde lid, van de wet van 24 

1
oktober 1902 op het spel, aangevuld 
door de wet van 19 april 1963 en ge
'wijzigd bij de wet van 22 november 
1974 als gei.'nterpreteerd door de wet 
van 14 augustus 1978, de Koning de 
lijst opstelt van de kansspelappara-
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ten waarvan de uitbating toegelaten 
blijft niettegenstaande het bepaalde 
in voormeld artikel; 

Dat aldus aan de Koning de be
voegdheid werd verleend de exploi
tatie van bepaalde kansspelen toe te 
laten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2, aanhef en a, van het konink
lijk besluit van 13 januari 1975, ge
wijzigd bij koninklijk besluit van 25 
september 1980, de exploitatie toege
laten blijft van de elektrische biljar
ten, zonder uitstortingsmechanisme, 
voor zover er slechts drie apparaten 
per drank- of ontspanningsgelegen
heid geplaatst zijn, de inzet beperkt 
is tot 5 frank per spel en het appa
raat door het inbrengen van geld
stukken in een muntgleuf in wer
king kan gebracht worden, met 
name de elektrische biljarten met 
veranderlijke inzet, gewoonlijk 
<< Bingo » genaamd; 

Overwegende dat het arrest rele
veert: << De verbalisanten hebben 
vastgesteld dat het toestel wel voor
zien was van twee gleuven voor het 
inbrengen van muntstukken ( ... ) 
doch dat deze " methode " hier niet 
van toepassing is en door de eige
naar werd uitgeschakeld daar enkel 
kon worden ingezet bij middel van 
een elektronisch bakje dat achter de 
schenkbank werd geplaatst. Deze 
vaststellingen werden door de eerste 
beklaagde niet tegengesproken en 
door (eiser) zelfs beaamd »; 

Dat de appelrechters op grand 
van die vaststellingen oordelen dat 
het door eiser geexploiteerde elekt
risch bilj art << Bingo » niet voldoet 
aan de bepalingen van voormeld ar
tikel omdat het apparaat niet in 
werking kan worden gebracht door 
het inbrengen van geldstukken in 
een muntgleuf doch « enkel >> door 
de bediening van een elektronisch 
toestel dat achter de schenkbank 
was geplaatst; 

Dat het arrest zodoende, zonder 
aan het koninklijk besluit van 13 ja
nuari 1975 een onwettige draagwijd
te te geven, de beslissing dat het te 

dezen om een niet toegelaten kans
spel gaat, regelmatig motiveert en 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

zegt dat het recht om gratis verder 
te spelen een verboden verrijking of 
stoffelijk voordeel oplevert; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
zulks aanvoert, op een onjuiste le
zing van het arrest berust en der
halve feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige faalt naar recht, nu 
uit de voorbereiding van de wet van 
22 november 1974 tot wijziging van 
artikel 1 van de wet van 24 oktober 
1902 op het spel, aangevuld door de 
wet van 19 april 1963, blijkt dat de 
wetgever, met name om de winnen
de spelers te beletten hun recht om 
verder te spelen te gelde te maken, 
een onweerlegbaar vermoeden heeft 
ingesteld, waarbij het toekennen 
van penningen, voorwerpen of titels, 
van welke aard ook - al was het 
door de aanduiding van een bedrag 
op een teller - als een verrijking of 
een stoffelijk voordeel wordt om
schreven, afgezien van het recht dat 
zij vertegenwoordigen, en aldus het 
organiseren van het spel onwettelijk 
heeft willen maken, zelfs wanneer 
de voormelde toekenning uiteinde
lijk aileen het recht verleent om 
gratis verder te spelen; 

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

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

4 april 1989 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. D. Van de 
Gehuchte, Gent. 
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Nr. 430 

2• KAMER - 4 april 1989 

UITLEVERING - VREEMDELING VOORLO
PIG AANGEHOUDEN MET HET OOG OP UITLE
VERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AAN
HOUDING- UITVOERBAARVERKLARING VAN 
DIT BEVEL - GEVOLGEN. 

Wanneez~ met toepassing van art. 3 Uit
leveringswet, het door de vreemde 
overheid verleende bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar is verklaard, is de be
trokken vreemdeling van dan af ter 
beschikking van de Uitvoerende 
Macht, onder een nieuwe titel van vrij
heidsberoving, die een einde maakt 
aan het voorlopig bevel tot aanhouding 
dat, met toepassing van art. 5 Uitleve
ringswet, met het oog op zijn uitleve
ring was verleend, de Rechterlijke 
Macht is van dan af niet meer be
voegd om te beslissen omtrent een 
voorlopige invrijheidstelling van die 
vreemdeling (1). 

{ARENAS VEGA) 

ARREST 

(A.R. nr. 3204) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten op 6 januari 1989 en op 
3 februari 1989 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening tegen het ar
rest van 3 februari 1989 : 

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

(1) Cass., 11 sept. 1984, A.R. nr. 9002 
(A.C., 1984-85, nr. 30); 13 aug. 1987, A.R. 
nr. 6118 (ibid., 1986-87, nr. 663), en 10 feb. 1988, 
A.R. nr. 6501 (ibid., 1987-88, nr. 357). 

II. Op de voorziening tegen het ar
rest van 6 januari 1989 : 

Overwegende dat eiser, die met 
het oog op zijn uitlevering, door de 
onderzoeksrechter te Antwerpen, 
met toepassing van artikel 5 van de 
Uitleveringswet, voorlopig was aan
gehouden, zijn voorlopige invrij
heidstelling had verzocht; dat het 
bestreden arrest eisers hoger beroep 
tegen de beschikking van de raadka
mer waarbij het verzoek werd ver
worpen, ongegrond verklaart; 

Dat evenwel de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen middelerwijl, bij be
schikking van 6 januari 1989, beves
tigd door het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 3 
februari 1989, met toepassing van 
artikel 3 van de Uitleveringswet het 
door de vreemde overheid verleende 
bevel tot aanhouding uitvoerbaar 
heeft verklaard; 

Overwegende dat door deze nieu
we titel van vrijheidsberoving een 
einde is gemaakt aan het voorlopig 
bevel van de onderzoeksrechter; 

Overwegende dat eiser van dan af 
ter beschikking is van de Uitvoeren
de Macht, die als enige bevoegd is 
om, na het advies van de kamer van 
inbeschuldigingstelling te hebben in
gewonnen, te beslissen of eiser al 
dan niet moet worden uitgeleverd 
aan het gerecht van het land dat 
hierom verzoekt; dat het niet meer 
de Rechterlijke Macht is die be
voegd is om te beslissen omtrent de 
door eiser gevraagde voorlopige in
vrijheidstelling; 

Dat de voorziening derhalve, bij 
gebrek aan bestaansreden, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser voorgedragen middelen 
betreffende de voorziening sub II en 
die niet de ontvankelijkheid van de-



874 HOF VAN CASSATIE Nr. 431 

ze voorziening betreffen; verwerpt III. Op de voorzieningen van Ray
de voorzieningen; veroordeelt eiser mond Boydens, Laurent Neyrinck 
in de kosten. en Eric Dewasch : 

4 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. 
Veys, Antwerpen. 

Nr. 431 

2• KAMER - 4 april 1989 

Overwegende dat het arrest, dat 
uitspraak doet over het verzet van 
de eisers tegen de beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aan1eg te Brugge van 16 

·december 1988 waarbij zij naar de 
correctionele rechtbank werden ver
wezen, beslist a1s vo1gt : « Ontvangt 
het hager beroep van de (eisers), in 
zover het gesteund is op de beweer
de onbevoegdheid van de raadka
mer, doch verk1aart het onge
grond »; dat het die beslissing 1aat 
steunen op de consideransen dat 

ONDERZOEKSGERECHTEN _ RAADKA- « de (eisers) in bes1uiten voor de 
raadkamer hebben geste1d dat de 
vordering niet toe1aatbaar was, om
dat een verwijzing werd gevraagd 
wegens fiscaa1rechtelijke misdrijven 
zonder voorafgaand advies van de 
bevoegde gewestelijke directeur der 
be1astingen; ( ... ) zij voor het hof (van 
beroep) terecht stellen dat zij daar
door in werkelijkheid de onbevoegd
heid van de raadkamer hebben inge
roepen; ( ... ) in zoverre wordt ge
steund op de afwijzing van de 
exceptie, het hager beroep ontvan
kelijk is »; 

MER - REGELING VAN DE PROCEDURE -
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK- VERZET VAN DE VERDACHTE 
- GESCHIL OMTRENT DE BEVOEGDHEID VAN 
DE RAADKAMER - BEGRIP. 

Geen geschil omtrent de bevoegdheid 
van de raadkamer is de aanvoering 
dat de strafvordering m.b.t. fiscaal
rechtelijke misdrijven niet ontvanke
lijk is wegens het gebrek aan vooraf
gaand advies van de bevoegde gewes
telijk directeur van de belastingadmi
nistratie (1). 

(BOYDENS, NEYRINCK, DEWASCH) 

ARREST 

(A.R. nr. 3240) 

Overwegende dat de eisers, bij de 
behandeling van de zaak door de 
raadkamer te Brugge met het oog 
op de regeling van de procedure, bij 
conclusie onder meer verzochten dat 
de strafvordering niet ontvankelijk 

HET HOF; - G.elet o~ het bestre- zou worden verk1aard wegens het 
den arrest, op 20 Januari 1989 gewe- ontbreken van het advies van de be
zen door het Hof .van Bero~p. te voegde gewestelijk directeur van de 
Gent, kamer van mbeschu1digmg-[ fisca1e administratie met betrekking 
stelling; tot de te1astleggingen die, vo1gens 

···•·••••···••• i de eisers, fiscaa1rechtelijke misdrij-
-----------------1' ven zouden uitmaken; 

1 Overwegende dat zodanige aan-
(1) Raadpl. : Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 482 voering niet de bevoegdheid van de 

(A.C., 1985-86, nr. 576); 16 sept. 1986, A.R. d k ht f d dk 
nr. 768 (ibid., 1986_87, nr. 27); 10 feb. 1987, A.R. · on erzoe srec er o van e raa a-
nr. 740 (ibid., , nr. 347, met voetnoot 1); 21 mer, maar enke1 de ontvankelijk
sept. 1988, A.R. nr. 6871 (ibid., 1988-89, nr. 42, heid van de strafvordering betreft; 
met voetnoot 1) Overwegende dat de kamer van 

Zie ook : noten 1, 2 en 3 E.K., bij Cass., 30 h ld 11 
nov. 1976 (A.C., 1977, 371), en de noot R.D. bij inbesc u igingste ing - ook al 
Cass., 21 juni 1988, A.R. nr. 2006 (ibid., 1987_88, i heeft zij ten onrechte het verzet van 
nr. 648). i de eisers ontvankelijk verklaard -
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geen uitspraak heeft gedaan over 
een geschil inzake bevoegdheid; dat 
het arrest een voorbereidend arrest 
en een arrest van onderzoek is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering; 

Dat de voorzieningen, nu ze zijn 
ingesteld voor de eindbeslissingen, 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de eerste, de tweede, de 
derde en de vierde grief van het eer
ste middel, en op het tweede middel 
aangevoerd door eiser sub I, en op 
de middelen aangevoerd door de ei
sers sub III, welke middelen niet de 
ontvankelijkheid van de voorzienin
gen betreffen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers sub I 
en II in de kosten van hun res
pectieve voorziening, en de eisers 
sub III in de kosten van hun voor
zieningen. 

4 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Van der Perre, Brugge, en Lust, 
Brugge. 

Nr. 432 

2' KAMER - 5 april 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
EN HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECH
TENIS - AR'IT. 479 EN 480 SV. - BEVEL TOT 
AANHOUDING VERLEEND DOOR DE MET HET 
ONDERZOEK BELASTE MAGISTRAAT - BE
VOEGD RECHTSCOLLEGE. 

OVER DE HANDHAVING VAN DE HECHTENIS 
- GEEN VERSLAG VAN DE MET HET ONDER
ZOEK BELASTE .MAGISTRAAT. 

lo Alleen de kamer van inbeschuldiging
stelling is bevoegd om in eerste en 
laatste aanleg te beslissen over de be
vestiging van een bevel tot aanhouding 
verleend door de overeenkomstig de 
artt. 479 en 480 Sv. met het onderzoek 
belaste magistraat, alsook over de 
handhaving van de hecl1tenis, zonder 
dat een onderscheid hoeft te worden 
gemaakt naargelang de met het onder
zoek belaste magistraat dee] uitmaakt 
van het hof van beroep dan wei van 
een rechtbank van eerste aanleg (1). 

2° Luidens art. 20 Wet Voorlopige Hech
tenis doet de kamer van inbeschuldi
gingstelling uitspraak, het openbaar 
ministerie en de verdachte of zijn 
raadsman gehoord; noch art. 5 van die 
wet, noch enige andere wetsbepaling 
verplichten de kamer van inbeschuldi
gingstelling uitspraak te doen op het 
verslag van de met het onderzoek be
Jaste magistraat. 

(ZEGGERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7402) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 479, 482 van het Wetboek van 
Strafvordering en van de wet van 20 

' april 1874 op de voorlopige hechtenis in-
zonderheid artikel 5, ' 

doordat het arrest de handhaving van 
de hechtenis van verdachte beveelt, 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING- AR'IT. 5 EN 20 WET VOORLOPIGE !-----------------~ 
HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING DIE UITSPRAAK MOET DOEN (1) Cass., 29 maart 1977 (A.C., 1977, 824). 
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terwijl, eerste onderdeel, de kamer 
van inbeschuldigingstelling zich ten on
rechte in de plaats van de raadkamer, 
bevoegd heeft verklaard om uitspraak te 
doen over de voorlopige hechtenis van 
eiser, 

tweede onderdeel, de kamer van inbe
schuldigingstelling, ook al was ze be
voegd geweest, pas uitspraak had kun
nen doen na de onderzoeksrechter in 
zijn verslag te hebben gehoord : 

W at het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, hlijkt dat de eerste voorzitter 
van het Hof van Beroep te Luik, hij 
heschikking van 19 augustus 1987, 
de rechter J.L. Prignon helast heeft 
met het onderzoek tegen J. Syster
mans, die ten tijde van de feiten 
plaatsvervangend vrederechter was, 
en, op grond van samenhang, tegen 
eiser, die heiden verdacht worden 
van de in de artikelen 510, 518 en 
520 van het Strafwethoek omschre
ven feiten; 

Overwegende dat, in geval dat toe
passing moet worden gemaakt van 
de artikelen 479 en 480 van het Wet
hoek van Strafvordering, aileen de 
kamer van inheschuldigingstelling 
hevoegd is om in eerste en laatste 
aanleg uitspraak te doen over de he
vestiging van het aanhoudingshevel 
dat is verleend door de met het on
derzoek helast magistraat en over 
de handhaving van de hechtenis, zo
der dat hoeft te worden nagegaan of 
de aangewezen onderzoeksrechter 
deel uitmaakt van het hof van he
roep dan wel van de rechthank van 
eerste aanleg; dat immers in dat ge
val, aileen wanneer het onderzoek 
hei:!indigd is en er hezwaren he
staan, de kamer van inheschuldi
gingstelling hevoegd is ofwel om de 
zaak naar het hof van assisen te 
verwijzen ofwel om verzachtende 
omstandigheden aan te nemen; dat 
zij hovendien het onderzoeksgerecht 
is hij het rechtscollege dat over de 
zaak zelf uitspraak zal doen, hehal
ve hij verwijzing van de zaak naar 
het hof van assisen; 

W at het tweede onderdeel he
treft : 

Overwegende dat luidens artikel 
20 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis de kamer 
van inheschuldigingstelling uit
spraak doet, het openhaar ministe
rie en de verdachte of zijn raads
man gehoord; dat noch artikel 5 van 
de wet noch enige andere wetshepa
ling de kamer van inheschuldiging
stelling ertoe verplicht uitspraak te 
doen op het verslag van de met het 
onderzoek helaste magistraat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

5 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Pierre, 
Luik. 

Nr. 433 

2• KAMER - 5 april 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERING -
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK WEGENS 
VOORBAR!GHEID - VERDAGING VAN DE 
ZAAK. 
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Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen een beslissing die zich ertoe be
perkt de zaak te verdagen naar een Ja
tere datum (1). (Art. 416 Sv.) 

(VAN HOVE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7449) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) Door te beslissen dat de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen de 
verdaging van de zaak voorbarig en bijgevolg 
niet ontvankelijk was, neemt het Hof impliciet 
aan dat tegen de beslissing als zodanig cassa
tieberoep openstond. Tal van arresten van het 
Hof doen in dezelfde zin uitspraak (Cass., 10 
feb. 1976, A.C., 1976, 680; Cass., 6 sept. 1977, 
ibid., 1978, 26; Cass., 3 nov. 1982, A.R. nr. 2606, 
ibid., 1982-83, nr. 150). 

In werkelijkheid moet een onderscheid wor
den gemaakt naargelang de bestreden beslis
sing al dan niet uitspraak doet over een be
twisting, over een geschilpunt. Als dat het 
geval is hebben we te maken met een rechter
lijke beslissing waartegen eventueel cassatie
beroep kan worden ingesteld. Of dat cassatie
beroep nu onmiddellijk openstaat dan wel 
alleen na de eindbeslissing is een ander pro
bleem dat moet worden opgelost door artikel 
416 Sv. toe te passen. 

Over het algemeen vormt de verdaging van 
een zaak, of die nu beslist wordt v66r elke be
handeling ter zitting dan wel ter voortzetting 
van de behandeling of nog enkel voor de uit
spraak van het vonnis of het arrest, geen ge
schilpunt tussen de partijen. Het gaat dan om 
een loutere maatregel van inwendige aard, een 
beslissing die geen jurisdictioneel maar veel
eer een administratief karakter heeft. 

Art. 1046 Ger.W. dat van toepassing is in 
strafzaken (Cass., 25 juni 1973, A.C., 1973, 
1048) haalt het uitstel aan als voorbeeld van 
beslissingen van inwendige aard die uit dien 
hoofde niet vatbaar zijn voor verzet of hoger 
beroep. Dat die rechtsmiddelen niet kunnen 
worden aangewend, valt enkel te verklaren 
door het feit dat de verdaging geen enkele fei
telijke kwestie of rechtskwestie beslecht en 
daarom geen nadeel kan berokkenen aan een 
van de gedingvoerende partijen (zie voetnoot 
A.B., Cass., 27 mei 1975, A.C., 1975, 1022). 

Art. 1046 vormt slechts de toepassing van 
een algemener beginsel, namelijk dat geen en
kel rechtsmiddel kan worden aangewend te
gen een bel>lissing die de naam van rechter-

Overwegende dat de beslissing 
zich ertoe beperkt eisers zaak voor 
verdere behandeling te verdagen 
naar 7 april 1989; dat zodanige be

slissing geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering en geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening voorbarig en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

lijke beslissing niet verdient en die dermate 
inhoud mist dat er geen schade uit kan voort
vloeien voor de partijen. 

Als het gemis aan reille inhoud van een 
maatregel van inwendige aard al verzet en ho
ger beroep uitsluit, dan kan moeilijk worden 
aangenomen dat wel cassatieberoep mogelijk 
zou zijn. Het cassatieberoep zou logischerwijze 
aan hetzelfde gebrek aan werkelijke bestaans
reden of althans aan hetzelfde gebrek aan be
lang lijden. 

Het is tot die vaststelling dat - vrij moei
zaam, dat dient gezegd - verschillende arres
ten van het Hof, alsook de samenvattingen er
van die de publikatie ervan begeleiden, nei
gen. 

Een arrest van 3 jan. 1978 (AC., 1978, 520) 
past, zoals tal van andere arresten, art. 416 toe 
en beschouwt de voorziening als voorbarig, bij
gevolg wel als mogelijk op zich. Maar hoewel 
de samenvatting de rubriek " termijn , be
houdt, vermeldt de notitie niet dat de voorzie
ning voorbarig was maar dat, nu het ging om 
een loutere verdaging van de zaak, de voorzie
ning niet ontvankelijk was, zonder meer. 

Een arrest van 13 augustus 1987, A.R. 
nr. 6181 (A.C., 1986-87, nr. 665) tracht art. 1046 
Ger.W. en art. 416 Sv. met elkaar te combine
ren. Een maatregel van inwendige aard zou 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, maar wel 
voor cassatieberoep, uiteraard enkel na de 
eindbeslissing. 

De eenvoudigste en ook de meest juiste 
oplossing is te vinden in een arrest van 6 mei 
1981 (AC., 1980-81, nr. 500); een verdaging is 
geen beslissing waartegen terstond of later 
cassatieberoep openstaat. Die oplossing was in 
het gerechtelijk privaatrecht voorzichtig gesug 
gereerd in de voetnoot F.D., Cass., 4 maart 
1976 (A.C., 1976, 765). 

Hoe dan ook, in de zaak waarop het geanno
teerde arrest betrekking heeft, heeft het Hof 
terecht beslist dat cassatieberoep wel mogelijk 
maar voorbarig was. 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwijst eiser in de kos
ten. 

5 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 434 

2• KAMER - 5 april 1989 

1° HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN 
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BESCHULDIGDE BINNEN VIJFTIEN 
VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING VAN HET 
ARREST EN BINNEN DE TERMIJN VAN VIJF
TIEN DAGEN NA DE ONDERVRAGING DOOR 
DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN 
- TOETSING DOOR HET HOF. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING 
- BESLISSINGEN NIET ONTVANKELIJK WE
GENS GEMIS AAN BESTAANSREDEN OF BE
LANG - BESCHIKKING VAN GEVANGENNE
MING - INVRIJHEIDSTELLING ACHERAF. 

(Vervolg nota van vol'ige biz.) 

Eiser tot cassatie, beklaagde op verzet, had 
immers op de terechtzitting van het hof van 
beroep een zeer nauwkeurige conclusie neer
gelegd waarin hij het hof vroeg om zijn verzet 
terstond ontvankelijk te verklaren doch het 
debat over de zaak zelf naar een latere zitting 
te verdagen. Hij had waarschijnijk opgemerkt 

1" Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen heeft inge
steld, binnen de termijn van vijftien 
vrije dagen na de betekening en bin
nen de termijn van az·t. 296 Sv., kan 
het Hof enkel uitspraak doen over de 
schending van de wetten inzake de be
voegdheid van de onderzoeksgerechten 
(1) en van het hof van assisen en over 
de nietigheden die bepaald zijn in art. 
299 Sv. of voortvloeien uit het niet in 
acht nemen van de wetten tot invoe
ring van een debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling en tot regeling van het gebruik 
der talen voor die kamer (2). 

2" De voorziening van een beschuldigde 
tegen het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat zijn gevan
genneming beveelt, verliest elk belang 
en wordt derhalve niet ontvankelijk, 
als de betrokkene nadien, en voordat 
het Hof over de voorziening uitspraak 
doet, in vrijheid wordt gesteld (3). 

(BECKER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7484) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1988 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat ten gevolge van 
een verschrijving, die overduidelijk 
blijkt uit de gedingstukken, de akte 
van voorziening vermeldt dat de 
voorziening is ingesteld tegen een 
arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Assi
sen van Brabant, terwijl de bestre
den beslissing is gewezen door het 

dat hij daardoor het voordeel van een automa-11------------------
tische invrijheidstelling zou kunnen genieten, 
aangezien het bij wege van verzet bestreden 
arrest de titel van de hechtenis bevatte. Het 
hof van beroep sloot zich echter niet aan bij 
de voorgestelde oplossing, doch besliste de 
zaak zonder meer te verdagen. 

Er moest dus worden aangenomen dat de 
verdaging was geschied ten gevolge van een 
betwisting tussen de partijen, dat zij uit dien 
hoofde vatbaar was voor cassatieberoep maar 
dat eiser aileen te vroeg had gehandeld. 

R.D. 

Nota's arr~st nr. 434: 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1988, A.R. nr. 6521 
(A.C., 1987-88, nr. 372) en de voetnoot A Van
deplas onder dat arrest, in Rechtsk. Weekbl.,' 
1988-89, 223. 

(2) Cass., 1 sept. 1988, A.R. nr. 6993 
(A.C., 1988-89, sup1·a, nr. 1). 

(3) Zie Cass., 16 dec. 1987, A.R. nr. 6329 
(A.C., 1987-88, nr. 239). 
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Hof van Beroep te Brussel, kamer Om die redenen, verwerpt de 
van inbeschuldigingstelling; voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. 
A. In zoverre de voorziening ge

richt is tegen de beslissing tot ver
wijzing van de zaak naar het hof 
van assisen : 

Overwegende dat de voorziening, 
die de beschuldigde tegen het arrest 
tot verwijzing van de zaak naar het 
hof van assisen heeft ingesteld v66r 
het verstrijken van de termijn van 
vijftien vrije dagen te rekenen van 
de betekening ervan en v66r het 
verstrijken van de bij artikel 296 
van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn, aan het Hof enkel 
de kennisneming opdraagt van de 
schending van de wetten betreffen
de de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van 
assisen, alsook het onderzoek van 
de nietigheden die worden opge
somd in artikel 299 van het Wetboek 
van Strafvordering of die voortvloei
en uit de niet-inachtneming van de 
wetten die het debat op tegenspraak 
hebben ingesteld voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling en die het 
taalgebruik voor dat onderzoeksge
recht hebben geregeld; · 

Overwegende dat het arrest door 
geen van de schendingen van de 
wet is aangetast en niet lijdt aan 
een van de nietigheden waarvan het 
onderzoek in de huidige stand van 
de zaak aan het Hof is opgedragen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beschikking van 
gevangenneming : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser, die thans we
gens een andere zaak in hechtenis 
is, door het hof van assisen, dat uit
spraak deed over zijn verzoek, op 13 
mei 1988 in voorlopige vrijheid is ge
steld: 

Dat de voorziening geen bestaans
reden meer heeft en dus niet ont
vankelijk is; 

5 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 435 

1 e KAMER - 6 april 1989 

1° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE· 
RECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING - ARTT. 
6 EN 10 W.A.M.-WET - VOOR BELGIE, LUXEM
BURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPE
LIJKE RECHTSREGEL. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- ARTT. 6 EN 10 W.A.M.-WET - VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAP
PELIJKE RECHTSREGEL. 

3° BENELUX - ART. 6 VERDRAG BENELUX
GERECHTSHOF - PREJUDICIELE VRAAG -
VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUS
DANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ARTI
KEL 1 VAN DAT VERDRAG - VRAAG OPGE
WORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN CASSATIE. 

1° en 2° De in de artt. 6 en 10 W.A.M.-wet 
neergelegde regel volgens welke de 
vordering die de benadeelde tegen de 
verzekeraar uitoefent, krachtens het 
eigen recht dat de verzekering voor 
hem doet ontstaan, verjaart door ver
loop van drie jaren, te rekenen van 
het feit waaruit de schade is ontstaan, 
is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeen-
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schappelijke rechtsregel, die als dusda
nig is aangewezen krachtens art. 1 
Verdrag Benelux-Gerechthoi (1). 

3° Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen krach
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts
hof, in een zaak voor het Hoi van Cas
sa tie is gerezen, moet het Hoi in de 
regel die vraag aan het Benelux-Ge
rechtshoi voorleggen (2). (Art. 6 Ver
drag Benelux-Gerechtshof, onderte
kend te Brussel op 31 maart 1965 en 
goedgekeurd bij wet van 18 juli 1969.) 

{LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. DEDEYNE, VERZEKERINGSMAATSCHAP

PIJ VAN DE SCHELDE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6207) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 26, 28 van de wet van 17 april 
1878 houdende voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, zoals 
vervangen bij wet van 30 mei 1961, 6, 10 
en, voor zoveel als nodig, 1 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 

gen de aansprakelijke voor het ongeval 
en die verzekeraar burgerlijke aanspra
kelijkheid motorrijtuigen, een vordering 
is « volgend uit een misdrijf » dat Mau
rits Dedeyne heeft gepleegd op 26 juli 
1977, en dat de omstandigheid dat eiser 
krachtens « de wet van 1 juli 1956 recht
streeks van de N.V. De Schelde kan vor
deren, niet tot gevolg (heeft) dat zijn vor
dering in werkelijkheid niet meer op het 
misdrijf is gegrond en dus niet meer is 
onderworpen aan de regel van de vijfja
rige verjaring van artikel 26 voorafgaan
de titel van het Wetboek van Strafvorde
ring », en na vervolgens te hebben 
vastgesteld dat eiser zijn vordering pas 
ingesteld heeft op 17 juli 1984, dit is 
meer dan vijf jaar na de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd, besluit dat zijn bur
gerlijke rechtsvordering dus verjaard is, 
eraan toevoegend dat « zelfs al heeft (ei
ser) met de N.V. De Schelde onderhan
deld en is de verjaringstermijn van arti
kel 10 W.A.M. daardoor gestuit, dan nog 
stuiten die onderhandelingen de vijfjari
ge verjaring van artikel 26 voorafgaande 
titel Wetboek van Sv. (niet) », aldus het 
hoger beroep afwijzend als ongegrond, 

terwijl, overeenkomstig artikel 26 van 
de wet van 17 april 1878 houdende voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals vervangen bij arti
kel 1 van de wet van 30 mei 1961, de bur
gerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf, verjaart door verloop van vijf 
jaren, te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd, zonder dat zij kan 
verjaren v66r de strafvordering, en over
eenkomstig artikel 28 van dezelfde wet, 
eveneens vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961, artikel 26 van toe
passing is in alle door bijzondere wetten 
geregelde zaken; de bepalingen van arti-

doordat het hof van beroep, na te heb- kel 26 van de voorafgaande titel van het 
ben vastgesteld dat artikel 26 van de Wetboek van Strafvordering aldus 
voorafgaande titel van het Wetboek van slechts gelden voor de burgerlijke rechts
Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf; over
vordering volgend uit een misdrijf ver- eenkomstig artikel 6 van de wet van 1 
jaart door verloop van vijf jaren, te reke- juli 1956 betreffende de verplichte aan
nen van de dag waarop het misdrijf is sprakelijkheidsverzekering inzake mo
gepleegd, zonder dat die vordering kan torrijtuigen, de verzekering aan de bena
verjaren voor de strafvordering, oordeelt deelde een eigen recht geeft tegen de 
dat de vordering van eiser, verzekeraar verzekeraar, en overeenkomstig artikel 1 
van het slachtoffer van het ongeval, te- van dezelfde wet onder « benadeelde » 

------------------1 moet worden verstaan << zij die schade 

(1) en (2) Zie Cass., 24 maart 1987, A.R. 
nr. 559 (A.C., 1986-87, nr. 438), 9 sept. 1988, 
A.R. nr. 5689, 16 sept. 1988, A.R. nr. 5722, en 15 
11ov. 1988, A.R. nr. 1621 (ibid., 1988-89, nrs. 16., 
32 en 152). 

hebben geleden welke grond oplevert 
voor toepassing van deze wet, alsmede 
hun rechtverkrijgenden »; de verzekeraar 
ziekte en invaliditeit van een slachtoffer 
van een verkeersongeval, die bepaalde 
vergoedingen heeft uitgekeerd, als recht-
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verkrijgende van het slachtoffer derhal
ve over een eigen vordering beschikt te
gen de verzekeraar van de aansprake
lijke voor het ongeval; overeenkomstig 
artikel 10 van dezelde wet van 1 juli 1956 
« iedere uit deze wet voortvloeiende 
rechtsvordering van de benadeelde tegen 
de verzekeraar verjaart door verloop van 
drie jaren te rekenen van het feit waar
uit de schade is ontstaan , (eerste lid), 
« de verjaring ten opzichte van een ver
zekeraar (wordt) gestuit door iedere on
derhandeling tussen de verzekeraar en 
de benadeelde », « een nieuwe termijn 
van drie jaar begint te lopen te rekenen 
van het ogenblik waarop een van de par
tijen bij deurwaardersexploot aan de an
dere partij heeft kennis gegeven dat zij 
de onderhandelingen afbreekt " en « in
dien de kennisgeving bij aangetekende 
brief geschiedt de nieuwe termijn (be
gint) te lopen op de dag volgende op die 
waarop de brief ter post is afgegeven >> 

(derde lid); de vordering van de bena
deelde tegen de verzekeraar niet kan op
gevat worden als een burgerlijke vorde
ring volgend uit een misdrijf; deze vorde
ring, die los staat van de eventuele 
vordering tegen de aansprakelijke, haar 
oorzaak vindt in artikel 6 van de wet van 
1 juli 1956, die de rechtstreekse vorde
ring van de benadeelde tegen de verze
keraar mogelijk maakt; de schade waar
voor de benadeelde vergoeding of terug
betaling vordert weliswaar ontstaan kan 
zijn ten gevolge van een feit dat als mis
drijf kan worden gekwalificeerd, doch de 
vordering die het bekomen van de ver
goeding of de terugbetaling tot voorwerp 
heeft, gegrond wordt op de wet van 1 juli 
1956; de verjaring van de vordering van 
de benadeelde tegen de verzekeraar van 
de aansprakelijke voor het ongeval, inge
leid op grond van artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956, derhalve alleen beheerst 
wordt door artikel 10 van de wet van 1 
juli 1956, en niet door artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; zodat het hof van beroep 
ten onrechte oordeelt dat de vordering 
van de benadeelde tegen de verzekeraar, 
ook al wordt zij ingesteld krachtens de 
wet op de verplichte aansprakelijkheids
verzekering voor motorrijtuigen, een vor
dering is volgend uit een misdrijf, en on
derworpen is aan de vijfjarige verja
ringstermijn van artikel 26 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, ten onrechte weigert de 
verjaring van de vordering van eiser je
gens de verzekeraar te beoordelen in het 
licht van artikel 10 van de wet van 1 juli 

1956, en niet wettig eisers hoger beroep 
kon afwijzen (schending van alle in de 
aanhef van het middel aangeduide wets
bepalingen) : 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat te dezen de ter
mijn bedoeld in artikel 26 van de 
voorafgaande titel voor verstreken 
wordt gehouden, terwijl de termijn 
bedoeld in artikel 10 van de W.A.M. 
het nog niet zou zijn; 

Overwegende dat derhalve de 
vraag rijst of artikel 26 van de voor
afgaande titel de W.A.M.-regel kan 
in de weg staan, met andere woor
den of de in artikel 6 van de W.A.M. 
toegestane eigen rechtstreekse vor
dering van de getroffene tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke 
de wet, zijnde de W.A.M., tot grand
slag heeft, onafhankelijk is en af
wijkt van de regel dat de schuldei
ser, wanneer hij de vordering uitoe
fent van een ander en die vordering 
uitgedoofd is, zijn aanspraak ver
beurt; 

Overwegende dat een beslissing 
over de uitleg van de hierna te ver
melden overeenkomst en wetsbepa
lingen noodzakelijk is om uitspraak 
te doen; 

Om die redenen, houdt iedere na
dere uitspraak aan tot het Benelux
Gerechtshof zich heeft uitgesproken 
over het hierna volgend verzoek; 
verzoekt het Benelux-Gerechtshof 
uitspraak te doen over de navolgen
de vraag van uitleg betreffende de 
artikelen 6 en 10 van de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen : « Ver
beurt de getroffene zijn in artikel 6 
van de W.A.M. bedoelde eigen vor
dering tegen de verzekeraar, alhoe
wel die volgens artikel 10 van de 
W.A.M. nog niet verjaard is, maar 
doordat de burgerlijke rechtsvorde
rmg van de getroffene tegen de aan-
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sprakelijke uitgedoofd is door verja
ring ingevolge de artikelen 26 en 28 
van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering »; houdt 
de kosten aan. 

6 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Anders
Juidende conclusie (3) van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 436 

1 e KAMER - 6 april 1989 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - EINDE - WEIGERING VAN HUUR
HERNIEUWING - VERHUURDER, EEN KAPI
TAALVENNOOTSCHAP- VOORWAARDEN. 

De artt. 16.1.1", en 17 Handelshuurwet, 
volgens welke, wanneer de verhuurder 
een kapitaalvennootschap is, die ver
huurder mag weigeren de huur te her
nieuwen ten einde de hoofdzetel van 
zijn bedrijf naar het gelmurde goed 
over te brengen of ten einde die hoofd
zetel van het bedrijf uit te breiden in
dien hij in een naburig goed is geves
tigd, zijn niet van toepassing wanneer 
de verhuurder, om zijn wil te verwe
zenlijken, het verhuurde goed moet af
breken onder de voorwaarden van art. 
16.1.:P, van die wet (1). 

Nota arrest nr. 435 : 

(3) Het O.M. was van oordeel dat voor het 
antwoord op de vraag of art. 10 W.A.M.-wet af
wijkt van de regel volgens welke de schuldei
ser, aan wie de wet het recht toekent om een 
rechtstreekse vordering tegen de schuldenaar 
van zijn schuldenaar uit te oefenen, die vorde
ring nog kan uitoefenen wanneer de vordering 
waarover hij tegen zijn schuldenaar beschikt, 
zelf verjaard is, waarop het Hof in de arresten 
van 16 feb, 1962 en 26 jan. 1978 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 691, en A.C., 1978, 633) in bevesti
gende zin heeft geantwoord, geen uitlegging 
van de gemeenschappelijke rechtsregel was 
vereist. 

Nota arrest nr. 436 : 

(1) Zie Cass., 22 feb. 1968 (A.C., 1968, 331); 12 
jan. 1978 (ibid., 1978, 566) en 12 okt. 1979 
(ibid., 1979-80, nr. 108). 

I (SOUND RECORDING STUDIO SWAN P.V.B.A. 
T. SUZY INTERNATIONAL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6228) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 september 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 16.1.1° en 16.1.3°, 17, 25, 1° en 3°, 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, 
vormend afdeling !Ibis van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het Bur
gerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 29 juni 1955, 

doordat het bestreden vonnis voor 
recht zegt dat de tussen partijen afgeslo
ten huurovereenkomst, betreffende de 
gebouwen gelegen aan de E. Deroover
laan 34 te Buizingen, op 6 december 1986 
een einde heeft genomen en eiseres ver
oordeelt om het verhuurde goed te ont
ruimen en ter vrije beschikking te stel
len van verweerster op de volgende 
gronden : verweerster vermeldde in haar 
brief van 10 oktober 1986 als reden tot 
weigering het feit « dat zij persoonlijk en 
werkelijk wenste gebruik te maken van 
het verhuurde goed ten einde haar aan
palende hoofdzetel uit te breiden, met 
uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 
16.1 gecombineerd met artikel 17 van de 
Handelshuurwet >>; de aldus geformuleer
de reden is een wettelijke reden tot wei
gering van de huurhernieuwing, krach
tens de artikelen 16.1.1 o en 17 van de 
Handelshuurwet; de argumentatie van 
eiseres dat de reden van de weigering 
slechts zal kunnen gerealiseerd worden 
na gehele of gedeeltelijke afbraak en 
aanpassing van het verhuurde goed is 
niet van aard om aan de reden tot weige
ring, zoals zij door verweerster is opge
geven, haar wettelijk karakter te ontne
men; de weigering tot huurhernieuwing 
werd door verweerster op tijdige en re
gelmatige wijze en om wettelijke reden 
aan de huurster medegedeeld zodat dient 
vastgesteld dat de tussen de partijen 
afgesloten handelshuurovereenkomst op 
6 december 1986 een einde heeft geno
men, 
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terwijl de huurhernieuwing op grond 
van artikel 16.1.1°, en 17 van de Handels
huurwet enkel kan geweigerd worden 
ten einde de hoofdzetel van de verhuur
der naar het gehuurde goed over te bren
gen of er naar uit te breiden; wanneer de 
verhuurder integendeel het gehuurde 
goed volledig wil afbreken, hij de huur
hernieuwing niet wettelijk kan weigeren 
zonder zich te steunen op artikel 16.1.3° 
van de Handelshuurwet; het bestreden 
vonnis dienvolgens ten onrechte beslist 
dat de reden van weigering van de huur
hernieuwing krachtens de artikelen 
16.1.1° en 17 van de Handelshuurwet wet
telijk is, ook al kan die reden slechts ge
realiseerd worden na gehele afbraak van 
het gehuurde goed; de hoofdzetel immers 
onmogelijk in het gehuurde goed kan 
worden ondergebracht dan na de gehele 
afbraak ervan (schending van de artike
len 16.1.1 °, 17 en 25, 3°, van de Handels
huurwet) en dat de huurhernieuwing 
voor dat geval niet wettelijk kan gewei
gerd worden zonder de wil in te roepen 
om het gehuurde goed volledig weder op 
te bouwen (schending van de artikelen 
16.3°, en 25, 1°, van de Handelshuurwet): 

Overwegende dat verweerster de 
huurhernieuwing heeft geweigerd 
omdat « zij persoonlijk en werkelijk 
wenste gebruik te maken van het 
verhuurde goed ten einde haar aan
palende hoofdzetel uit te breiden, 
met uitdrukkelijke verwijzing naar 
artikelen 16.1.1 o en 17 van de Han
delshuurwet »; 

Overwegende dat de appelrechter 
oordeelt dat hij niet moet onderzoe
ken of het, om de reden tot weige
ring te realiseren, nodig zal zijn het 
verhuurde goed geheel af te breken; 
dat de appelrechter immers van oor
deel is dat het persoonlijk gebruik 
bedoeld in artikel 16.1.1° kan verwe-
zenlijkt worden spijt afbraak; i 

Overwegende dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid, opgeworpen 
door verweerster, niet kan worden 
aangenomen; 

Dat immers, om het middel te be
handelen, het Hof niet hoeft uit te 
maken of te dezen inderdaad het 
goed moet afgebroken en heropge
bouwd worden, maar enkel de 
rechtsvraag moet onderzoeken of ar
tikel 16.1.1 o toepasselijk blijft zo de 

verhuurder het goed moet afbreken 
om de reden tot weigering, het per
soonlijk gebruik, te realiseren; dat 
het Hof derhalve geen feiten moet 
onderzoeken; 

Overwegende, over de grond van 
de zaak, dat het geval van afbraak 
en wederopbouw geregeld wordt in 
artikel 16.1.3°; dat integendeel arti
kel 16.1.1° enkel het gebruik van 
« het verhuurde goed » bedoelt en 
niet toepasselijk is wanneer het ver
huurde goed wordt afgebroken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis waar het opnieuw 
rechtspreekt en veroordeelt in de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Leuven, 
zitting houdend in hoger beroep. 

6 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en van Heeke. 

Nr. 437 

1' KAMER - 6 april 1989 

HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - AANPAS
SING VAN DE HUURPRIJS AAN DE KOSTEN 
VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDE
RING VAN DE VERHUURDER TOT BETALING 
VAN DE AANGEPASTE HUURPRIJS - VERJA
RING - TOEPASSINGSGEBIED. 

De eenjarige verjaring, waarvan sprake 
is in art. 2273 B. W., is enkel toepasse
lijk op de rechtsvordering van de ver-



884 HOF VAN CASSATIE Nr. 437 

huurder tot betaling van het bedrag 
dat volgt uit de aanpassing van de 
huurprijs aan de kosten van levenson
derhoud, onder de voorwaarden van 
art. 1728bis van hetzelfde wetboek; zij 
doet geen afbreuk aan het recht van 
de verhuurder rekening te houden met 
de door de vroegere indexeringswetten 
toegestane verhogingen van de huur
prijs teneinde, overeenkomstig art. 10 
wet van 29 dec. 1983 betreffende de 
huur van onroerende goederen, het be
drag vast te stellen van de basishuur
prijs die bij de berekening van de aan
gepaste huurprijs in aanmerking 
wordt genomen (1). 

(VAN DEN BROECK T. FOX JEANS SHOP N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6253) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 februari 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2273, 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 29 december 1983, 6 van de wet van 
23 december 1980 tot tijdelijke regeling 
van de huur- en andere overeenkomsten 
die het genot van een onroerend goed 
verlenen, 6 van de wet van 24 december 
1981 tot tijdelijke regeling van de huur
en andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen en 6 
van de wet van 30 december 1982 tot tij
delijke regeling van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, 

doordat het bestreden vonnis verweer
ster veroordeelt om 76.980 frank te beta
len aan eiseres in plaats van de door ei
seres gevorderde som van 271.182 frank 
op grand: « dat (verweerster) in hoofdor
de stelt dat de huurprijs, zoals deze door 

(eiseres) voor het jaar 1984 en daarna 
voor het jaar 1985 werd berekend, niet 
kan aanvaard worden, daar waar ( eise
res) de indexaanpassingen van de vorige 
jaren nooit heeft gevraagd, zodat zij ver
jaard zijn en derhalve niet meer in aan
merking kunnen komen om de huurprijs 
nadien te berekenen ( ... ); dat de wet van 
29 december 1983 in aritkel 10 voorziet 
dat voor de huurovereenkomsten die 
v66r 1 januari 1981 zijn afgesloten, de 
huurprijs voor de eerste maal aan de le
vensduurte mag aangepast worden vanaf 
1 januari 1984 en ten vroegste op de ver
jaardag van de laatste wettelijke eisbare 
aanpassing. Voor deze overeenkomsten 
is de basishuurprijs het bedrag dat 
voortvloeit uit de bepalingen van de wet 
van 30 december 1982 tot tijdelijke rege
ling van de huur- en andere overeenkom
sten die het genot van een onroerend 
goed verlenen. Het aanvangsindexcijfer 
is dat van de maand december 1982; dat 
artikel 2 van de wet van 30 december 
1982 voorziet dat de huurprijs voor het 
jaar 1983 niet hager mag zijn dan het be
drag dat op 31 december 1982 wettelijk 
eisbaar is, verhoogd met 6 percent; dat 
op 31 december 1982, 44.520 frank werd 
betaald door (verweerster) en de vraag is 
welk bedrag er op dat ogenblik wettelijk 
eisbaar was, nu (eiseres) de mogelij
ke indexaanpassingen in aanmerking 
neemt, ook al werden deze in werkelijk
heid door (eiseres) niet gevorderd, ter
wijl (verweerster) stelt dat het recht om 
deze indexaanpassingen te vorderen en 
derhalve in rekening te brengen, ver
jaard is, hetzij voor de periode van 1976 
tot 31 december 1979 met de gemeen
rechtelijke termijn van vijf jaar en voor 
de periode vanaf 1 januari 1980 met de 
eenjarige verjaringstermijn zoals deze 
vanaf dan in de verschillende tijdelijke 
huurwetten werd bepaald; dat de tijde
lijke huurwetten vanaf 1 januari 1980 in
derdaad een verjaringstermijn voorzien 
van een jaar na de feiten die er aanlei
ding toe geven; dat, nu er geen vordering 
werd ingesteld v66r 18 januari 1985 en 
dan nog voor feiten vanaf 1 januari 1984, 
er inderdaad verjaring is ingetreden om 
toepassing te doen van de verhogingen 
zoals deze in de tijdelijke huurwetten 

, daarvoor werden voorzien en deze niet 
------------------1 wettelijk meer eisbaar zijn; dat hetgeen 

(1) Zie B. HUBEAU en J. VANDE LANOTTE, 
« De huurwetgeving in 1986 "• R. T¥, 1985-1986, 
kol. 1755; A. VAN OEVELEN, Overzicht van de 
recente ontwikkelingen in het huurrecht, Ant
werpen, Maklu, 1986, nr. 37; J. VANKERCKHO· 
VE, « Petite reforme du louage et layers en 
1984 "• J.T., 1984, biz. 160, nr. 82. 

wettelijk eisbaar was op 31 december 
1982 derhalve 44.520 frank bedraagt, zo
dat de huurprijs voor het jaar 1983 
wordt: 44.520 frank + 6 pet. of 2.671 
frank, zodat de basishuurprijs wordt 
47.191 frank (ook al kan deze wettelijk, 
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ingevolge verjaring, niet meer gevorderd 
worden); dat de huurprijs voor het jaar 
1984 derhalve wordt: 
47.191 frank x 184,26 (2) = 50 522 f k· 

171,95 (3) · ran ' 
dat de huurprijs voor het jaar 1985 wordt: 
50.522 frank x 194,12 (4) = 52 303 f k 

183,38 (5) · ran ' 
te verminderen met 2 pet. op 50.522 
frank of 1.010 frank = 51.293 frank; dat 
het niet wordt betwist dat verweerster 
voor het jaar 1984 en 1985: 47.700 frank 
betaalde zodat er een tekort is van : 
- voor het jaar 1984: 

12 x 2.822 frank = 33.864 frank 
- voor het jaar 1985 : 

12 x 3.593 frank = 43.116 frank 
76.980 frank », 

terwijl enkel de rechtsvordering van 
de verhuurder tot betaling van het be
drag, dat volgt uit de aanpassing van de 
huurprijs aan de kosten van levenson
derhoud, onderworpen is aan de verja
ringstermijn van vijf jaar en, vanaf 1 ja
nuari 1981, aan de verjaringstermijn van 
een jaar; deze verjaringstermijnen ech
ter niet van toepassing zijn op het recht 
van de verhuurder om de huurprijs als 
zodanig aan de kosten van levensonder
houd aan te passen overeenkomstig de 
bepalingen van de verschillende tijde
lijke huurwetten en van artikel 1728bis 
van het Burgerlijk Wetboek voor het ge
val die aanpassingen in het verleden niet 
of onjuist zouden berekend geweest zijn; 
er bijgevolg geen verjaring ingetreden 
was voor het recht van eiseres om de 
oorspronkelijke huurprijs van 40.000 
frank overeenkomstig die bepalingen 
aan de kosten van levensonderhoud aan 
te passen over de periode van 1 maart 
1977 tot en met 31 december 1985, zodat 
de huurprijs voor 1984 58.533 frank per 
maand zou bedragen volgens de onbe
twiste rekeningen in haar appelconclu
sies (zie appelconclusie van eiseres, 
blz. 2, randr. 2); het bestreden vonnis ten 
onrechte beslist dat eiseres van de ver
hogingen zoals voorzien in de tijdelijke 
huurwetten geen toepassing meer kon 
maken ingevolge verjaring (schending 
van de artikelen 2273 en 2277 van het 

(2) Nieuw indexcijfer = december 1983 = 
184,26. 

(3) Index december 1982 

(4) Index december 1984 

(5) Index december 1983 

171,95. 

194,12. 

183,38. 

Burgerlijk Wetboek), en eveneens ten 
onrechte oordeelt dat de wettelijk eisba
re huurprijs op 31 december 1982 44.520 

1 frank bedroeg (schending van de artike
. len 2277 van het Burgerlijk Wetboek, 6 
van de wet van 23 december 1980, 6 van 
de wet van 24 december 1981), zodat de 

· huurprijs voor 1983 eveneens ten on
rechte vastgesteld werd op 47.191 frank 
(schending van artikel 6 van de wet van 
30 december 1982) en voor de jaren 1984 
en 1985 ten onrechte op respectievelijk 
50.522 en 51.293 frank (schending van ar
tikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis 
blijkt: dat eiseres op 1 maart 1977 
een handelshuis heeft verhuurd aan 
verweerster; dat in het contract 
werd bedongen dat de basishuur
prijs, bepaald op 40.000 frank per 
maand, zal worden aangepast aan 
de index van de consumptieprijzen; 
dat eiseres, met betrekking tot de 
voor het jaar 1984 verschuldigde 
huur, voor de vrederechter tegen 
verweerster tijdig een vordering 
heeft ingesteld tot betaling van het 
bedrag dat volgt uit de aanpassing, 
overeenkomstig de wet van 29 de
cember 1983 betreffende de huur 
van onroerende goederen, van de 
huurprijs aan de kosten van levens
onderhoud; dat eiseres voor die 
rechter regelmatig haar vordering 
heeft uitgebreid wat de aanpassing 
van de huurprijs voor het jaar 1985 
betreft; dat eiseres met betrekking 
tot de huurperiode v66r 1 januari 

! 1984 slechts gedeeltelijk gebruik had 
] gemaakt va.n haar recht om, binnen 
de grenzen bepaald bij de wetten 
I van 23 december 1980, 24 december 
11981 en 30 december 1982 tot tijde
• lijke regeling van de huur- en ande-
1 re overeenkomsten die het genot 
1 

van een onroerend goed verlenen, 
: het bedrag van de huur jaarlijks te 
verhogen; 

Overwegende dat artikel 2273 van 
het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd 
bij artikel 8 van de wet van 29 de-

l
. cember 1983 betreffende de huur 
. van onroerende goederen, bepaalt : 
« De rechtsvordering van de ver-
huurders tot betaling van het be-
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drag dat volgt uit de aanpassing van Nr. 438 
de huurprijs aan de kosten van le
vensonderhoud verjaart door ver-
loop van een jaar »; 1' KAMER - 6 apri.l 1989 

Dat artikel 6 van de tijdelijke 
huurwetten van 23 december 1980, 
24 december 1981 en 30 december 
1982 luidt : « Elke vordering die ge
heel of gedeeltelijk gegrond is op 
deze wet, verjaart door verloop van 
een jaar na de feiten die er aanlei-
ding toe geven »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat eiser wegens de krachtens 
voormelde bepalingen ingetreden 
verjaring niet meer het recht heeft, 
voor de jaren die 1 januari 1984 
voorafgaan, een rechtsvordering tot 
betaling van aanpassingen van de 
huurprijs aan de kosten van levens
onderhoud tegen verweerster in te 
stellen, niet meebrengt dat de door 
de tijdelijke huurwetten toegelaten 
verhogingen van de huurprijs niet 
in aanmerking mogen worden gena
men voor de berekening van de met 
ingang van 1 januari 1984 wettelijk 
toegelaten aanpassingen van de 
huurprijs; 

Dat het bestreden vonnis, door 
het tegendeel te beslissen, de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

6 april 1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -

1° OPENBARE DIENST - OPZOEKlNGS
CENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - ART. 2 
K.B. VAN 5 MEl 1952 - TOEPASSlNGSGEBlED. 

2° OPENBARE DIENST - OPZOEKINGS
CENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - AANVER
WANTE WERKEN- ART. 2 K.B. VAN 5 MEl 1952 
- BEGRIP. 

3° OPENBARE DIENST_ - OPZOEKlNGS
CENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - ONDER 
HET OPZOEKlNGSCENTRUM RESSORTERENDE 
AANNEMERS - ART. 2 K.B. VAN 5 MEl 1952 -
BEGRlP. 

lo De opsomming van aanverwante wer
ken, in art. 2 K.B. van 5 mei 1952 be
treffende de erkenning en de goedkeu
ring van de statuten van het Opzoe
kingscentrum voor de Wegenbouw; is 
geen beperkende opsomming (1). 

2o en 3° Niet naar recht verantwoord is 
het arrest waarbij de rechter, na te 
hebben vastgesteld dat een aannemer 
de middenberm en de taluds van een 
autoweg bezaaid, beplant en onderhou
den heeft en dat die werkzaamheden 
van die aard zijn dat ze de midden
berm en de taluds stabiliseren, deze 
tegen erosie beschermen en op het 
centraal gedeelte van de autoweg als 
visueel veiligheidsscherm dienstig zijn, 
beslist dat die werkzaamheden geen 
aanverwante werken zijn, in de zin 
van art. 2 K.B. van 5 mei 1952, en dat 
de aannemer geen aannemer van we
genwerken is die ingevolge diezelfde 
wetsbepaling onder het Opzoekings
centrum voor de Wegenbouw ressor
teert (2). 

Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk- 1----------------
luidende conclusie van de h. Janssens 
de B1sthoven, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Houtekier. 

(1) en (2) Cass., 12 feb., 1988, A.R. nr. 5561 
(A.C., 1987-88, nr. 363). 
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(OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW 
T. TIJDELIJKE VERENIGING DE VLIEGER RO

BERT EN THEO) 

ARREST 

(A.R. nr. 6275) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit 
van 5 mei 1952 waarbij het ver
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, on
der meer op volgende gronden : « De blij
vende onenigheid van partijen geldt de 
vraag of (verweerster) al dan niet onder 
het Opzoekingscentrum voor de W egen
bouw ressorteert, weze tot de werkkring 
ervan behoort, en of zij als aanhorige on
derneming gehouden is de bijdrage te 
betalen. Het antwoord op deze vraag 
moet gezocht worden in artikel 2 van het 
koninklijk besluit luidens hetwelk zijn 
toepassing beperkt is tot aannemers van 
wegeniswerken en dat tevens op beper
kende wijze aanduidt wie voor zijn toe
passing als aannemer van wegeniswer
ken dient beschouwd te worden. Als 
zodanig worden " uitsluitend" be
schouwd : " de natuurlijke en rechtsper
sonen wier bijzonderste of bijkomende 
werkzaamheid bestaat in het aanleggen, 
herstellen en/of onderhouden van wegen, 
straten, pleinen, bruggen, banen voor 
vliegpleinen, met inbegrip van aile aan
verwante werken ... ". Waar vaststaat dat 
(verweerster) de middenberm en taluds 
van de autoweg beplant en bezaaid heeft 
en dat zij deze beplantingen en bezaaiin
gen ook onderhouden heeft, kunnen deze 
werkzaamheden zeker niet gelijkgesteld 
worden met aanleg, herstel of onderhoud 
van de autoweg in de zin van het ko
ninklijk besluit en zulks wordt door (ei
ser) ook niet voorgehouden. Blijft de 
vraag of zelfde werkzaamheden kunnen 
aangezien worden als daarmee " aanver
wante werken " in de zin van zelfde ko
ninklijk besluit. Welke werkzaamheden 
moeten aangezien worden als met aan-

leg, herstel en/of onderhoud van wegenis 
aanverwant, wordt in artikel 2 toegelicht 
aan de hand van een klaarblijkelijk niet 
beperkende opsomming van werken. 
Daarin is van beplantingen en bezaaiin
gen of van onderhoud daarvan hoege
naamd geen sprake. Is deze opsomming 
niet limitatief, het in de tekst van artikel 
2 gebruikte woord " zoals " maakt op niet 
mis te verstane wijze duidelijk dat zij 
ook exemplatief is en dat de opgesomde 
werken in de tekst strekken tot voor
beeld, aan de hand waarvan de wetgever 
heeft willen verduidelijken wat met 
" aanverwante werken " wordt bedoeld. 
Waar aanneming van eender welk aldus 
opgesomd werk, hetzij als bijzonderste 
of als bijkomende werkzaamheid, voor 
gevolg heeft dat natuurlijke of rechtsper
sonen voor de toepassing van het ko
ninklijk besluit als " aannemers van we
geniswerken " moeten worden be
schouwd, past het vooral aandacht te 
hebben voor dit exemplatief karakter 
van de opgesomde werken. Zo afzonder
lijk als in hun samenhang genomen, ko
men de als aanverwant tot voorbeeld ge
stelde werkzaamheden duidelijk over als 
vrij vanzelfsprekend en kenschetsend 
voor ondernemingen die behoren tot de 
"werkkring" van het Verbond der Belgi
sche Aannemers van Wegeniswerken op 
wiens verzoek het koninklijk besluit van 
5 mei 1952 tot stand kwam. Zo in samen
hang als afzonderlijk beschouwd zijn zij 
kennelijk aanverwant aan aanleg, her
stelling en/of onderhoud van wegenis 
omwille van de gelijkaardige, zoal niet 
gemeenschappelijke technieken en con
structiemethodes die bij de uitvoering er
van aangewend worden en die eigen zijn 
aan de bedrijfstak van de ondernemin
gen die bij voornoemd verbond zijn aan
gesloten of tot diens werkkring behoren. 
De als voorbeeld opgesomde werkzaam
heden, met name het aanbrengen, her
stellen en onderhouden van verkeerssig
nalisatie, weze van verkeerstekens, ver
keersborden en wegmarkeringen, even
als van afbakening van de openbare 
weg, de aanleg, het herstel en onderhoud 
van riolering, opritten, voet- en fietspa
. den, vereisen aile de aanwending van 
"materialen ", van "techniek en con
structiemethodes " die algemeen gang
baar zijn in de specifieke en wettelijk 
als apart aangeziene bedrijfstak der aan
nemers van wegeniswerken en waarvan 
de sterke evolutie " door de steeds toene
mende aanwending van verharding in 
cement-beton en andere verhardingen op 
basis van koolwaterstofbindmiddelen ", 
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evenzeer als de " wegens de toenemende 
snelheid van het wegverkeer en wegens 
het toenemend gewicht der voertuigen 
en der vrachten " met betrekking tot " de 
gronden en hun stabilisatie " gestelde 
problemen, in verzoekschrift van 24 okto
ber 1950 ingeroepen werd in bewoordin
gen die in de voorafgaande overwegin
gen van het inwilligend koninklijk be
sluit en zijn navolgend bijvoegsel met de 
statuten van (eiser) vrijwel woordelijk 
werden overgenomen. Met deze mate
rialen, technieken en constructiemetho
des heeft de werkzaamheid van bezaai
ing en beplanting van middenbermen en 
taluds geen naspeurbaar uitstaans. Zij 
zijn onverenigbaar met de aard van de 
in artikel 2 als voorbeeld aangehaalde 
werkzaamheden. Voor de uitoefening er
van komen materialen, technieken en 
methodes te pas van een gans andere 
aard, die algemeen gangbaar, typisch en 
eigen zijn aan de bedrijfssector van de 
t].linbouw en die niet van die aard zijn 
dat zij de oprichting en werking vergen 
van een opzoekingscentrum als eiser " be- · 
last met de bestudering van de gronden, 
van betere bekledingen en funderin~en 
der wegen, evenals van de best passende 
techniek ". Het !outer feit dat beplanting 
en bezaaiing van middenbermen en ta
luds, naast een voor de hand liggend es
thetisch en landschappelijk belang, ook 
van aard is de aarden taluds en bermen 
te stabiliseren en te beschermen tegen 
erosie en verzakking en op de midden-, 
bermen tevens dienstig is als visueel vei- · 
ligheidsscherm, volstaat niet om de on
dernemer van zulke werken als aanne
mer van wegenwer~en ~~ besch~uwen in 

1 de zin van het konmkhJk beslmt en als , 
behorend tot de werkkring van (eiser) en I 
onder deze laatste ressorterend. De in
vloed van de door (verweerster) aange-, 
brachte beplantingen en bezaaiingen op 
de " gronden en hun stabilisatie " kan 
niet gelijkgesteld met de draagwijdte die 1 

de tussen aanhalingstekens geplaatste I 
woorden hebben in de zevende alinea 
der voorafgaande overwegingen van het 
koninklijk besluit waarin kennelijk gran
den bedoeld worden die rechtstreeks on
derhevig zijn aan het gewicht van voer
tuigen en vrachten en waarvan de bekle
ding en fundering om die reden door 
(eiser) met het oog op aanwending van 
de best passende " techniek " moet wor
den bestudeerd, hetgeen met de midden
bermen en taluds het geval niet is », 

terwijl, uit de samenlezing van de arti-~ 
kelen 2 en 4 v~n voormeld koninklij.l;- be
sluit van 5 me1 1952 volgt dat als biJdra-

geplichtige aannemers ten aanzien van 
eiser moeten worden beschouwd de na
tuurlijke en rechtspersonen wier b.ijzon
derste of bijkomende werkzaamhe1d be
staat in het aanleggen, herstellen en/of 
onderhouden van wegen, straten, plei
nen, bruggen, banen voor vliegpleinen, 
met inbegrip van « alle aanverwante 
werken », waarvan - zoals het hof (van 
beroep) terecht vaststelt - een ex;emplc:
tieve opsomming wordt gegeven m arh
kel 2; deze wetsbepalingen de bijdrage
plicht geenszins afhankelijk stellen van 
het aanwenden van « gelijkaardige, zoal 
niet gemeenschappelijke technieken » en 
« constructiemethodes >> of van « mate
rialen ,, die << algemeen gangbaar zijn >> 

in de specifieke en wettelijk als apart 
aangeziene bedrijfstak der << aanneme.rs 
van wegeniswerken >>, te meer daar de m 
het arrest als voorbeeld geciteerde werk
zaamheden - << met name het aanbren
gen, herstellen en onderhouden van ver
keerssignalisatie, weze van verkeers~e
kens verkeersborden en wegmarkerm
gen, ' evenals van afbakening van de 
openbare weg, de aanleg, het herstel en 
onderhoud van riolering, opritten, voet-
en fietspaden >> - geenszin~. zonder u.it-
zondering << gemeenschappehjke techme
ken constructiemethodes en/of mate
rial~n ,, in voormelde zin vereisen, doch 
integendeel met de werkzaamheden van 
beplanting en bezaaiing van middenber
men en taluds wel gemeen hebben dat 
ze aile dienen te beantwoorden aan be
paalde, soms verschillende. technische ei
sen eigen aan de wegenmfrastructuur, 
onder meer met het oog op de veiligheid 
en stabiliteit van het wegennet; uit de 
Franse tekst van voormeld artikel 2 en 
uit de overwegingen die aan het konink
lijk besluit voorafgaan, blijkt dat 
« grondwerken '' (<< terrassements >>) als 
aanverwante << werken » worden be
schouwd; deze overwegingen eveneens 
vermelden dat de wetenschappelijke be
studering van de gronden en hun stabili
satie, waarover tot nog toe slechts be
perkte opzoekingen werden gedaan, bui
tengewoon belangrijk is en actief moet 
worden voortgezet wegens de toenemen
de snelheid van het wegverkeer en we
gens het toenemend gewicht der voertui
gen en der vrachten; ( ... ) dat het in het 
voordeel is zowel van de aannemers van 
wegenswerken als van de Staat, de pro
vinciale en gemeentelijke administratie 
en de weggebruikers, een Opzoekings
centrum van de Wegenbouw op te rich
ten, belast met de bestudering van de 
gronden, van betere bekledingen en fun-
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,en rechtspersonen wier bijzonderste 
lof bijkomende werkzaamheid be
'staat in het aanleggen, herstellen 
'en/of onderhouden van wegen, stra
ten, pleinen, bruggen, banen voor 
vliegtuigen, met inbegrip van alle 
aanverwante werken, zoals namelijk 
signalisatie en bebakening, riole
ringswerken, opritten, voet- en fiets
paden, kleine kunstwerken »; 

deringen der wegen, evenals de best pas
sende techniek; ( ... ) dat een dergelijk 
centrum in staat zou zijn een weldoende 
invloed uit te oefenen op het maken van 
de lastkohieren en de normalisering van 
de aan te wenden materialen », zoals be
vestigd wordt door artikel 3 van eisers 
statuten; het luidens voormelde artikelen 
2 en 4 volstaat dat de door verweerster 
uitgevoerde bezaaiingen en aanleg van 
beplantingen alsmede het onderhoud 
daarvan aan wegeniswerken « aanver
want >> zijn, hetgeen het geval is doordat 
deze werkzaamheden - zoals vastge- Dat uit de Franse tekst van dit ar
steld in het arrest - van aard zijn « de tikel en uit de overwegingen die aan 
aarden taluds en bermen te stabiliseren het koninklijk besluit voorafgaan, 
en te beschermen tegen erosie en ver- 'blijkt dat « grondwerken » (« ter
zakking en op de middenbermen tevens rassements ») eveneens als aanver
dienstig (zijn) als visueel veiligheids- wante werken worden beschouwd; 
scherm » ter voorkoming van verblinding 
van de tegenliggers en ter versteviging van • Overwegende dat, krachtens arti
cle veiligheidsafsluitingen aangebracht kel 4, eerste lid, van voormeld ko
langs en tussen de rijbanen; het ten slot- ninklijk besluit, alle firma's die on
te totaal onverantwoord en onsamenhan- der het Centrum ressorteren, gehou
gend is, op grond van overigens in aige- den zijn aan dat centrum een jaar-
mene bewoordingen gestelde overwegin- 1. 'k b' 'd t b t 1 t 
gen voorafgaand aan het koninklijk be- IJ se 1J rage e e a en, vas ge-
sluit van 5 mei 1952, een onderscheid te steld op 1/2 % van het totaal bedrag 
maken tussen het veiligheidsaspect en der in de loop van het dienstjaar 
de stabiliserende functie van de beplan- uitgevoerde werken, hetzij ingevolge 
tingen op middenbermen en taluds ener- openbare of beperkte oproepen voor 
zijds, en van de overige gronden die aanbesteding, hetzij ingevolge on
rechtstreeks onderhevig zijn aan het ge- derhands afgesloten contracten; 
wicht van voertuigen en vrachten ander-
zij~s, zodat het hof van beroep, door op 1 Overwegende dat het koninklijk 
de ~~ het arrest weergegeven gronde_n te besluit in zijn voorafgaande overwe
beshssen dat de. door verweer~ter mtge- gingen onder meer vermeldt « dat 
voerde aannemmgswerken met vallen d h . . . 
onder de in artikel 2 voorziene aanver- e wetensc appehJke best~~eru:g 
wante werken, dat verweerster niet als van de gronden en hun stabihsatie, 
aannemer van wegenwerken kan worden waarover tot nog toe slechts beperk
beschouwd en niet tot de werkkring van te opzoekingen werden gedaan, bui
eiser behoort, zodat zij niet bijdrage- tengewoon belangrijk is en actief 
plichtig. is, .~an de ~rtikelen 2 . en 4 van moet worden voortgezet wegens de 
het konmkhJk beslmt van 5 me1 1952 toe- toenemende snelheid van het weg
passingsv~orwaa~der: en beperkingt:;?- verkeer en wegens het toenemend 
toevoegt d1e er met m voorkomen en biJ- . h d . . 
gevolg deze wetsbepalingen schendt : gewiC t er _voertmgen en v~achten, 

( ... ) dat het m het voordeel 1s zowel 
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 Wegenbouw » en 
het goedkeuren van zijn statuten 
wordt ingewilligd, bepaalt: « Voor 
de toepassing van dit besluit worden 
uitsluitend als aannemers van wege
niswerken beschouwd de natuurlijke 

van de aannemers van wegenwer
ken als van de Staat, de provinciale 
en gemeentelijke administratie en 
de weggebruikers, een Opzoekings
centrum voor de Wegenbouw op te 
richten, belast met de bestudering 
van de gronden, van betere bekle
dingen en funderingen der wegen, 
evenals van de best passende tech
niek; ( ... ) dat een dergelijk centrum 
in staat zou zijn een weldoende in
vloed uit te oefenen op het opmaken 
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van de lastkohieren en de normali-1 wante werken » en dat verweerster 
sering van de aan te wenden materi-

1 

niet als een aannemer van wegenis
alen »; werken in de zin van dat koninklijk 

Overwegende dat artikel 3 van de besluit kan worden beschouwd; 
statuten van het « Opzoekingscen- Dat het middel gegrond is; 
truro 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 
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 al 
de aannemers van werken die de 
aanleg, het herstel en het onder
houd van de openbare wegenis be-

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

6 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
.Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

treffen, aan de toepassing van dit Nr. 439 
besluit heeft willen onderwerpen; 
dat dit artikel louter bij wijze van 
voorbeeld enkele gevallen vim aan
verwante werken aanduidt; 

1 • KAMER - 7 april 1989 

Overwegende dat het arrest con- INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO

stateert « dat (verweerster) de mid NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -

denbermen en taluds van de auto- MEERWAARDEN - ART. 36BIS, TWEEDE LID, 
weg beplant en bezaaid heeft en dat W.I.B. - BEPALING VAN HET BEDRAG VAN DE 
zij deze beplantingen en bezaaiin- MEERWAARDEN- VERHOGING VAN DE AAN
gen ook onderhouden heeft », en SCHAFFINGS- OF BELEGGINGSWAARDE VAN 

EEN ONGEBOUWD ONROEREND GOED, VER
« dat (de) beplanting en bezaaiing KREGEN DOOR EEN IN ART. 36BIS W.I.B. BE
van middenbermen en taluds ( ... ) DOELDE BELASTINGPLICHTIGE - UITGAVEN 
van aard is de aarden taluds en ber- VOOR UITRUSTING, VERBETERING OF INFRA
men te stabiliseren en te bescher- STRUCTUUR VAN HET GOED- DRAAGWIJDTE 

men tegen erosie en verzakking, en 
op de middenbermen tevens dien
stig is als visueel veiligheids
scherm »; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die vaststellingen niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat 
de door verweerster aan de autoweg 
E3 uitgevoerde werken niet vallen 
onder de in artikel 2 van het ko- 1 

ninklijk besluit bedoelde « aanver- 1 

VAN ART. 36BIS VOORMELD. 

Wanneer een in art. 36bis W.I.B. bedoel
de belastingplichtige een ongebouwd 
onroerend goed vervreemdt dat op het 
ogenblik van de vervreemding sedert 
meer dan vijf jaar in zijn bezit was en 
wanneer tussen het tijdstip van de ver
krijging en dat van de vervreemding 
van het goed uitgaven voor de uitrus
ting, verbetering of infrastructuur van 
het goed zijn gedaan, kunnen die uit
gaven voor de toepassing van de in het 
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tweede lid van de voormelde wetsbepa
ling bedoelde verhogingen van 5 pet. 
van de aanschaffings- of beleggings
waarde slechts in aanmerking komen 
vanaf het zesde jaar na het tijdstip 
waarop zij zijn gedaan {1). 

(FIMOTER N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1405 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1986 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 36bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

doordat het arrest de voorziening van 
eiseres ongegrond verklaart, hierdoor de 
beslissing van de directeur, dat de in
waardestellingskosten afzonderlijk die
nen te worden geherwaardeerd, rekening 
houdend met het tijdstip waarop zij wer
den uitgevoerd, bevestigt op grond van 
de volgende motieven : « dat de betwis
ting fundamenteel slaat op de draagwijd
te van de bepalingen van art. 36bis, lid 2, 
W.I.B.; dat, om deze bepalingen te vat
ten, de uitleggingsmethoden van de wet
ten in 't algemeen in aanmerking komen 
en {eiseres) ten onrechte opwerpt dat de 
teleologische methode "verboden " is in 
het fiscaal recht zodat het - indien no
dig - aangewezen is het praktisch doel 
te onderzoeken dat de wetgever heeft 
willen verwezenlijken; dat - zoals supra 
reeds gezegd - partijen het erover eens 
zijn dat de termen " aanschaffingswaar
de of beleggingswaarde " (voorkomend in 
art. 36bis, lid 2, W.I.B.) slaan op de kost
prijs van de onroerende goederen en op 
de inwaardestellingskosten ( ook aange
duid als infrastructuurwerken of uitrus-

tingswerken); dat, om tot het aanvaarden 
van dit standpunt te komen, de loutere 
lectuur van art. 36bis, lid 2, W.I.B. en de 
loutere tekstinterpretatie niet volstaat en 
een wetshistorische interpretatie reeds 
nodig lijkt; dat uit de voorbereidende 
werken tot uiting komt dat de wetgever 
het probleem van de betrokken belas
tingplichtigen duidelijk zag vermits 
(o.m.) werd opgemerkt: ( ... ); dat de stel
ling van (eiseres) dat de termen aan
schaffings- of beleggingswaarde " twee 
omschrijvingen zijn van hetzelfde be
grip " geen steun vindt noch in de tekst 
van de wettelijke bepaling zelf noch in 
de voorbereidende werken; dat in het 
licht van deze werken eerder de stelling 
moet aanvaard worden dat onder aan
schaffingswaarde de kostprijs van de on
roerende goederen is bedoeld (zoals su
pra aangehaald) en onder beleggings
waarde de tewaardestellingskosten; dat 
derhalve, in tegenstelling tot de mening 
van (eiseres) " ubi lex non distinguit ... ", 
de wetgever wei degelijk - zij het impli
ciet - het voormeld onderscheid maakt; 
dat (eiseres) ook de termen " ... in het be
zit zijn ... " verkeerdelijk interpreteert in 
de zin dat ze uitsluitend zouden verwij
zen naar de aanschaffing van de onroe
rende goederen zelf daar "uitrustings
werken ... worden uitgevoerd en niet ... 
in bezit genomen "; dat de wetgever door 
het gebruik van de termen " in bezit ne
men " !outer tekst-slordig is geweest en 
zeker niet de bedoeling heeft gehad de 
(ingewikkelde) bezitsleer te verrijken 
door aan een bepaald bezit van onroe
rende goederen zekere rechtsgevolgen te 
verlenen; dat - vermits de hypothese 
van artikel 36bis, lid 2, W.I.B. slaat op de 
" vervreemding " van onroerende goede
ren (wat het eigendomsrecht veronder
stelt) - de betekenis van de termen " 
het bezit zijn ... " slechts kan zijn " ... in 
zijn patrimonium verworven hebben ... " 
(als eigenaar); dat uitrustingswerken 
vanzelfsprekend eveneens {als eigenaar) 
kunnen " verworven worden " door ze te 
bestellen, te Iaten uitvoeren en (na factu------------------1 ratie) te betalen; dat, na de uitvoering 

(1) Zie : Pari. St., Kamer, zitting 1972-1973, 
521 - Nr. 7, Verslag namens de commissie 
voor Financien uitgebracht door de h. De Vidts, 
biz. 12 tot 17, inz. blz. 13, 16 en 17; Pari. St., 
Senaat, zitting 1972-1973, 278, Verslag namens 
de commissie voor Financien, uitgebracht door 
de h. Vlerick, biz. 4 tot 6; AMERIJCKX, « Wette
lijke wijzigingen van het bij de wet van 20 
nov. 1962 voor de meerwaarden ingevoerde be
lastingstelsel », in Liber amicorum Professor 
baron Jean Van Houtte, dl. I, druk 1975, 
biz. 13 tot 58, inzonderheid nrs. 7, 26 tot 37. 

van de werken, de onroerende goederen 
en de uitrustingswerken als een geheel 
te aanzien zijn {natrekking, incorporatie) 
zodat de wetgever zonder problemen het 
woord "ze" kon gebruiken om beide aan 
te duiden zonder dat hierin een argu
ment kan geput worden om te stellen 
:dat de begindatum van de vijfjarige ter
'mijn de datum is van de aanschaffing 
'van de onroerende goederen; dat de be
' streden beslissing onderstreept - uit-
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gaande van de juiste en niet betwiste 
vaststelling dat de wetgever in artikel 1 36bis, lid 2, W.I.B. voor de vastgoedhan
delaars een correctie heeft willen aan-1 
brengen op de inflatie (ter bescherming 
van hun vermogen) - dat men voor aile 
gedane beleggingen moet !etten op het ; 
tijdstip waarop ze werden uitgevoerd en 
verworven (" bezitsduur), want " - dat 
anders handelen immers in strijd zou 
zijn met de bedoeling de muntontwaar
ding te corrigeren vermits er dan in casu 
geen verband meer zou bestaan tussen 
het prijsniveau van de uitvoering van de 
infrastructuurwerken enerzijds en deze 
op de datum van vervreemding van het 
goed anderzijds " en " - dat het ook tot 
gevolg zou kunnen hebben dat infra
structuurwerken die in hetzelfde jaar ge
daan werden, verschillend geherwaar
deerd zouden worden wanneer de terrei
nen waarop ze werden uitgevoerd op 
verschillende data werden aangeschaft "; 
dat de bestreden beslissing hierdoor zeer 
juist en terecht aantoont hoe het prak
tisch doel van de wetgever (teleologische 
interpretatie) zou gemist worden; dat (ei
seres) ten onrechte voorhoudt dat derge
lijke overwegingen " totaal zinloos " zijn 
daar het " nu eenmaal om een forfaitaire 
regeling gaat "; dat het forfaitair karak
ter van de regeling niet belet het doel 
van de wetgever zo adequaat mogelijk te 
bereiken door de infrastructuurwerken 
afzonderlijk te herwaarderen rekening 
houdend met het tijdstip waarop ze wer
den uitgevoerd en verworven; dat, in het 
Iicht van voorgaande beschouwingen, de 
draagwijdte van artikel 36bis, lid 2, 
W.I.B. duidelijk is zodat (eiseres) ten on
rechte beroep doet op het adagium " in 
dubio contra fiscum" », 

terwijl, krachtens artikel 36bis, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, voor het bepalen van het be
drag van de meerwaarde op vervreemde 
ongebouwde onroerende goederen, de 
aanschaffings- of belegginswaarde van 
deze goederen verhoogd wordt « met 5 
pet. voor ieder jaar boven het vijfde dat 
de belastingplichtige ze in zijn bezit 
heeft gehad »;de wet aldus dit aantal ja
ren boven het vijfde jaar uitsluitend be
paalt in relatie tot de bezitsduur van de
ze onroerende goederen, welke duur 
ingaat vanaf het tijdstip waarop de be-l 
lastingplichtige deze goederen heeft ver
kregen met het oog op wederverkoop; 
vervolgens de met dit tijdstip vastgestel
de revalorisatiecoefficient wordt toege
past op de globale waarde van deze goe
deren, hetzij de verkrijgingswaarde, in-, 

begrepen de bijkomende kosten, ver
meerderd met de inmiddels gedane in
waardestellingskosten, waarvan de uit
voeringstijdstippen daarentegen zonder 
belang zijn; zodat het arrest, door te be
slissen de inwaardestellingskosten afzon
derlijk te herwaarderen rekening hou
dend met het tijdstip van hun respectie
ve uitvoering, onder het voorwendsel van 
teleologische interpretatie, een uitlegging 
van artikel 36bis, tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
geeft die onverenigbaar is met de ter
men en betekenis ervan, vermits die 
tekst uitsluitend het tijdstip van de ver
krijging van de betrokken percelen in 
aanmerking neemt als referentietijdstip 
voor de gezamenlijke herwaardering van 
de globale waarde voor dergelijke goede
ren (schending van artikel 36bis, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen) : 

Overwegende dat de te dezen toe
passelijke tekst van artikel 36bis 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, ingevoegd bij de wet 
van 25 juni 1973, luidt: « (eerste lid) 
De artikelen 34 en 35 (betreffende 
de vrijstelling van meerwaarden) 
zijn niet van toepassing op de uitge
drukte of verwezenlijkte meerwaar
den op gebouwde of ongebouwde 
onroerende goederen, verkregen 
door belastingplichtigen wier be
roepswerkzaamheid bestaat in het 
aankopen of bouwen en het verko
pen of verhuren van onroerende 
goederen, wanneer die belasting
plichtigen de goederen verkregen 
hebben met het oog op de wederver
koop of wanneer zij ze, zolang ze in 
hun bezit waren, niet ononderbro
ken voor het uitoefenen van hun be
roepswerkzaamheden hebben ge
bruikt. - (tweede lid) Wanneer het 
echter gaat om in het vorige lid be
oogde ongebouwde onroerende goe
deren die, op het ogenblik van hun 
vervreemding, sedert meer dan vijf 
jaar in het bezit waren van de be
lastingplichtige wordt, voor het be
palen van het bedrag van de meer
waarde, de aanschaffings- of beleg
gingswaarde van die goederen ver
hoogd met 5 pet. voor ieder jaar 
hoven het vijfde dat de belasting
plichtige ze in zijn bezit heeft ge-
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had, zonder dat die verhoging in to
taal meer mag bedragen dan 50 pet. 
van die aansehaffings- of beleg
gingswaarde »; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van het geeiteer
de artikel blijkt dat de wetgever 
prineipieel de opheffing heeft be
oogd van het versehil tussen de in
komstenbelastingen op de meer-
waarden van enerzijds de « onroe-
rende goederenvoorraad » van de 
vastgoedhandelaars en anderzijds 
de goederenvoorraad van andere 
handelaars of bedrijven; dat hij 
evenwel, om voor de vastgoedhande
laars de gevolgen van de overgang 
naar het gemene reeht, wat betreft 
de ongebouwde onroerende goede
ren, enigszins te temperen, de bij 
het tweede lid van artikel 36bis be
paalde regeling heeft toegevoegd; 

Dat die regeling inhoudt dat, op 
het ogenblik van de vervreemding 
van het ongebouwde onroerend goed 
een bezit van meer dan vijf jaar is 
vereist opdat, ter bepaling van de 
gerealiseerde meerwaarde, de aan
sehaffings- of beleggingswaarde van 
het goed met 5 pet. mag worden ver
hoogd voor ieder jaar hoven het vijf
de, met een maximum van 50 pet.; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat wanneer, tussen 
het tijdstip van de verkrijging en 
dat van de vervreemding van het 
ongebouwde onroerend goed, uitga
ven voor de uitrusting, verbetering 
of infrastruetuur van het goed zijn 
gedaan, die uitgaven voor de toepas
sing van de in het tweede lid van ar
tikel 36 his van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bedoelde ver

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

7 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
lahaye en Claeys Bouuaert. 

Nr. 440 

1 e KAMER - 7 april 1989 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - HUURHERNIEUWING - HANDELS
HUURWET, ART. 14, TWEEDE LID - AAI'~
VRAAG TOT HUURHERNIEUWING, DOOR DE 
ONDERHUURDER GERICHT AAN DE HOOFD
HUURDER EN TER KENNIS GEBRACHT VAN 
DE VERHUURDER - AFWIJZEND ANTWOORD 

VAN DE HOOFDHUURDER OF VAN DE VER
HUURDER- VERTREKPUNT VAN DE TERMIJN 
VAN DERTIG DAGEN WAARBINNEN DE ON
DERHUURDER DE HOOFDHUURDER EN DE 
VERHUURDER DIENT TE DAGVAARDEN. 

Wanneer de onderhuurder zijn aanvraag 
tot huurhernieuwing, gericht aan de 
hoofdhuurder, overeenkomstig art. 11, 
II, tweede lid, Handelshuurwet ter 
kennis heeft gebracht van de verhuur
der en wanneer de hoofdhuurder of de 
verhuurder binnen de bij art. 14, twee
de lid, Handelshuurwet bepaalde ter
mijn van drie maanden een afwijzend 
antwoord heeft gegeven, dient de on
derhuurder, om te voldoen aan de 
laatstvermelde wetsbepaling, de hoofd
huurder en de verhuurder te dagvaar
den binnen dertig dagen na dat afwij
zend antwoord (1). 

hogingen van 5 pet. van de aan-1---------------
sehaffings- of beleggingswaarde 
sleehts in aanmerking kunnen ko-. 
men vanaf het zesde jaar na het 
tijdstip waarop ze zijn gedaan; 

Dat het arrest, dat in die zin be-· 
slist, de beslissing naar reeht ver
antwoordt; 

Dat het middel faalt naar reeht; 

(1) Zie Pari St., Kamer, zitting 1954-1955, 97, 
nr. 4, Verslag namens de commissie voor de 
Justitie uitgebracht door de h. ROMBAUT, blz. 7, 
art. 4; Pari. St., Senaat, zitting 1954-1955, 248, 
Verslag van de commissie van Justitie, blz. 5, 
art. 4; PAUWELS, Handeishuur, druk 1971, 
nrs. 260, 261, 265 en 273 (conform de voormel
de parlementaire voorbereiding in nr. 273, 2°, 
b, eerste lid, en contm die voorbereiding in 
nrs. 273, 2", a, en 273, 2", b, tweede lid), in 

(Zie-vervoig nota voigende biz.) 
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(VAN LOOY T. ENNEKING, BROUWERIJ !VIAES 
N.V., DE BOE, ROMBOUTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5997) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Turn
bout; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de N.V. Brouwerij 
Maes: 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijk gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Marcel De Boe en zijn 
echtgenote Jacoba Rom bouts : 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijk moet worden aangenomen; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Fredericus Enneking : 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 11, II, eerste en tweede lid, als 
vervangen door artikel 1, 3°, van de wet 
van 29 juni 1955, 14, tweede lid, als inge
voegd bij artikel 1, 4°, van de wet van 29 
juni 1955, 25, 3°, als vervangen door arti
kel 1, 5°, van de wet van 29 juni 1955, en 
28 van de Handelshuurwet van 30 april 
1951, die afdeling I!bis, van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het Bur

doordat de rechtbank oordeelt : « dat, 
in tegenstelling tot wat (eiser) schijnt te 
beweren, in deze zaak artikel 14, eerste 
en tweede lid, van de wet op de handels
huurovereenkomsten van toepassing is; 
dat derhalve (eiser) gehouden was de 
hoofdhuurder en de ver huurder te dag
vaarden binnen de dertig dagen na het 
afwijzend antwoord van eeil van heiden, 
dus in casu binnen de dertig dagen na 7 
september 1981, datum van het aangete
kend schrijven van de N.V. Brouwerij 
Maes; dat (eiser) dit niet gedaan heeft 
zodat hij dan ook vervallen is van recht 
op huurhernieuwing; ( ... ) dat de tekst van 
voormeld artikel duidelijk is en niet voor 
interpretatie vatbaar en dat derhalve de 
huurder client te dagvaarden binnen der
tig dagen na het afwijzend antwoord van 
een van heiden en dus niet kan wachten 
op de reactie van de andere partij; dat er 
wel degelijk een sanctie bestaat wanneer 
aan de gestelde voorwaarden niet wordt 
voldaan, namelijk verval van het recht 
op hernieuwing ( ... ); dat het gevolg hier
van is dat de huurder kan verplicht wor
den op het einde van de huurperiode het 
gehuurde goed te verlaten, zonder dat 
hij kan aanspraak maken op een uitzet
tingsvergoeding », 

terwijl, krachtens artikel 25, 3°, van de 
Handelshuurwet, een vergoeding wegens 
uitzetting van drie jaar huur verschul
digd is, indien de huurder « regelmatig 
zijn wil heeft te kennen gegeven om van 
zijn recht op hernieuwing gebruik te rna
ken en het hem is geweigerd » en wan
neer de verhuurder, zonder van een ge
wichtige reden te doen blijken, het 
voornemen op grand waarvan hij de 
huurder uit het goed heeft kunnen zet
ten, « niet ten uitvoer brengt binnen zes 
maanden en gedurende ten minste twee 
jaren », behalve indien hij aan het onroe
rend goed een bestemming geeft die 
hem de terugneming mogelijk zou heb
ben gemaakt zonder vergoeding of tegen 
een vergoeding gelijk aan of lager dan 
de vergoeding die hij heeft moeten dra-

------------------1 gen; de rechtsvordering tot betaling van 
deze vergoeding, krachtens artikel 28 

gerlijk Wetboek vormt, 

(Vervolg nota van VOl'ige biz.) 

Alg. Pl'act. Rechtsvel'zameling; LA HAYE en 
VANKERCKHOVE, « Le louage de chases - Les 
baux commerciaux », nrs. 1716 tot 1727, inzon
derheid nr. 1724, in Les Novelles, Dr. civ., 
dl. VI, vol. II, druk 1984. 

Het arrest aepaalt niet of het de verzending 
of de ontvangst van het antwoord is die de 
aanvang van de termijn van dertig dagen doet 
!open. 

van de Handelshuurwet, slechts moet 
worden ingesteld binnen een jaar te re
kenen van het feit waarop de vordering 
gegrond is, te dezen het niet ten uitvoer 
brengen, door de verhuurder Enneking, 
van zijn bij brief van 29 oktober 1981 
meegedeeld voornemen, binnen zes 
maanden na het verstrijken van de huur
overeenkomst; eiser, die als onderhuur
der met naleving van de termijn en de 
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pleegvormen voorgeschreven door artikel 
14, eerste lid, van de Handelshuurwet, 
bij aangetekende brief van 10 augustus 
1981, zowel aan de hoofdhuurder, de N.V .. 
Brouwerij Maes, als aan de verhuurder 
Enneking, mede gelet op het niet-aanvra
gen· van de hernieuwing door de hoofd
huurder zoals aan eiser meegedeeld bij 
aangetekende brief van 7 september 
1981, in de zin van voormeld artikel 25 
regelmatig zijn wil heeft te kennen gege
ven om van zijn recht op hernieuwing 
gebruik te maken, overeenkomstig de ar
tikelen 11, II, tweede lid, en 14, eerste 
lid, van de Handelshuurwet, er geenszins 
toe gehouden was daarenboven, met het 
oog op de vrijwaring van zijn recht op 
een vergoeding wegens uitzetting op 
grand van artikel 25, 3°, de hoofdhuurder 
en de verhuurder te dagvaarden binnen 
de dertig dagen na voormeld aangete-

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt: 1. dat eiser, over
eenkomstig artikel 14, eerste lid, 
van de Handelshuurwet, bij aange
tekend schrijven van 10 augustus 
1981 zijn wil om van zijn recht op 
huurhernieuwing gebruik te maken, 
te kennen gaf zowel aan de Brouwe
rij Maes, hoofdhuurder, als aan En
neking, verhuurder; 2. dat de Brou
werij Maes bij aangetekend schrij
ven van 7 september 1981 afwijzend 
antwoordde; 3. dat Enneking even
eens afwijzend antwoordde; 4. dat 
eiser « reageerde » binnen dertig da
gen na het afwijzend antwoord van 
Fredericus Enneking en wel op 18 
november 1981; 

kend schrijven van de N.V. Brouwerij 1 Maes, het integendeel volstaat dat eisers Overwegende dat artike 14, twee-
recht op hernieuwing hem is geweigerd, de lid, van de Handelshuurwet be
zoals te dezen, en de verhuurder zijn paalt dat, wanneer de partijen niet 
voornemen niet ten uitvoer heeft ge- tot overeenstemming komen, de on
bracht binnen zes maanden, zoals aange- derhuurder die, om zijn rechten ten 
voerd door eiser in zijn eerste conclusie opzichte van de verhuurder te vrij
(blz. 3) en aanvullende co:r:clusie in hager waren, zijn aanvraag zoals bepaald 
beroep (blz. 3), opdat e1ser aa~spraak is in artikel 11 II tweede lid van 
zou kunnen maken op de vergoedmg we- . ' · ' h' 
gens uitzetting bedoeld .in artikel 25, 3o, ' d1e wet, ter kenms van de ver uur-
van de Handelshuurwet, zodat de recht- der heeft gebracht, de hoofdhuurder 
bank, door te beslissen dat eiser geen en de verhuurder moet dagvaarden 
aanspraak kan maken op een uitzet- binnen dertig dagen na het afwij
tingsvergoeding als gevolg van het ver- zend antwoord van een van heiden, 
v~: van zijn recht op hu~rhernieuwing of, indien een van hen niet heeft ge
biJ g~brek . aan dagvaardm~, overeen- antwoord, binnen dertig dagen na 
komstlg artlkel 14, tweede hd, van de het verstrijken van de in artikel 14 
Handelshuurwet, van de hoofdhuurder . . . . ' 
en de verhuurder binnen dertig dagen eerste hd, bepaalde termtJn van dne 
na het aangetekend schrijven van de maanden; ~at het geval dat « een 
N.V. Brouwerij Maes van 7 september van hen met heeft geantwoord », 
1981, aan de artikelen 25, 3°, en 28 van veronderstelt dat de andere van de 
de Handelshuurwet voorwaarden toe- twee bedoelde partijen met de aan
voegt die deze wetsbepalingen niet be- vraag heeft ingestemd· 
vatten en haar beslissing niet naar recht ' 
verantwoordt (schending van de in het Overwegende dat uit het voren-
middel aangeduide wetsbepalingen) : staande volgt dat het vonnis wettig 

Overwegende dat de bij artikel 25 
van de Handelshuurwet bepaalde 
forfaitaire vergoeding, behoudens 
uitzonderingsbepalingen die te de
zen niet van toepassing zijn, slechts 
verschuldigd is indien de huurder 
regelmatig zijn wil te kennen heeft 
gegeven om van zijn recht op her
nieuwing gebruik te maken en dit 
hem is geweigerd; 

beslist dat eiser, nu hij de hoofd
huurder en de verhuurder niet heeft 
gedagvaard binnen dertig dagen na 
het afwijzend antwoord van 7 sep
tember 1981 van de N.V. Brouwerij 
Maes, vervallen is van het recht op 
huurhernieuwing, met het gevolg 
dat hij het gehuurde goed moet ver
laten zonder dat hij aanspraak kan 
maken op een uitzettingsvergoeding; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de Nr. 442 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

7 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - !ldvocaten : 
mrs. Bi.itzler, De Gryse en Srmont. 

Nr. 441 

1• KAMER - 7 april1989 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFZA· 
KEN - GEZAG VAN GEWIJSDE T.A.V. DE BUR
GERLIJKE RECHTER. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken is, 
t.a.v. de burgerlijke rechter, beperkt 
tot hetgeen zeker en noodzakelijk door 
de strafrechter is beslist (1). (Alge
meert beginsel van het gezag van ge
wijsde in strafzaken.) 

3• KAMER - 10 april 1989 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
BASISLOON- ART. 39 ARBE!DSONGEVALLEN-
WET - INDEXERING. 

De in art. 39 Arbeidsongevallenwet be
doelde loongrens is gekoppeld aan de 
schommelingen van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen; zolang de 
vergoeding niet definitief is vastge
steld, moet de rechter in beginsel de 
nieuwe loongrens toepassen met in
achtneming van de ten tijde van het 
ongeval en later van kracht zijnde 
aanpassingen, en moet hij, voor de 
renten van een bepaald jaar, die aan
passing in aanmerking nemen die van 
kracht was per 1 januari van dat jaar 
(1). (Artt. 42 en 43 K.B. van 21 dec. 
1971.) 

(A.G. VAN 1830 N.V. T. DUCHAINE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8343) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
(« GENERAL ACCIDENT AND LIFE ASSURANCE den arrest, Op 14 september 1987 
CORPORATION » VENN. NAAR SCHOTS RECHT door het Arbeidshof te Brussel ge-

T. LAEREMANS) wezen; 

(A.R. nr. 6173) 

7 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen -
Andersluidende conclusie (2) van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 12, 34, eerste lid, 39 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 42, 43 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1971 houdende uitvoe
ring van sommige bepalingen van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en, 
voor zoveel nodig, 4, § 1, eerste en derde 
lid, van de wet van 2 augustus 1971 hou
dende inrichting van een stelsel waarbij 
de wedden, lonen, pensioenen, toelagen 

------------------!en tegemoetkomingen ten laste van de 
Nota's arrest nr. 441 : openbare schatkist, sommige sociale uit

;keringen, de bezoldigingsgrenzen waar-
(1) Cass., 3 nov. 1986, A.R. nr. 7494 mee rekening dient gehouden bij de be-

(A.C., 1986-87, nr. 138). i-------------~--
(2) Ret O.M. was van .. oordee.l <!-at te~ za~e 

de burgerlijke rechter ZlJn beshssmg met het. 
steunen op het gezag van gewijsde van de be
slissing van de strafrechter en dat het cassa
tieberoep diende te worden verworpen. 

Nota arrest nr. 442 : 

(1) Zie Cass., 28 juni 1982, A.R. nr. 3544 
(A.C., 1981-82, nr. 650), en 27 sept. 1982, A.R. 
nr. 3521 (ibid., 1982-83, nr. 65). 
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rekening van sommige bijdragen van de 
sociale zekerheid der arbeiders, alsmede 
de verplichtingen op sociaal gebied opge
legd aan de zelfstandigen, aan het index
cijfer van de consumptieprijzen worden 
gekoppeld, zoals dat artikel van toepas
sing is v66r en na de wijziging ervan bij 
het koninklijk besluit nr. 156 van 30 de
cember 1982, artikel 1, 

doordat het arrest zegt dat de arbeids
ongevallenverzekeraar de wettelijke ver
goedingen, plus de gerechtelijke interest 
op basis van een jaarloon van ten hoog
ste 777.130 frank verschuldigd is voor het 
arbeidsongeval dat op 22 december 1982 
is voorgevallen, op grond dat er geen be
twisting bestaat over het basisloon dat in 
werkelijkheid 3.539.311 frank (lees : 
2.539.311 frank) bedraagt, maar dat tot 
het wettelijk maximum moet worden 
verminderd, te weten 777.130 frank, 

terwijl de rechter, nu de bepalingen 
van de Arbeidsongevallenwet tot vast
stelling van de vergoedingen de openba
re orde raken, verplicht is de vergoedin
gen toe te kennen waarop de getroffene 
van een arbeidsongeval volgens de wet 
recht heeft, het Arbeidshof te Brussel ei
seres enkel mocht veroordelen om de 
wettelijke vergoedingen te betalen op ba
sis van een jaarloon van ten hoogste 
776.130 frank voor 1986 en 1987, 760.890 
frank voor 1985, 731.370 frank voor 1984, 
689.160 frank voor 1983, 636.690 frank 
voor 1982 en 588.210 frank voor 1981; het 
arrest, door een bedrag van 777.130 
frank in plaats van 776.130 frank in aan
merking te nemen en door niet te zeg
gen dat dit jaarloon enkel betrekking 
heeft op de loongrens voor de jaren 1986 
en 1987, in die zin dat, voor elk van de 
vorige jaarlijkse tijdvakken, rekening 
dient te worden gehouden met de loon
grens die destijds van toepassing was, 
dus de regels miskent inzake de vaststel
ling van het basisloon, waarmee reke
ning wordt gehouden voor de vaststelling 
van de vergoedingen en renten : 

Overwegende dat de in artikel 39 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 bedoelde loongrens gekop
peld is aan de schommelingen van 
het indexcijfer van de consumptie
prijzen op de wijze bepaald in de ar
tikelen 42 en 43 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepa
lingen van voormelde wet; 

Overwegende dat die bepalingen 
vaststellen op welke wijze de ver
goedingen ten gevolge van een ar
beidsongeval of een ongeval op de 
weg naar en van het werk worden 
berekend; dat de rechter derhalve in 
beginsel de nieuwe loongrens moet 
toepassen zolang de vergoeding niet 
definitief is vastgesteld; dat hij niet 
enkel rekening moet houden met de 
aangepaste loongrens die ten tijde 
van het ongeval van kracht was, 
maar ook met de latere aanpassin
gen aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprij
zen; dat hij voor de renten van een 
bepaald j aar rekening moet houden 
met de aanpassing op 1 januari van 
dat jaar; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de getroffene op 22 decem
ber 1982 ten gevolge van het onge
val is overleden en dat zijn basis
loon 2.539.311 frank bedroeg; dat de 
in artikel 39 van de wet van 10 april 
1971 bedoelde loongrens, ten gevolge 
van de schommelingen van het in
dexcijfer van de consumptieprijzen 
is aangepast, zoals in het middel 
wordt vermeld; dat de beslissing van 
het arrest om « de door eiseres ver
schuldigde » wettelijke vergoedingen 
te berekenen « op basis van een 
jaarlijks loon van ten hoogste 
777.130 frank », derhalve niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat de door eiseres verschuldigde 
wettelijke vergoedingen moeten 
worden berekend « op basis van een 
jaarlijks loon van ten hoogste 
777.130 frank »; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; gelet op ar
tikel 68 van de wet van 10 april 
1971, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 
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10 april 1989 - a· kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 443 

a• KAMER - 10 april 1989 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- TOEPASSINGSGEBIED - K.B. VAN 28 NOV. 
1969, ART. 3, 5° - VERVOERDERS VAN GOEDE
REN - VOORWAARDEN. 

De toepassing van de Sociale-Zeker
heidswet Werknemers op de vervoer
ders van goederen hangt van geen an
dere voorwaarden af dan die gesteld 
bij art. 3, 5", K.B. van 28 nov. 1969; dat 
artikel waarin personen worden be
doeld die niet door een arbeidsover
eenkomst zijn verbonden, is zelfs toe
passelijjk op de vervoerders van goe
deren die hun werkzaamheden « valle
dig zelfstandig » verrichten (1). (Art. 2, 
§ 1, 1°, Sociale Zekerheidswet Werkne
mers; art. a, 5°, K.B. 28 nov. 1969.) 

(ENTREPRISES ET SABLIERES NOEL SELECTION 
B.V.B.A. T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKER

HEID E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 8a56) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1987 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het tweede middel: schending 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging, van de artike
len a, 5°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, en 2, § 1, 1°, van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 

de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, ter uitvoering waarvan dat 
koninklijk besluit is genomen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiseres veroor
deelt om aan de eerste verweerder de ge
'vraagde sociale-zekerheidsbijdragen te 
betalen en de beslissing voor de laatste 
drie verweerders bindend verklaart op 
grond dat artikel a, 5°, van het konink
lijk besluit van 28 november 1969 « geen 
vermoeden juris tantum instelt, wat zou 
betekenen dat het tegenbewijs kan wor
den geleverd, hetgeen te dezen verboden 
is : daaruit volgt dat de B.V.B.A. sociale
zekerheidsbedragen voor Devillez, Gof
fette en Gangi verschuldigd is », 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, artikel a, 5°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
genomen is ter uitvoering van artikel 2, 
§ 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944, krachtens hetwelk de Ko
ning « onder de voorwaarden die Hij be
paalt de toepassing van deze wet kan 
uitbreiden tot de personen die, zonder 
door een arbeidsovereenkomst te zijn 
verbonden, tegen loon arbeidsprestaties 
onder het gezag van een ander persoon 
verrichten of die een arbeid verrichten 
in gelijkaardige voorwaarden als die van 
een arbeidsovereenkomst; alsdan de Ko
ning de persoon aanwijst die als werkge
ver wordt beschouwd >>; daaruit volgt dat 
artikel a, 5°, van dat koninklijk besluit 
niet toepasselijk kan zijn als de vervoer
der zijn werkzaamheden niet « in gelijk
aardige voorwaarden als die van een ar
beidsovereenkomst "• maar volledig zelf
standig verricht; het arrest, derhalve, 
door te beslissen, dat artikel a, 5°, van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 een onweerlegbaar vermoeden in
stelde, en door geen rekening te houden 
met de feiten en middelen waarop eise
res zich beriep ten bewijze dat de ver
weerders Devillez, Gangi en Goffette 
zelfstandigen zijn, artikel a, 5°, van dat 
koninklijk besluit en artikel 2, § 1, 1°, 
van de besluitwet (lees : de wet) van 27 
juni 1969 schendt: 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de Koning, ter 
(1) Zie Cass., 10 okt. 1988, A.R. nr. \243 uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, van 

(A.C., 1988-89, nr. 81) en de voetnoot. de wet van 27 juni 1969, bij artikel 
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3, 5°, van het besluit van 28 novem
ber 1969 heeft beslist dat de perso
nen die vervoer van goederen ver
richten onder de bij die bepaling 
gestelde voorwaarden, geacht wor
den personen te zijn die « een ar
beid verrichten in gelijkaardige 
voorwaarden als die van een ar
beidsovereenkomst » en tot wie de 
toepassing van die wet is uitgebreid; 
dat artikel 3, 5", van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 be
trekking heeft op personen die niet 
door een arbeidsovereenkomst zijn 
verbonden, zodat het bewijs dat die 
personen hun werkzaamheden « vol
ledig zelfstandig » verrichten, aan 
de toepassing van die tekst geen af
breuk kan doen; dat deze toepassing 
van geen andere dan de bij die be
paling gestelde voorwaarden af
hangt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel, dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre het uitspraak doet 
op het hager beroep van eiseres te
gen de beslissing waarbij deze 
wordt veroordeelt tot betaling van 
sociale-zekerheidsbijdragen voor de 
arbeidsprestaties van de verweerder 
Gangi, en eiseres in de kosten ver
oordeelt; verwerpt de voorziening 
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 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

10 april 1989 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 444 

3' KAMER - 10 april 1989 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- IN FRANKRIJK TEWERKGESTELDE GRENS
ARBEIDERS- SCHOMMELINGEN VAN DE WIS
SELKOERS TUSSEN DE BELGISCHE EN DE 
FRANSE MUNT - LOONDERVING - COMPEN
SATIEVERGOEDING - TOEKENNINGSVOOR
WAARDEN. 

De transfer van het loon door toedoen 
van de officiele instelling bedoeld in 
art. 2 van de opeenvolgende koninklij
ke besluiten houdende toekenning van 
een vergoeding aan de in Frankrijk te
werkgestelde grensarbeiders tot com
pensatie van de loonderving voortvloei
end uit de schommelingen van de 
wisselkoers tussen de Belgische en de 
Franse munt is een voorwaarde tot 
toekenning van die compensatiever
goeding. (Art. 7, § 1, j, besluitwet van 
28 dec. 1944; artt. 178 en 181 Werkloos
heidsbesluit; art. 2 K.B.'s van 31 okt. 
1979, 10 dec. 1980, 30 dec. 1981, 28 dec. 
1982, 1 april 1983, 12 jan. 1984, 14 feb. 
1985, 24 dec. 1985 en 4 juni 1986.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. SIMON) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 8417) 

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

Over het middel: schending van arti
kel 1 van het koninklijk besluit nr. 13 
van 11 oktober 1978 tot aanvulling van 
artikel 7, § 1, van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, in 
voormelde besluitwet ingevoegd onder 
lid « j » in § 1 van artikel 7; van de arti
kelen 1, 2, 3 en 4 van de koninklijke be
sluiten tot toekenning aan de in Frank
rijk tewerkgestelde grensarbeiders van 
een vergoeding om de loonderving te 
compenseren die voortvloeit uit schom
melingen van de wisselkoers tussen d 
Belgische en de Franse munt, van 2 
maart 1977; 4 mei 1977; 26 juli 1977; 17 
oktober 1977; 19 januari 1978; 29 mei 
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1978; 11 oktober 1978, 31 oktober 1979, 10 
december 1980; 30 december 1981; 28 de
cember 1982; 1 april 1983; 12 januari 
1984; 14 februari 1985; 24 december 1985 
en 4 juni 1986, en van artikel 97 van de 
Grondwet, en, voor zoveel nodig, scherr
ding van het in Journal officiel de la Re
publique franraise van 14 oktober 1961 
bekendgemaakt advies nr. 726 van het 
Ministerie van Financien en van Econo
mische Zaken in verband met de trans
fer van de lonen die buitenlandse werk
nemers in Frankrijk hebben ontvangen, 
van de artikelen 1, 5, 8 en 9 van het in 
Journal officiel de la Republique franrai
se van 25 november 1968 bekendgemaakt 
decreet nr. 68.1021 van 24 november 1968 
tot regeling van de financiele betrekkin
gen met het buitenland en van de circu
laire van 29 januari 1969 betreffende de 
uitvoering van bepaalde transfers naar 
het buitenland, bekendgemaakt in Jour
nal officiel de la Republique fl'anraise 
van 31 januari 1969, 

dool'dat, nu vaststaat: 1° dat verweer
der sedert november 1977 de vergoedin
gen heeft ontvangen die door de Belgi
sche wetgeving aan de in Frankrijk 
tewerkgestelde, maar in Belgie verblij
vende grensarbeiders worden toegekend 
om de loonderving te compenseren die 
voortvloeit uit de schommelingen van de 
wisselkoers tussen de Belgische en de 
Franse munt; 2° dat uit een onderzoek 
van de met de betaling van die vergoe
dingen belaste diensten van eiser is ge
bleken dat de voorwaarden voor de toe
kenning van dat voordeel te dezen niet 
waren vervuld, daar verweerders Franse 
werkgever, de firma Caby te Saint
Amand, de transfer van zijn loon niet 
had uitgevoerd door toedoen « van de 
met de transfer van de lonen belaste of
ficHHe instelling »; en dat 3° de geweste
lijk inspecteur van de werkloosheid der
halve bij beslissing van 14 april 1981 aan 
verweerder het recht op vergoedingen 
van november 1977 tot oktober 1980 
heeft ontzegd, terwijl ieder ten onrechte 
ontvangen bedrag moest worden terug
betaald; het arrest het beroepen vonnis 
wijzigt, het beroep van verweerder inwil
ligt, de administratieve beslissing vernie
tigt en verklaart dat verweerder opnieuw 
aanspraak kan maken op de litigieuze 
compensatievergoedingen, op grond dat 
het koninklijk besluit nr. 13 van 11 okto
ber 1978 niet nader bepaalt « welke in
stellingen daartoe zijn opgericht >> en dus 
aan verweerder niet kan worden verwe
ten dat hij zijn loon via een bank heeft 
ontvangen, 

tel'wijl, enerzijds, door te bepalen dat 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
« met de hulp van de daartoe opgerichte 
of op te richten instellingen zorgt voor 
de uitbetaling aan de in Frankrijk te
werkgestelde grensarbeiders van de vo
renbedoelde vergoeding, het koninklijk 
besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, waar
naar het arrest verwijst, zich beperkt tot 
de aanvulling van de voordien bij artikel 
7 van de besluitwet van 28 december 
1944 aan die dienst toevertrouwde op
drachten, waaronder namelijk « met be
hulp van de te dien einde opgerichte of 
nog op te richten organismen, aan de on
vrijwillige werklozen en aan hun gezin 
de uitbetaling van de hun verschuldigde 
uitkeringen te verzekeren "• anderzijds, 
met toepassing van dat artikel 7, zoals 
het is aangevuld en gewij zigd bij artikel 
3 van de wet van 14 juli 1951, de organi
satie en de werking van die dienst wor
den geregeld bij het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, waarvan de arti
kelen 178 en 181 voorzien in de oprich
ting van particuliere uitbetalingsinstel
lingen en van een openbare uitbetalings
instelling tot uitbetaling « van de werk
loosheidsuitkeringen, evenals (van) de 
vergoedingen en uitkeringen met de be
taling waarvan de Rijksdienst is belast »; 
en bovendien de koninklijke besluiten 
die, ieder jaar sinds 1973, aan de in 
Frankrijk tewerkgestelde, maar in Bel
gie verblijvende grensarbeiders vergoe
dingen toekennen ter compensatie van 
de loonderving die voortvloeit uit de 
schommelingen van de wisselkoers tus
sen de Belgische en de Franse munt, 
enerzijds, bepalen dat die vergoeding ge
lijk is aan de loonderving die, bij de 
transfer van het loon, voortvloeit uit het 
verschil tussen de wisselkoers van de 
Belgische frank voor een Franse frank 
en de koers die werkelijk wordt toege
past door de officiele instellingen belast 
met de transfer van de lonen, en ander
zijds, vermelden dat de betaling van de 
vergoeding geschiedt door toedoen van 
de instellingen belast met de uitbetaling 
van de werkloosheidsuitkeringen, onder 
toezicht van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening; 

derhalve, eerste onderdeel, nu het 
recht van de in Frankrijk tewerkgestelde 
grensarbeiders op die compensatiever
goedingen niet gegrond is op het in het 
middel vermelde koninklijk besluit 
nr. 13, maar wei op de koninklijke be
sluiten die, ieder jaar sinds 1973, derge
lijke voordelen verlenen en de toeken
ningsvoorwaarden ervan vaststellen, het 
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niet ter zake dienend is te verwijzen 
naar voormeld koninklijk besluit nr. 13, 
dat enkel tot doel heeft eiser te belasten 
met de opdracht de vergoedingen uit te 
betalen; daaruit volgt dat het arrest zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt 
en derhalve de in het middel aangewe
zen wettelijke bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, de beslissing dat 
verweerder geen recht heeft op de liti
gieuze vergoedingen hierop steunt, wat 
door hem niet werd betwist, dat zijn loon 
hem niet werd uitbetaald door « de met 
de transfer van de lonen belaste officii:He 
instelling », zodat het arrest, door ter 
vernietiging van de administratieve be
slissing van eiser vast te stellen dat het 
koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 
1978 « de daartoe opgerichte instellin
gen » die met de betaling van de com
pensatievergoedingen zijn belast, niet 
nader bepaalt, en derhalve aan verweer
der niet kan worden verweten dat hij 
zijn loon via een bank heeft ontvangen, 
de wijze van betaling van de vergoeding 
verwart met de toekenningsvoorwaarden 
van soortgelijke vergoedingen, onder an
dere de verplichting voor verweerder om 
zijn loon te doen transfereren door een 
met zodanige verrichtingen belaste offi
ciiHe instelling; die vaststelling derhalve 
niet ter zake dienend is en geen wettige 
verantwoording kan zijn voor het arrest 
dat bijgevolg de in het middel aangewe
zen wettelijke bepaling~n schendt; 

derde onderdeel, het koninklijk besluit 
nr. 13 van 11 oktober 1978, toen het eiser 
met de nieuwe opdracht belastte om met 
de hulp van de daartoe opgerichte en op 
te richten instellingen vorenbedoelde 
vergoedingen uit te betalen, geen nadere 
omschrijving behoefde te geven van die 
instellingen, die bij het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 werden opge
richt en geregeld, en waarvan uitdrukke
lijk sprake is in de besluiten tot toeken
ning van het recht op compensatiever
goedingen, het arrest zijn beslissing dus 
niet naar recht verantwoordt en derhalve 
de in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen schendt; 

vierde onderdeel, de koninklijke be
sluiten tot toekenning van de compensa
tievergoedingen, door te bepalen dat bij 
de berekening van de loonderving die 
voortvloeit uit de schommelingen van de 
wisselkoers, voor de Franse munt reke
ning moet worden gehouden met de 
koers die werkelijk wordt toegepast door 
de officiiHe instelling belast met de 
transfer van de lonen, het recht op ver-

goeding afhankelijk stellen van de trans
fer van de lonen door een officiele instel
ling, wat impliceert dat die transfer van 
lonen overeenstemt met de uitbetaling 
van het loon in Frankrijk door de werk
gever van de grensarbeider; het konink
lijk besluit nr. 13, dat de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening enkel belast 
met de uitbetaling in Belgie van de com
pensatievergoedingen dus geen verband 
houdt met de wijze van berekening van 
de vergoedingen die ieder jaar bij ko
ninklijk besluit worden vastgesteld en 
het arrest, door te zeggen dat men aan 
verweerder niet kan verwijten dat hij 
zijn loon niet heeft ontvangen door toe
doen van de met die verrichtingen belas
te officiele instelling, maar wei via een 
bank, zijn beslissing derhalve niet naar 
recht verantwoordt en bijgevolg de in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt; 

vijfde onderdeel, de transfer van de lo
nen, die in Frankrijk plaatsheeft, onder 
de toepassing van de Franse wetgeving 
valt en de uitdrukking « de met de trans
fer van de lonen belaste officiele instel
ling >>, in de koninklijke besluiten, waar
bij aan de grensarbeiders compensatie
vergoedingen worden toegekend, noodza
kelijk naar de Franse wet verwijst en 
nauwkeurig genoeg is om die tussenper
soon te identificeren; daaruit volgt dat 
het arrest zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt en derhalve de in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing doet steunen op artikel 7, 
§ 1, j, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbei
ders, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, 
dat op 1 januari 1979 in werking is 
getreden; 

Dat het middel aan het arrest niet 
verwijt dat het aan die bepaling te
rugwerkende kracht verleent, door 
op grand daarvan aan verweerder 
rechten toe te kennen die betrek
king hebben op perioden van v66r 
haar inwerkingtreding; 

Overwegende dat volgens dat arti
kel 7, § 1, j, eiser tot taak heeft, on
der de voorwaarden die de Koning 
bepaalt, met de hulp van de daartoe 
opgerichte of op te richten instellin-
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gen te zorgen voor de uitbetaling 
aan de in Frankrijk tewerkgestelde 
grensarbeiders van een compensa
tievergoeding ter compensatie van 
de loonderving die voortvloeit uit de 
schommelingen van de wisselkoers 
tussen de Belgische en de Franse 
munt; 

Dat die bepaling ter uitvoering 
van de wet van 5 augustus 1978 hou
dende de economische en budgettai
re hervormingen, tot doel heeft aan 
eiser die taak toe te kennen en de 
Koning in staat te stellen de voor
waarden vast te stellen waaronder 
eiser die taak moet vervullen; 

Overwegende dat de toekenning 
van de compensatievergoeding voor 
de betaling waarvan eiser met de 
hulp van de in de artikelen 178 en 
181 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 zorgt, door de in 
het middel aangewezen opeenvol
gende koninklijke besluiten wordt 
geregeld, waarvan artikel 2 bepaalt 
dat de vergoeding gelijk is aan het 
verschil tussen de wisselkoers die 
zij vaststellen, enerzij ds, « en de 
koers die werkelijk wordt toegepast 
door de officiele instelling belast 
met de transfer van de lonen », an
derzijds; 

Dat eruit volgt dat de transfer van 
het loon door toedoen van de in die 
bepaling bedoelde officiele instelling 
een voorwaarde is tot toekenning 
van de compensatievergoeding; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest blijkt dat aan 
verweerder, die in Frankrijk als 
grensarbeider was tewerkgesteld, 
het recht op de compensatievergoe
ding werd ontzegd omdat zijn loon 
niet was getransfereerd door toe
doen van de met die transfer belaste 
officiele instelling; 

Dat het arrest, om de in het mid
del overgenomen redenen, die admi
nistratieve beslissing vernietigt, zon
der na te gaan of de transfer door 
toedoen van voormelde officiele in
stelling is geschied en dus zonder 
rekening te houden met de bepalin
gen van de te dezen toepasselijke 

koninklijke besluiten inzake de 
voorwaarden tot toekenning van de 
in artikel 7, § 1, j, van de besluitwet 
van 28 december 1944 bedoelde com
pensatievergoeding; 

Dat het arrest zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over het recht van ver
weerder op de compensatievergoe
ding vanaf 1 januari 1979; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 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; verwij st de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

10 april 1989 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en De Bruyn. 

Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 8420) 
in dezelfde zin gewezen op voorziening in cas
satie van dezelfde eiser tegen een arrest van 
het Arbeidshof te Bergen van 13 maart 1986 in 
zake Kurowski. 

Nr. 445 

2' KAMER - 11 april 1989 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

STAAT EN OVERHEID - ORGAAN VAN DE 
STAAT - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - lVIATE

RIELE SCHADE - BESTANDDELEN EN GROOT
TE- ONGEVAL AAN ED! l'i!ILITAIR OVERKO
l'i!EN - DADER VAN HET ONGEVAL, GEEN 
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ORGAAN VAN DE STAAT - VERGOEDINGS
PENSIOEN AAN DE GETROFFENE TOEGEKEND 
OP GROND VAN DE DESBETREFFENDE GE
COORDINEERDE WETTEN - GEVOLGEN T.A.V. 
DE SCHADELOOSSTELLING. 

1° Een onrechtmatige daad van een or
gaan van de Staat kan als een onrecht
matige daad van de Staat worden aan
gemerkt voor zover dat orgaan gehan
deld heeft binnen de uitoefening van 
zijn functie (1). 

2° Wanneer een persoon die geen orgaan 
is van de Staat, aansprakelijk is voor 
een aan een militair overkomen onge
val, wordt het vergoedingspensioen dat 
werd toegekend op grand van de wet
ten op de vergoedingspensioenen, ge
coordineerd bij K.B. 5 okt. 1948, en 
van de wet van 9 maart 1953, niet toe
gerekend op de aan de militair of aan 
zijn nabestaanden verschuldigde scha
deloosstelling (2). 

(VOOR.JANS, MAURETUS N.V. 
T. BAILLIEN, GYSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 2447) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1988 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

na 7); ( ... ) de (verweerders) aldus geen 
vordering. op grand van het gemeen 
recht tegen de Belgische Staat hebben, 
maar integendeel een vordering behou
den tegen (eiser), materii:He verwekker 
van het ongeval dat aanleiding gegeven 
heeft tot de toekenning van het invalidi
teitspensioen, vermits hij niet als staats
orgaan handelde » (pagina 8), 

terwijl, krachtens de artikelen 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
voor de onrechtmatige daad van een 
staatsorgaan de Staat toerekenbaar is 
niet aileen wanneer het orgaan in de 
vervulling van de hem opgedragen taak 
handelt, doch ook wanneer hij de be
voegdheid had, de macht, om die daad te 
verrichten (De Page, Traite elementaire 
de droit civil beige, deel II, derde druk, 
Brussel, Bruylant, 1964, pagina 1120, 
noot 1; Cass., 31 maart 1943, Pas., 1943, I, 
117); uit de overwegingen van het arrest 
blijkt dat eiser « opdracht had gekregen 
naar Wilrijk te gaan om een cursus te 
volgen en de toelating had bekomen 
daarvoor een persoonlijk voertuig te ge
bruiken » (pagina 7, zesde lid); het arrest 
aldus oordeelt dat eiser opdracht had de 
verplaatsing te maken en dat hij ook de 
<< bevoegdheid » had zijn persoonlijk 
voertuig hiertoe te gebruiken, zodat het 
arrest op grand van die vaststellingen 
niet zonder schending van de artikelen 
1382, 1383 en 1394 van het Burgerlijk 
Wetboek, kon oordelen dat eiser « niet 
als staatsorgaan handelde ,, (pagina 8, 
tweede lid), en dat « het vervoeren van 

Over het eerste middel: schending van (verweerder) als passagier in zijn per
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het soonlijk voertuig door (eiser), buiten de 
Burgerlijk Wetboek, vervulling van de hem opgedragen op

dracht gesteld werd » (pagina 7, vijfde 
doordat het arrest - met bevestiging lid); het arrest derhalve niet wettig kan 

van het beroepen vonnis - de eisers tot oordelen dat « de (verweerders) ( ... ) geen 
schadevergoeding veroordeelt om rede- vordering op grand van het gemeen 
nen dat : « wanneer het schadeverwek-
kend feit gesteld wordt buiten de vervul- recht tegen de Belgische Staat (hadden), 

maar integendeel een vordering behou
ling van de functie, de benadeelde zich den tegen eiser ( ... ) , (pagina 8, tweede 
niet meer tegen de overheid kan keren lid), en de eisers niet wettig tot schade
en zich moet beperken tot een vordering vergoeding kan veroordelen (schending 
tegen de betrokkene ( ... ); (eiser) opdracht van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van 
had gekregen naar Wilrijk te gaan om 
een cursus te volgen en de toelating had het Burgerlijk Wetboek): 
bekomen daarvoor een persoonlijk voer- Overwegende dat de eisers aan-
tuig te gebruiken; hij in geen geval op-
dracht had gekregen zijn persoonlijk voeren dat zij niet tot het betalen 
voertuig te gebruiken, noch (verweerder) van schadevergoeding aan de ver
( ... ) als passagier mee te nemen (pagi- weerders konden veroordeeld wor
-----------------1 den, gezien eiser op het ogenblik 

(1) Cass., 31 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 614). 

(2) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 212). 

van het veroorzaken van het schade
verwekkende verkeersongeval als 
staatsorgaan handelde; 



904 HOF VAN CASSATIE Nr. 445 

Overwegende dat - afgezien van 
het feit dat de rechtstreekse aan
sprakelijkheid van een rechtsper
soon wegens een aquiliaanse fout 
van zijn organen in de regel de per
soonlijke aansprakelijkheid van die 
organen niet uitsluit, nu die aan
sprakelijkheden samen bestaan -
om een onrechtmatige daad van een 
orgaan als een onrechtmatige daad 
van de Staat te kunnen beschouwen, 
vereist is dat het orgaan gehandeld 
heeft binnen de uitoefening van zijn 
functie; dat de door de eisers aange
voerde handelingsbevoegdheid het 
begrip orgaanhandeling niet uit
breidt, maar beperkt; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van hun feitelijke vaststel
lingen wettig hebben kunnen beslis
sen dat de enige aan eiser opgedra
gen taak was zich naar Wilrijk te 
begeven, en dat de verplaatsing met 
eigen voertuig, waarvoor hij toela
ting had, en het meevoeren als pas
sagier van een collega (van een an
dere brigade) niet kunnen aange
zien worden als de uitvoering van 
enige taak binnen het kader van de 
hem gegeven opdracht en aldus los
staan van die opdracht en van de 
uitvoering van zijn functie; 

pensioen met de vergoeding op grand 
van de artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek (pagina 12), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
strafrechter kennis mag nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering, en overeen
komstig de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek de rechter die 
een schadevergoeding toekent, rekening 
moet houden met alle elementen die de 
omvang van de schade bei:nvloeden om 
deze schade te evalueren en te begroten, 
zodat het Militair Gerechtshof, dat oor
deelt dat het, « in de berekening van de 
schadevergoeding verschuldigd aan de 
(verweerders), geen rekening (mocht) 
houden met de reeds betaalde vergoe
dingspensioenen >> en dat « de strafrecht
banken onbevoegd (waren) om daarover 
een beslissing te nemen >> (pagina 12, 
achtste lid), de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, val
gens dewelke de feitenrechter rekening 
moet houden met alle elementen die de 
schade kunnen bei:nvloeden, vooraleer 
deze schade te begroten, alsook schen
ding inhoudt van artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering volgens hetwelk de burgerlijke 
vordering voor het strafgerecht kan wor
den ingesteld; 

tweede onderdeel, de eisers in conclu
sie lieten gelden dat « de (verweerders) 

Dat zij door hun redengeving hun de gemeenrechtelijke vergoeding die (de 
beslissing, dat eiser bij het veroorza- eisers) zouden verschuldigd zijn, (in 
ken van het schadeverwekkende on- geen geval konden) kumuleren met het 
geval niet als staatsorgaan handel- militair vergoedingspensioen ( ... ) zulks 
de, regelmatig met redenen omkle- inderdaad zou impliceren dat de (ver
den en naar recht verantwoorden· weerders) tweemaal vergoeding ontva~-

' gen voor een zelfde schade >> (conclus1e 
Dat het middel niet kan worden in hager bero~I?· pagina 18_, lid 1-2), en 

dat een dergehJke kumulahe « een ver-
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de eisers tot 
schadevergoeding veroordeelt, zonder re
kening te houden met het door de Staat 
aan verweerder toegekende vergoedings
pensioen, om reden dat het hof onbe
voegd was om een beslissing te nemen 
in verband met de cumulatie van dit 

zwaring (zou) zijn van de toestand van 
de aansprakelijke >> ( ••• ) om reden dat: 
« wanneer het hof ( ... ) de mening zou 
zijn toegedaan dat artikel 1, vierde lid, 
van de samengeordende wetten op de 
vergoedingspensioen) niet de persoonlij
ke aansprakelijkheid dekt van de ver
wekker van de onrechtmatige daad en 
dat diens aansprakelijkheid op grand 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek zou betrokken blij
ven, (dit dan) impliceert, gezien de inza
ke deze orgaan-aansprakelijkheid gel
dende principes, dat de Staat gerechtigd 
is de uitgaven die hij deed ten voordele 
van het slachtoffer op (eerste eiser) te 
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verhalen , (aanvullende conclusie in ha
ger beroep, pagina 10, lid 3-4), zodat het 
arrest dat de conclusie op dit punt niet 
beantwoordt, niet regelmatig gemoti
veerd is, derhalve artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, op grond van de erin vastge
stelde gegevens, oordeelt dat « dient 
besloten te worden dat de vorderin
gen van de burgerlijke partijen niet 
gericht zijn tegen een staatsorgaan 
maar tegen een rijkswachter, be
stuurder van een particulier voer
tuig, waar hij de burgerlijke partij 
Baillien als passagier had genomen 
buiten elke opdracht van de over
heid om Baillien naar Wilrijk te ver
voeren; dat bijgevolg het toekennen 
van een vergoedingspensioen aan 
Baillien de door deze laatste en door 
zijn echtgenote gevorderde vergoe
dingen niet uitsluit, daar zij niet ge
richt worden tegen de Belgische 
Staat of tegen een orgaan ervan »; 

Dat het arrest aldus ontkent dat 
eiser handelde als orgaan van de 
Staat; 

dat die vaststelling, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste middel, 
tevergeefs wordt aangevochten; 

Overwegende dat het onderdeel 
opkomt tegen het oordeel dat het 
Militair Gerechtshof onbevoegd is 
om te beslissen of het militair pen
sioen « kan gecumuleerd worden 
met de vergoeding op grond van de 
artikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek >>; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van voormeld oordeel be
slissen dat zij in de berekening van 
de schadevergoedingen geen reke
ning mogen houden met de reeds 
betaalde vergoedingspensioenen; 

Overwegende dat, wanneer een 
persoon die zoals te dezen geen or
gaan is van de Staat aansprakelijk 
is voor een ongeval aan een militair 
overkomen, vruchteloos wordt aan
gevoerd dat het militair pensioen 
van het slachtoffer zou moeten toe
gerekend worden op de aan de mili
tair of aan zijn nabestaanden ver
schuldigde schadeloosstelling; dat 
zodanig pensioen zonder invloed is 
op de verplichting tot schadeloos
stelling van degene die de onrecht

Overwegende dat het arrest voorts matige daad heeft gepleegd· 
vaststelt « dat een vergoedings- ' 
pensioen niet toegekend wordt op 1 Overwegende dat de beslissing 
basis van artikel 1382 en volgende geen rekening te houden met de 
van het Burgerlijk Wetboek, maar reeds betaalde vergoedingspensioe
op grond van de gecoordineerde nen, ook al ware het onderdeel ge
wetten op de vergoedingspensioe- grond, wettelijk verantwoord blijft; 
nen »; 

Dat het onderdeel derhalve bij ge-
Dat het arrest aldus erop wijst brek aan belang niet ontvankelijk 

dat de vergoedingspensioenen en is; 
schadeloosstelling een verschillende 
rechtsgrond en een verschillend 
voorwerp hebben; 

Dat het mitsdien de conclusie be-
antwoordt; Om die redenen, verwerpt de 

Dat het onderdeel niet kan wor- voorzieningen; veroordeelt de eisers 
den aangenomen; in de kosten. 

Wat het eerste onderdeel betreft : 11 april1982 - 2' kamer- Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -

Overwegende dat het arrest, zoals Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk-
blijkt uit het antwoord op het twee- Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
de onderdeel, vaststelt dat eiser niet vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
als orgaan van de Staat handelde; Gryse. 
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Nr. 446 

2" KAMER - 11 april 1989 

1° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE
GLEMENT - ART. 2.1 - RIJBAAN - BEGRIP. 

2° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT - ART. 2.7 - FIETSPAD - DEEL 
VAN DE R!JBAAN - BEOORDELINGSBE
VOEGDHEID VAN DE FEITENRECHTER. 

1° De rijbaan is het deel van de openba
re weg dat voor het voertuigenverkeer 
in_ het algemeen is ingericht, zelfs in
dien een gedeelte ervan slechts voor 
bepaalde voertuigen toegankelijk is 
(1). (Art. 2.1 Wegverkeersreglement.) 

2° Een fietspad maakt dee] uit van de 
rijbaan, behoudens een bijzondere 
plaatselijke gesteldheid waaruit de 
rechter in feite en derhalve op onaan
tastbare wijze vermag af te leiden dat 
het fietspad niet tot de rijbaan behoort 
(2). (Art. 2.7 Wegverkeerswet.) 

(CARMINATI T. DEWIT-KEYBERG, DEKONINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 2566) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 2.1 en 2.7 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 

doordat het arrest eiser op straf- en ci
vielrechtelijk gebied veroordeelt en hem 
voor het litigieuze ongeval verantwoorde
lijk en aansprakelijk stelt op grond van 
volgende overwegingen : « Dat naar be
klaagde (eiser) onterecht stelt, de voet-

(1) Cass., 2 aec. 1968 (A.C., 1969, 346). 

(2) Cfr. Cass., 18 feb. 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 365). I 

ganger geen onvoorzienbare hindernis 
vormde voor beklaagde; dat (de voetgan
der) reeds geengageerd was op de rij
baan op een ogenblik dat beklaagde nog 
ver genoeg verwijderd was om veilig tot 
stilsta~d te komen; dat deze vaststelling 
beveshgd wordt door het feit dat een te
ge.nligger, getuige Lemmens, zijn voer
tmg reeds tot stilstand had gebracht, al
hoewel de voetganger zich nog niet in 
zijn rijstrook bevond; dat de fout die 
Carminati beging, er meer bepaald in 
bestond te hebben getoeterd om de voet
ganger van zijn komst te verwittigen in 
plaats van zijn snelheid te verminde~en 
en eventuee~. te stoppen om de voetgan
ger te vermtJden; dat elke automobilist 
in de buurt van een zebrapad, uiterst 
voorzichtig moet zijn tegenover zwakke 
weggebruikers als voetgangers; dat Car
minati dit, in de concrete omstandighe
den van de zaak, niet deed; dat een voet
ganger de rijbaan weliswaar maar mag 
dwarsen na rekening te hebben gehou
den . met de naderende voertuigen; dat, 
nu ftetspaden tot de rijbaan behoren, be
klaagde tijdig genoeg de fout van de 
voetganger kon en moest opmerken om 
er gepast op te reageren; dat hij, zoals 
gezegd, naliet dit te doen », 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, overeenkomstig arti

kel 2.1 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
de « ~ijbaan het deel van de openbare 
weg (ts) dat voor het voertuigenverkeer 
in het algemeen is ingericht »; overeen
komstig artikel 2.7 van hetzelfde konink
lijk besluit het « fietspad het deel van de 
openbare weg is dat voor het verkeer 
van fietsen en tweewielige bromfietsen 
is voorbehouden door het verkeersbord 
D7 of door de wegmarkeringen bedoeld 
in artikel 74 »; overeenkomstig genoemde 
artikelen de rijbaan en het fietspad der
halve onderscheiden delen van de open
bare weg zijn, zonder dat het fietspad 
deel uitmaakt van de rijbaan; het arrest 
derhalve niet zonder schending van de 
genoemde artikelen en van de artikelen 
418 en 420 van het Strafwetboek kan 
oordelen (pagina 3, alinea 2) dat « fiets
paden tot de rijbaan behoren », en te
vens - steunend op deze overweging -
dat de voetganger, de verweerder Dewit
Keyberg, die reeds geengageerd was op 
« de rijbaan >>, geen onvoorzienbare hin
dernis uitmaakte voor eiser en deze laat
ste bijgevolg door niet te vertragen of te 
stoppen, verantwoordelijk was voor de 
aanrijding, zodat het arrest niet wette-



Nr. 447 HOF VAN CASSATIE 907 

lijk verantwoord is en de artikelen 2.1 en Nr. 447 
2.7 van het koninklijk besluit van 1 de-
cember 1975 houdende algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer 2' KAMER - 11 april 1989 
schendt, alsook de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de « rijbaan , 
het deel is van de openbare weg dat 
voor het voertuigenverkeer in het al
gemeen is ingericht, zelfs indien een 
gedeelte ervan slechts voor bepaalde 
voertuigen toegankelijk is; 

Dat een fietspad, dit is het deel 
van de openbare weg dat voor het 
verkeer van fietsen en tweewielige 
bromfietsen is voorbehouden door 
het verkeersbord D7 of door de 
overlangse markeringen, bedoeld in 
artikel 74 van het Wegverkeersregle
ment, deel uitmaakt van de rijbaan, 
behoudens een bijzondere plaatse
lijke gesteldheid waaruit de rechter 
in feite en derhalve op onaantastba
re wijze vermag af te leiden dat het 
fietspad niet tot de rijbaan behoort; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders : 

Overwegende dat eiser afstand , 
zonder berusting doet van de voor
ziening; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning voor het voerige; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

11 april 1989 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
meend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

1° BENELUX - BENELUX-UITLEVERINGS
VERDRAG - AANGIITE TOT HET UITLOKKEN 
VAN EEN STRAFVERVOLGING - VERJARING 
- STUITING - PROCES-VERBAAL - ART. 42.2. 

2° UITLEVERING - BENELUX-UITLEVE
RINGSVERDRAG - AANG!FrE TOT HET UlT
LOKKEN VAN EEN STRAFVERVOLGING - VER
JAR!NG - STUITING - PROCES-VERBAAL -
ART. 42.2. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STUI
TING - BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG -
AANG!FrE TOT HET UITLOKKEN VAN EEN 
STRAFVERVOLGING - PROCES-VERBAAL -
ART. 42-2. 

1°, 2° en 3° Een proces-verbaal dat in Ne
derland werd opgemaakt door ]eden 
van de gemeentepolitie die aldaar on
der leiding staan van een met de hoe
danigheid van hulpofficier van Justitie 
beklede opsporingsambtenaar, geldt, in 
het kader van een door de Nederland
se en Belgische rechterlijke autoritei
ten gedane aangifte tot uitlokking van 
strafvervolging, als een proces-verbaal 
dat, overeenlwmstig art. 42.2 Benelux
Uitleveringsverdrag, in Belgie de ver
jaring van het recht tot strafvervolging 
stuit. 

(VER EECKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3212) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : Niet bewezen stuiting van de 
strafvordering (schending van de artike
len 14, 22 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en 42.2 
van het Beneluxverdrag). Aangezien het 
hof van beroep als volgt overweegt : « ••• 
dat uit stuk 2/8 en 9 moet worden afge
leid dat, naar Nederlands recht, de verja-
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ring geldig is gestuit op 5 november 1979 
door de kennisgeving van de resultaten 
van een nieuw laboratoriumonderzoek 
op het touw waarmede de feiten werden 
gepleegd; ( ... ) dat, in toepassing van arti
kel 42.2 van het Verdrag aangaande de 
uitlevering en de rechtshulp in strafza
ken tussen het Koninkrijk Belgie, het 
Groothertogdom Luxemburg en het Ko
ninkrijk der Nederlanden, goedgekeurd 
bij de wet van 1 juni 1964, deze onder
zoeksdaad ook naar Belgisch recht een 
stuitingsdaad is; ( ... ) dat de verjaring der
halve niet is ingetreden >>; dat artikel 42.2 
van voormeld verdrag bepaalt : « De pro
cessen-verbaal van ambtenaren en be
ambten van de verzoekende partij en de 
ambtshandeligen van zijn rechterlijke 
autoriteiten stuiten in het ander land de 
verjaring van het recht tot strafvervol
ging indien het betrokken land aan over
eenkomstige processen-verbaal en over
eenkomstige ambtshandelingen dergelijk 
gevolg is verbonden >>; dat de stuiting 
van de verjaring in Belgie (betrokken 
land) enkel voortspruit hetzij uit recht
geldige daden van onderzoek, hetzij uit 
daden van vervolging; dat de verjaring 
niet gestuit wordt door de handelingen 
die niet in verband kunnen gebracht 
worden met het inzamelen van bewijs
elementen, bijvoorbeeld de verrichtingen 
van een deskundige die niet bevoegd is 
om onderzoeksdaden te verrichten 
(Cass., 3 oktober 1960, Pas., 61, pagi
na 129); dat volgens de kamer van inbe
schuldigingstelling de stuiting van de 
verjaring moet afgeleid worden uit een 
brief van 5 november 1979 van het Ge
rechtelijk Laboratorium van het Ministe
rie van Justitie; dat dergelijk instituut in 
Belgie geen vervolgingsrecht heeft; dat 
« Indien noch de vaststellingen van de 
bestreden beslissing, noch de stukken 
van de rechtspleging waarop het hof 
acht vermag te slaan, toelaten te onder
zoeken of de strafvordering verjaard 
was, wordt de beslissing van de veroor
deling door het hof vernietigd met ver
wijzing >> (Cass., 6 januari 1964, Pas. 1, 
pagina 470): 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Gent, bij het bestreden ar
rest van 13 januari 1989, eiser aan 
het feit schuldig verklaart en zijn 
onmiddellijke internering gelast; 

Overwegende dat de Nederlandse 
staatssecretaris van Justitie bij brief 
van 12 januari 1988 een verzoek tot 
het instellen van een strafvervolging 
richtte tot de Belgische minister van 
Justitie; 

Overwegende dat het recht tot 
strafvervolging naar Nederlands 
recht niet verjaard is; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 21 van de voorafgaande titel van 
het Belgisch Wetboek van Strafvor
dering de strafvordering betreffende 
een misdaad verj aart door verloop 
van tien jaren; dat de verjaring van 
de strafvordering wordt gestuit door 
daden van onderzoek of van vervol
ging verricht binnen de termijn van 
tien j aren volgende op het plegen 
van het feit; dat in Belgie binnen de 
verjaringstermijn geen daad met 
stuitende werking werd gesteld en 
er geen grond van schorsing aanwe-
zig is; · 

Overwegende dat artikel 42.2 van 
het Beneluxverdrag aangaande de 
uitlevering en de rechtshulp in straf
zaken bepaalt : « De processen-ver
baal van ambtenaren en beambten 
van de verzoekende partij en de 
ambtshandelingen van zijn rechter
lijke autoriteiten stuiten in het an
dere land de verjaring van het recht 
tot strafvervolging indien in het be
trokken land aan overeenkomstige 
processen-verbaal en overeenkomsti
ge ambtshandelingen dergelijk ge
volg is verbonden »; 

Overwegende dat op 8 november 
1979 door de gemeentepolitie te Rot-

Overwegende dat eiser ervan ver- terdam proces-verbaal werd opge
dacht werd, te Rotterdam (Neder- steld; dat dit stuk het verhoor in
land} op 8 september 1974, zich houdt van een van de moord op 
schuldig te hebben gemaakt aan Willemina Vervat verdachte persoon; 
moord, door opzettelijk met het oog- dat dit verhoor werd afgenomen 
merk om te doden en met voorbe- door H.B.J. in het Veld en R.E. Bal, 
dachten rade, Willemina Vervat, van brigadier- en hoofdagent-recher
Nederlandse nationaliteit, te hebben cheur van gemeentepolitie; dat dit 
gedood; . proces-verbaal verder vermeldt « be-
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handeld door A. van der Werft, hoofd
inspecteur van politie » en << be
sproken met (naam officier van 
Justitie): mr. L. Jansen »; 

Overwegende dat blijkens artikel 
141, 4°, van het Nederlands Wetboek 
van Strafvordering de gemeentepoli
tie met de opsporing der strafbare 
feiten is belast; dat die opsporings
bevoegdheid toekomt aan de hoofd
inspecteur van gemeentepolitie, in 
artikel 154 van dit wetboek aange
wezen als hulpofficier van Justitie; 
dat die opsporingsambtenaar krach
tens de wet een algemene opspo
ringsbevoegdheid bezit op zijn eigen 
territoir en door de leden van zijn 
korps bij de uitoefening van die be
voegdheid wordt bijgestaan; 

Overwegende dat voormeld pro
ces-verbaal van de erin vermelde 
ambtenaren en beambten van de 
verzoekende partij in Belgie stuiten
de kracht heeft ten aanzien van de 
verjaring van het recht tot strafver
volging, zoals bepaald in artikel 42.2 
van het Beneluxverdrag aangaande 
de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken, nu het, rekening hou
dend met d.e in Nederland geldende 
opsporingsbevoegdheid, een daad 
van onderzoek van een daartoe be
voegde overheid is die er toe strekt 
bewijzen van het misdrijf te verza
melen, zoals bedoeld door artikel 22 
van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de strafvorde
ring in Belgie niet vervallen is door 
verjaring; 

Overwegende dat het middel der
halve niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang, nu het enkel opkomt te
gen het beschouwen door de appel
rechters als stuitende akte van de 
kennisgeving van 5 november 1979 
door het Gerechtelijk Laboratorium 
van het Ministerie van Justitie in 
Nederland, van de resultaten van 
een onderzoek in dat laboratorium 
verricht, aan de hoofdcommissaris 
van politie te Rotterdam; 

Over het tweede middel gesteld als 
volgt : a. Miskenning van het algemeen 

beginsel van het recht van verdediging 
(schending van de artikelen 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en 42.1 van het 
Beneluxverdrag). Uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan en meer 
bepaald uit de beschikking van de raad
kamer, het arrest van het hof van beroep 
en de conclusie neergelegd voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling door de 
eiser blijkt dat naar aanleiding van de 
feiten waarvoor de eiser verdacht werd 
in Nederland een belangrijk strafdossier, 
inhoudend onder meer de ondervraging 
van eiser zelf nopens de feiten en in het 
bijzonder nopens het alibi welk de Ne
derlandse autoriteit toeliet eiser buiten 
verdenking te stellen en het strafonder
zoek te zijnen laste te sluiten, opgesteld 
werd (cf. besluiten K.I.B.); tevens blijkt 
dat naar aanleiding van de in Belgie her
opende strafinformatie een aantal stuk
ken, doch slechts drie, door de onder
zoeksrechter opgevraagd werden aan de 
Nederlandse autoriteit; op geen enkel 
ogenblik, en dit niettegenstaande het uit
drukkelijk in conclusie opgenomen ver
zoek van eiser, werden de belangrijkste 
stukken ten ontlaste waaronder hoger 
vermelde ondervraging van eiser en 
de stukken betreffende zijn alibi ge
voegd; dat het recht van verdediging 
werd geschonden gezien de vervolgende 
overheden discretionair en dit zonder 
enige mogelijkheid tot controle bepaal
den welke stukken uit het Nederlandse 
strafonderzoek werden overgemaakt aan 
de Belgische onderzoeker; dat het arrest 
stelt dat « de Nederlandse overheid we
liswaar niet het volledig dossier in ver
band met het aldaar vruchteloos gevoer
de onderzoek naar de daders van de 
moord op Willemina Vervat heeft overge
maakt, doch wei aile stukken aangaande 
de vaststelling en het onderzoek, in zo
verre dit belang kan hebben zowel ten 
ontlaste als ten laste van de verdachte; 
dat er dan ook geen aanleiding toe be
staat de mededeling te bevelen van de 
andere stukken van het in Nederland ge
voerde onderzoek >>; dat in geen geval 
kan worden gesteld dat aile stukken ten 
ontlaste van de verdachte werden over
gemaakt nu vaststaat dat geen enkel der 
stukken waarop destijds zijn vrijlating 
werd bevolen, namelijk het verhoor van 
eiser, zijn alibi en de vaststellingen van 
de recherche dienaangaande aan het aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
overgemaakt dossier gevoegd werden; 
dat in betrokken omstandigheden de ka
mer van inbeschuldigingstelling niet kon 
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overwegen dat « ( ... ) het alibi van de ver
dachte, namelijk dat hij was gaan stro
pen, dermate vaag is dat het niet vat
baar is of was voor bewijs of tegenbe
wijs >>; dat de overwegingen van de 
kamer van inbeschuldigingstelling der
halve niet naar behoren de middelen 
hieromtrent ontwikkeld door eiser in de 
conclusie neergelegd, weerleggen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
« lndien de rechterlijke autoriteiten van 
een partij het wenselijk achten dat door 
de rechterlijke autoriteiten van een an
dere partij een strafvervolging wordt in
gesteld, doen zij het dossier door bemid
deling van de ministers van Justitie aan 
laatstbedoelde autoriteiten toekomen >> 
(artikel 42.1 van het Beneluxverdrag); dit 
is niet gebeurd; b. Schending van artikel 
6.3.b van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens. 
Aangezien artikel 6.3.b van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens bepaalt dat de verdach
te over voldoende faciliteiten welke no
dig zijn voor de voorbereiding van zijn 
verdediging dient te beschikken; dat de
ze bepaling geschonden wordt nu eisers 
raadslieden ten einde deze delen van het 
strafdosier in te kijken ertoe gedwongen 
zouden zijn zelf ter plaatse waar het dos
sier zich bevindt, betrokken stukken in 
te kijken, laat staan dat ze aldaar de toe
lating en de mogelijkheid hiertoe zouden 
hebben; c. Schending van artikel 6.3.d 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens. Aan
gezien tevens artikel 6.3.d van het Eur
pees verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens geschonden wordt 
nu het verzoek van eiser om, in het licht 
van de nieuwe gegevens en in het bijzon
der gelet op de door eiser gegeven 
plaatsbeschrijving, de Nederlandse re
chercheurs de heren Bontekoe en Blauw 
te laten ondervragen, afgewezen werd : 

W at het onderdeel a betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste middel blijkt dat de 
Nederlandse staatssecretaris van 
Justitie een verzoek tot het instellen 
van strafvervolging in Belgie heeft 
gedaan overeenkomstig het voor
schrift van artikel 42.1 van het Be
neluxverdrag aangaande de uitlever
ing en de rechtshulp in strafzaken; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
aanvoert dat dergelijk verzoek niet 
zou bestaan, feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van de in het dossier be
rustende tussen de verzoekende par
tij en de aangezochte partij gevoer
de briefwisseling vaststellen dat, nu 
alle stukken aangaande de vaststel
ling van de feiten en het onderzoek, 
in zoverre dit belang kan hebben zo
wel ten laste als ten onlaste van ei
ser, werden overgemaakt, « het dos
sier » van de zaak overeenkomstig 
artikel 42.1 van het Benelux-Uitleve
ringsverdrag door de rechterlijke 
autoriteiten van de verzoekende par
tij aan de rechterlijke autoriteiten 
van de aangezochte partij werd 
overgemaakt; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving omtrent het 
bewezen zijn van de aan eiser ten 
laste gelegde feiten, welke redenge
ving enkel stoelt op gegevens waar
over eiser tegenspraak heeft kunnen 
voeren, te kennen geven dat de hun 
regelmatig overgelegde gegevens af
doende zijn om hun overtuiging te 
vormen en dat geen andere gege
vens daartoe nog nuttig zijn; 

Dat zij door in die omstandighe
den de vraag van eiser tot voeging 
van stukken af te wijzen zijn recht 
van verdediging niet miskennen; 

Dat de appelrechter het verweer 
van eiser verwerpen, zodoende zijn 
conclusie beantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het onderdeel b betreft : 
Overwegende dat de enkele om

standigheid dat de raadslieden van 
eiser ten einde stukken in te zien 
die naar hun mening, en niet naar 
deze van het hof van beroep, zoals 
blijkt uit het antwoord op het onder
dee! sub a, zich naar Rotterdam 
dienden te begeven, geen schending 
van de in het onderdeel aangeduide 
verdragsbepaling oplevert; 

W at het onderdeel c betreft : 
Overwegende dat de feitenrechter 

op onaantastbare wijze de noodza
kelijkheid, de raadzaamheid en de 
gepastheid van een bijkomende on
derzoeksmaatregel beoordeelt; 
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Overwegende dat het hof van be
roep zegt te beschikken over een 
nauwkeurig plan en over een foto
dossier van de plaats waar het mis
drijf is gepleegd en dat het verhoor 
van de rechercheurs Bontekoe en 
Blauw nutteloos voorkomt nu alle 
stukken die verband houden met 
het onderzoek nopens eiser voorhan
den zijn; 

Overwegende dat het hof van be
roep de in het onderdeel aangeduide 
verdragsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

11 apri11989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. B. 
Robinson, Gent, en P. Bracke, Gent. 

Nr. 448 

2• KAMER - 11 april 1989 

TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN - TAAL
WET GERECHTSZAKEN 15 JUNI 1935 - NIETIG
HEID GEDEKT DOOR EEN NIET LOUTER VOOR
BEREIDEND VONNIS OP TEGENSPRAAK GEWE
ZEN. 

Ten opzichte van hem die een nietigheid 

spraak gewezen vonnis, mits dit niet 
zelf Jijdt aan een nietigheid op grand 
van dezelfde wet (1). 

(MALIWA) 

ARREST 

(A.R. nr. 3210) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over de eerste vier middelen gesteld 
als volgt: 

het eerste : schending van artikel 11 
van de wet van 15 juni 1935 op het taal
gebruik in gerechtszaken, 

doordat het Hof (van ·Beroep) te Ant
werpen weigerde de stukken genummerd 
107 tot en met 115 alsook de stukken 150 
tot en met 152/2 nietig te verklaren op 
grond van artikel 11 van voormelde wet; 
dat deze stukken weergaven zijn van 
verklaringen door eiser afgelegd in de 
Engelse taal, daar hij geen der landsta
len machtig is, en genoteerd door de ver
baliserende agent in diezelfde taal, ter
wijl deze stukken slechts later door een 
beedigd vertaler uit het Engels naar het 
Nederlands werden vertaald, 

terwijl het artikel 11 van bedoelde wet 
duidelijk stelt dat de P.V.'s dienen opge
steld te worden in de taal van de streek 
waar de opstelling plaatsvindt; bijgevolg, 
vermits de betrokken P.V.'s in Antwer
pen werden opgesteld, dienen zij in het 
Nederlands te worden gesteld; een inter
ventie van een beedigd vertaler had hier
toe de mogelijkheid kunnen bieden; de 
niet-naleving van artikel 11 leidt tot een 
nietigheid van hetgeen in de vreemde 
taal in het P.V. werd gesteld ingevolge 
artikel 40 van diezelfde wet; dat zowel de 
correctionele rechtbank als later het hof 
van beroep geweigerd hebben de nietig
heid van de betrokken stukken uit te 
spreken en dat hierdoor de wet wordt 
geschonden en het bestreden arrest dan 
ook dient vernietigd te worden; 

wegens schending van de Taalwet Ge- 1----------------
rechtszaken niet had opgeworpen of 
daaromtrent geen voorbehoud had ge
maakt, is die nietigheid krachtens art. 
40 van voormelde wet gedekt door een 
niet louter voorbereidend en op tegen-

(1) Te dezen had enkel een medebeklaagde 
de nietigheid tijdig opgeworpen. Raadpl. : 
Cass., 27 juni 1977 (A. C., 1977, 1108); 
1 maart 1988, A.R. nr. 599 (ibid., 1987-88 
nr. 397). 
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het tweede: schending van de artike
len 11 en 31 van de wet van 15 juni 1935 
op het taalgebruik in gerechtszaken en 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat het Hof (van Beroep) te Ant
werpen in het bestreden arrest weigert 
de stukken genummerd 107 tot en met 
115 alsook de stukken 150 tot en met 
152/2 nietig te verklaren op grand van 
artikel 11 van voormelde wet; dat deze 
hager vermelde en beschreven stukken 
werden opgesteld zonder inachtneming 
van artikel 31 van dezelfde wet als hager 
bedoeld doordat geen beedigd vertaler 
werd tussengeroepen om de verklaringen 
van eiser onmiddellijk om te zetten in de 
Nederlandse taal; dat hiermee niet met 
zekerheid kan gesteld worden of hetgeen 
werd genoteerd, werkelijk overeenstemt 
met de verklaringen door eiser destijds 
afgelegd tegenover de verbalisant ter za
ke; dat hierdoor het recht van verdedi
ging in het verdere verloop van de zaak 
ernstig werden geschaad, 

terwijl artikel 11 van voormelde wet 
voorschrijft dat de P.V.'s in de taal van 
de streek dienen opgesteld te worden; 
dat artikel 31 van dezelfde wet voor
schrijft dat, wanneer de opsteller van 
het proces-verbaal de taal niet kent die 
de verdachte gebruikt, hij dient beroep 
te doen op een beedigd vertaler; bijge
volg, behoudens hetgeen reeds in het 
eerste middel over de inbreuk op artikel 
11 werd gesteld, moet opgemerkt worden 
dat geen beroep werd gedaan op een 
beedigd vertaler om de gezegden van de 
verdachte rechtstreeks te vertalen; ten 
deze vertaalde de later aangekomen ver
taler slechts de schriftelijke weergave 
van de verbalisant die de verklaringen 
van de verdachte optekende; dat noch
tans deze verbalisant nooit de eed afleg
de als vertaler en niets onomstotelijk kan 
bewijzen dat hij voldoende kennis heeft 
van de taal waarin hij de verklaring van 
de verdachte noteerde. Nochtans moet 
de verbalisant volgens artikel 31 van 
voormelde wet de taal van de verdachte 
machtig zijn alvorens hij mag beslissen 
deze taal zelf op te tekenen; indien dit 
niet het geval is dient verplicht een be
roep gedaan te worden op een beedigd 
vertaler; te dezen gebeurde dit niet! Bo
vendien biedt de door de wetgever ge
vraagde beedigde vertaler de verdachte 
minstens de garantie dat zijn verklaring 
naar getrouwheid zal worden opgete
kend, gezien deze lieden speciaal tot ver
talen werden opgeleid en zelfs in dat 
ambt werden beedigd; het maakt dus een 

miskenning uit van het recht van verde
diging om de verdachte deze zekerheid 
te ontzeggen en een verbalisant die niet 
werd opgeleid tot het noteren van vreem
de talen, die niet aantoont dat hij deze 
taal machtig is, die niet gegarandeerd ai
le nuances van die taal moet begrijpen, 
toe te Iaten de verklaringen van de ver
dachte te noteren; vermits de wetgever 
een beedigd vertaler als alternatief stelt, 
en niet een willekeurige vertaler, dient 
te worden gesteld dat een willekeurige 
vertaler, te dezen verbalisant (die eigen
lijk ook deze hoedanigheid niet heeft), 
een miskenning van het recht van verde
diging inhoudt; bijgevolg dient het be
streden arrest vernietigd te worden; 

het derde: inbreuk op de wet op het 
taalgebruik in gerechtszaken van 15 juni 
1935 en miskenning van het recht van 
verdediging, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen weigerde de P.V.'s, stukken 143 tot 
en met 149, enerzijds, en de stukken 194 
tot en met 195, anderzijds, nietig te ver
klaren bij gebreke aan voeging van de 
schriftelijke vordering van een beedigd 
vertaler, 

terwijl artikel 31 van de betrokken wet 
stelt dat een beedigd vertaler dient tus
sen te komen ter vertaling van de gezeg
den van de verdachte; dat, wanneer dit 
niet het geval is, de rechten van de ver
dediging op ernstige wijze worden ge
schonden; bijgevolg wordt in het dossier 
niet aangeioond dat de vertaling van de
ze betrokken stukken wel geschiedde on
der de vormvereisten door de wet ge
steld; er wordt misschien wel aangetoond 
dat de stukken in kwestie werden ver
taald doch niet door wie en of deze per
soon we! de nodige kwalificatie had; dit 
is bijgevolg een inbreuk op artikel 31 
van de wet van 15 juni 1935 en tevens 
een ernstige schending van de rechten 
van de verdachte; 

het vierde : schending van artikel 31 
van de wet van 15 juni 1935 op het taal
gebruik in gerechtszaken en miskenning 
van het recht van verdediging, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen weigert de stukken 143 tot en met 
149 nietig te verklaren omdat op geen 
enkele wijze blijkt dat de vertaling ge
beurde door een bij artikel 31 van voor
melde wet vereiste beedigd vertaler; dat 
te dezen, noch enige voeging van de vor
dering van zulk een vertaling werd ge
voegd en dat ook geen enkel ander per
soon dan de verbalisant en de verdachte 
de vertaling hebben ondertekend, 
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terwijl artikel 31 van de wet van 15 ju
ni 1935 duidelijk stelt dat de vertaling 
door een beedigd vertaler dient te gebeu
ren en wel op straffe van nietigheid; bij
gevolg : doordat uit de betrokken verta
lingen niet blijkt dat zij door de vereiste 
beedigde vertaler werden gemaakt, ter
wijl dit had gekund door simpele voe
ging van het bewij s van vordering van 
zulkdanige vertaling, is nergens aange
toond dat artikel 31 van de wet van 15 
juni 1935 werd gerespecteerd. De verta
ling van de stukken in kwestie kan door 
eender wie gemaakt zijn geweest, uit 
niets in de bundel blijkt zelfs dat een 
beedigd vertaler deze vertalingen zelfs 
ooit onder ogen zou hebben gekregen! 
Op andere stukken uit het dossier, ver
meld onder hogere uiteenzetting van het 
derde middel, komt minstens nog een 
handtekening voor van iemand die een 
beedigd vertaler zou kunnen zijn, terwijl 
te dezen op de stukken 143 tot en met 
149 enkel de handtekeningen van de ver
dachte en de verbalisant voorkomen zo
dat ernstig kan getwijfeld worden of de 
betrokken stukken door de beedigd ver
taler werden vertaald of zelfs nog maar 
werden geverifieerd of gezien; inderdaad 
uit het feit dat andere stukken minstens 
de handtekening van de vertaler (?) dra
gen, kan afgeleid worden dat de hier be
trokken stukken dan tach niet langs 
hem zijn gepasseerd; op geen enkele wij
ze wordt bijgevolg aangetoond dat arti
kel 31 zou zijn gerespecteerd en bijge
volg dient het bestreden arrest tenietge
daan: 

Overwegende dat de vier midde
len gestoeld zijn op de aanvoering 
van eiser dat de stukken van het 
strafdossier genummerd 107 tot en 
met 115, 150 tot en met 152/2, 143 
tot en met 149 en 194 tot en met 195 
nietig zouden zijn wegens schending 
van de wetgeving op het gebruik der 
talen in gerechtszaken; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 40 van de wet Taalgebruik in ge
rechtszaken de door eiser beweerde 
nietigheden, wat hem betreft, alles
zins gedekt zouden zijn door het be
roepen vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen van 27 juli 
1988, dat niet een !outer voorberei
dend vonnis is en zelf niet lijdt aan 
een nietigheid op grond van de wet 
van 15 juni 1935, en dat te zijnen 

opzichte op tegenspraak gewezen 
werd zonder dat hij de thans aange
voerde nietigheden had opgeworpen 
of daaromtrent voorbehoud had ge
maakt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het vijfde middel, als volgt ge
steld : inconsequentie in de argumentatie 
van het arrest door het Hof van Beroep 
te Antwerpen, 

doordat eiser wordt veroordeeld we
gens bezit, handel, import, (enzovoort) 
van verdovende middelen met de ver
zwarende omstandigheid dat dit de 
hoofdactiviteit van een vereniging zou 
uitmaken; nochtans laat het hof na aan 
te duiden wie verder nog lid zou zijn van 
deze vereniging, zodat eiser de enige is 
die als lid van die vereniging wordt ver
oordeeld, 

terwijl het overduidelijk is dat de wet
gever bij het vaststellen van de regels 
omtrent bendevorming nooit de bedoe
ling heeft gehad om een enkeling ook als 
een bende te beschouwen; dat verder 
vaste en constante rechtspraak stelt dat 
een bende minstens drie personen veron
derstelt; bijgevolg dat oorspronkelijk ei
ser samen met nog een andere beklaag
de wordt vervolgd wegens deze bendevor
ming, terwijl deze tweede beklaagde 
reeds in eerste aanleg wordt vrijgespro
ken; geen beroep wordt in zijn geval 
aangetekend; blijft dat eiser tach voor 
het Hof van Beroep te Antwerpen ver
oordeeld blijft wegens deze bendevor
ming (als verzwarende omstandigheid). 
Dat het hof in zijn motivering de namen 
van andere, eveneens voor het hof ver
schijnende, beklaagden opgeeft als ver
dere !eden van de bedoelde bende, dat 
het hof nochtans nalaat deze mensen 
voor ditzelfde feit ook te veroordelen; de 
door hen gepleegde feiten moeten dus 
worden beschouwd als niet gepleegd 
zijnde met de verzwarende omstandig
heid dat zij de hoofdactiviteiten van een 
vereniging uitmaakten; de veroordeelden 
in kwestie kunnen dan ook niet be
schouwd worden als bendeleden; vermits 
enkel tegen eiser deze verzwarende om
standigheid werd weerhouden, betekent 
dit bijgevolg dat deze bende uit een en
kele man zou hebben bestaan; deze op
vatting druist regelrecht in tegen de be-
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doeling van de wetgever en de intrinsie
ke inhoud van het betrokken wetsartikel, 
alsook met vaststaande rechtspraak die 
stelt dat een « bende ,, minstens drie 
(dan toch twee) !eden client te veronder
stellen; het hof van beroep heeft nagela
ten te stellen wie dan wel die andere !e
den van de betrokken vereniging zouden 
zijn zodat ook eiser niet deze verzwaren
de omstandigheid ten laste mocht wor
den gelegd; dat bijgevolg het arrest dient 
vernietigd te worden : 

Overwegende dat het arrest no
pens de leden van de vereniging 
met wie eiser samen een groep 
vormde het volgende considereert : 
« dat Maliwa te zamen met Ceesay, 
Onyango en Jallow een groep vorm
de met het doel alhier hero!ne op de 
markt te brengen, namelijk aan ge
bruikers te verkopen; dat het feit 
dat de omstandigheid van de vereni
ging niet vermeld werd in de tenlas
teleggingen lastens Ceesay, Onyan
go en J allow aan dat feit geen 
afbreuk doet »; 

Overwegende dat eiser dan ook 
geen cassatiemiddel kan afleiden uit 
het feit dat de andere leden van de 
vereniging door de appelrechters 
niet werden veroordeeld met de be
doelde verzwarende omstandigheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Nr. 449 

2' KAMER - 11 april 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJN - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ 
WORDT AANGENOMEN DAT ER VERZACHTEN
DE OMSTANDIGHEDEN AANWEZIG ZIJN EN 
AAN DE PROCUREUR-GENERAAL DE ZORG 
WORDT OVERGELATEN TE HANDELEN ALS 
NAAR RECHT. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen het arrest waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling, zonder uit
spraak te doen over een bevoegdheids
geschil, aanneemt dat er verzachtende 
omstandigheden aanwezig zijn en aan 
de procureur-generaal bij het hof van 
beroep de zorg overlaat te handelen 
als naar recht t.a.v. een verdachte met 
voorrecht van rechtsmacht (1). (Artt. 
416 en 479 Sv.) 

(W ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 3217) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat uitspraak doet na afloop 
van een met toepassing van artikel 
484 van het Wetboek van Strafvor
dering ingesteld onderzoek, voor 
recht zegt dat er uit hoofde van de 
feiten waarvan eiser verdacht wordt 
slechts gronden bestaan tot het uit
spreken van correctionele straffen 

Om die redenen, verwerpt de jegens eiser; dat het hof van beroep 
voorziening; veroordeelt eiser in de de zaak terugzendt naar de procu
kosten. reur-generaal bij het Hof van Be-

ll april 1989 - 2' kamer - Voorzitter : roep te Gent opdat er zou gehandeld 
de h. Boon, waarnemend voorzitter - worden als naar recht; 
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk- 1·_ ---------------
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. 
Baudewyn, Brussel. 

(1) Cass., 3 dec. 1986, A.R. nr. 5463 
(A.C., 1986-87, nr. 204. 
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Overwegende dat krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek of tegen in laatste 
aanleg gewezen vonnissen van de
zelfde aard eerst openstaat na het 
eindarrest of het eindvonnis, behal
ve wanneer het beroep gericht is te
gen een beslissing over een be
voegdheidsgeschil; 

Overwegende dat het arrest geen 
beslissing is inzake bevoegdheid in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; dat het 
een voorbereidend arrest en een ar
rest van onderzoek is; 

Dat de voorziening v66r de eind
beslissing is ingesteld en dus niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de ter griffie van het Hof 
op 16 maart 1989 ontvangen memo
rie die niet de ontvankelijkheid van 
de voorziening betreft, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

11 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 450 

2" KAMER - 12 april 1989 

HERZIENING - ADVIES EN VERWIJZING 
TOT HERZIENING - NIEUW FElT ADVIES 
VAN HET HOF VAN BEROEP- TOETSING VAN 
HET ADVIES AAN DE WET DOOR HET HOF 
VAN CASSATIE. 

roep uitgesproken veroordeling, het 
met redenen omklede advies heeft uit
gebracht dat er grand tot herziening 
bestaat, vernietigt het Hof van Cassa
tie, na te hebben vastgesteld dat de 
door art. 445 Sv. voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen zijn, de 
veroordeling en verwijst het de zaak 
naar een ander hof van beroep dan dat 
waardoor het vernietigde arrest gewe
zen werd (1). 

(DE THIBAULT DE BOESINGHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5251) 

RET HOF; - Gelet op het door 
het Hof op 12 november 1986 (2) ge
wezen arrest waarbij het Hof van 
Beroep te Bergen belast wordt met 
de behandeling van de door Serge 
de Thibault de Boesinghe ingedien
de aanvraag tot herziening van het 
op 20 oktober 1982 door door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen 
en in kracht van gewijsde gegane 
arrest waarbij hij tot een gevange
nisstraf van vijf jaar en tot een 
geldboete van 3.000 frank of drie 
maanden vervangende gevangenis
straf veroordeeld wordt ter zake dat 
hij in het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel en, in samenhang, el
ders in Belgie : 1 o valsheid heeft ge
pleegd in authentieke en openbare 
geschriften, in handels- of bankge
schriften of in private geschriften, 
nu hij ,meer bepaald tussen 1 mei 
1980 en 4 oktober 1980, met het be
drieglijk opzet voordien geheelde 
bank- en handelseffecten bedrieglijk 
te kunnen spuien of te doen spuien 
en de werkelijke identiteit van de 
emittenten te verbergen of laatstge
noemde, in staat te stellen hun wer
kelijke identiteit te verbergen en 
hen aldus tevens aan de opsporin
gen van de politie te onttrekken, ten 
minste 400 blanco Luxemburgse 

Wanneer het llof van beroep, dat belast (1) Cass., 20 feb. 1985, A.R. nr. 3488 
is met het onderzoek van een op een (A.C., 1984-85, nr. 371). 
nieuw feit gegronde aanvraag tot her-
ziening van een door een hof van be- (2) A.R. nr. 5251 (A.C., 1986-87, nr. 157). 
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identiteitskaarten heeft opgemaakt 
of gedrukt, doen opmaken of doen 
drukken, tussen 14 april 1980 en 4 
oktober 1980, verschillende, voordien 
geheelde of verborgen valse identi
teitspapieren heeft opgemaakt of 
doen opmaken, hetzij door naamver
wisseling, hetzij door verwisseling 
van foto's, waardoor alle in die pa
pieren aangebrachte vermeldingen 
vals werden, verschillende bank- of 
handelsgeschriften heeft opgemaakt 
of doen opmaken betreffende de 
verkoop van effecten onder verschil
lende valse identiteiten, en op die 
effecten valse handtekeningen heeft 
aangebracht of doen aanbrengen als 
zijnde de handtekening van de wer
kelijke eigenaars; 2° tussen 14 april 
1980 en 25 juni 1980 oplichting heeft 
gepleegd ten nadele, hetzij van de 
Banque internationale de Luxem
bourg, hetzij van de naamloze ven
nootschap Generale Bankmaat
schappij en ten nadele hetzij van de 
Luxemburgse Kredietbank, hetzij 
van de Generale Bankmaatschappij; 
3° tussen 14 april 1980 en 13 decem
ber 1980 stukken, zaken die waren 
weggenomen, verduisterd of door 
misdaad of wanbedrijf waren ver
kregen, meer bepaald tal van ef
fecten en beurswaarden geheel of 
ten dele heeft geheeld; 

Gelet op het op 11 januari 1989 
gewezen en met redenen omklede 
arrest van de eerste kamer van het 
Hof van Beroep te Bergen, houden
de het advies dat er grond bestaat 
tot herziening van de veroordeling; 

Overwegende dat de door artikel 
445 van het W etboek van Strafvor
dering voorgeschreven rechtsvor
men in acht genomen zijn; 

Om die redenen, vernietigt het ar
rest van 20 oktober 1982 van het 
Hof van Beroep te Brussel, in zover
re het de aan de Thibault de Boe
singhe ten laste gelegde feiten be
wezen verklaart als bestanddelen 
van een enkel voortgezet misdrijf, 
hem uit dien hoofde veroordeelt tot 

een gevangenisstraf van 5 jaar en 
tot een geldboete van 3.000 frank, 
die door verhoging met 390 opdecie
men opgetrokken is tot een bedrag 
van 120.000 frank en die bij niet-be
taling binnen de wettelijke termijn 
kan worden vervangen door een ge
vangenisstraf van drie maanden en 
hem verwij st in de kosten van de 
strafvordering; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing van het Hof van 
Beroep te Brussel; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

12 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 451 

2' KAMER - 12 april 1989 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD
HEID - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL 
INZAKE DE REGELMATIGHEID VAN DE AAN
HANGIGMAKING BIJ DE ONDERZOEKSRECH
TER. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJN- ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESCHIK
KING DIE HEM NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWIJST - VERZET GEGROND 
OP DE ONREGELMATIGHEID VAN DE AAN
HANGIGMAKING BIJ DE ONDERZOEKSRECH
TER - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
VOOR DE EINDBESLISSING. 

1 o De vraag of een partij voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling een excep
tie van onbevoegdheid heeft opgewor-
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pen hangt niet af van de kwalificatie 
die dat gerecht aan het geschilpunt 
heeft gegeven, maar van het werke
lijke onderwerp ervan (1). (Art. 416 
Sv.) 

2° Een geschil inzake de regelmatigheid 
van de aanhangigmaking bij de onder
zoeksrechter is geen bevoegheidsge
schil in de zin van art. 416 Sv. (2) 

3° Wanneer een beklaagde enkel de re
gelmatigheid van de aanhangigmaking 
bij de onderzoeksrechter betwist, is 
niet ontvankelijk de door de beklaagde 
v66r de eindbeslissing ingestelde voor
ziening tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, in 
weerwil van de gebruikte bewoordin
gen, geen uitspraak doet over een ge
schil inzake bevoegdheid, maar over 
het verzet van de beklaagde tegen een 
beschikking van de raadkamer (3). 
(Art. 416 Sv.) 

(TAVEIRA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7392) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat noch de beschik
king van de raadkamer noch het be
streden arrest, in weerwil van de be
woordingen die erin worden ge
bruikt, uitspraak doen over een 
bevoegdheidsgeschil, nu eiser niet 
heeft beweerd dat de raadkamer 
door uitspraak te doen over de vor
dering tot verwijzing, inbreuk zou 
maken op de bevoegdheid van een 
ander gerecht; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer derhalve een 
voorbereidende beslissing en een be
slissing van onderzoek is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat het arrest een 
beslissing van dezelfde aard is als 
de beschikking waartegen verzet is 
gedaan en dat, derhalve, de voorzie
ning, nu ze v66r de eindbeslissing is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

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

12 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
<Jonclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiser tegen de beschik- , 
king van de raadkamer die hem Nr. 452 
naar de correctionele rechtbank ver-
wijst, ontvankelijk verklaart op 
grond dat eiser in zijn conclusie be
toogde dat bepaalde feiten waarvoor 

1 • KAMER - 13 april 1989 

de onderzoeksrechter daden van on- CASSATIEMIDDELEN _ GEMIS AAN FEI
derzoek bevolen of uitgevoerd heeft 
niet op een wettige wijze bij hem 
waren aangebracht en dat onregel

TELIJKE GRONDSLAG - BURGERLIJKE ZA-
KEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT GEEN UIT-
SPRAAK IS GEDAAN OVER EEN AANVRAAG 

matige aanhangigmaking gelijkstaat I TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN -

met onbevoegdheid; 

(1) (2) en (3) Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr. 2486 
(A.C., 1982-83, nr. 21); Cass., 30 nov. 1976 
(ibid., 1977, 370, met voetnoot E.K.); Cass., 10 
feb. 1987, A.R. nr. 740 (ibid., 1986-87, nr. 347, 
met voetnoot R.D.) 

GEEN OVERLEGGING VAN DE AANVRAAG TOT 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN . 

. Feitelijlce grondslag mist het cassatie
middel waarin aan de rechter wordt 
verweten dat hij geen uitspraak heeft 
gedaan over een aanvraag tot herope
ning van de debatten, wanneer de ei-
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ser noch het origineel noch het af
sclJrift van die aanvraag overlegt en 
niet eens vermeldt op welke gronden 
ze steunde · (1). (Artt. 772 en 773 
Ger.W.) 

(MARTIN T. LASSANCE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8284) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 juni 1987 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen; 

hoek, krachtens dewelke de rechter uit
spraak moet doen op de regelmatig aan 
hem voorgelegde vorderingen, de voor
melde bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek krachtens artikel 1042 van het
zelfde wetboek in hoger beroep toepasse
lijk zijn; zodat het bestreden vonnis, 
door het hoger beroep van eiser te ver
werpen zonder dat het vooraf uitspraalc 
doet over de aanvraag tot heropening 
van de debatten, de in het middel aange
wezen artikelen van het Gerechtelijk 
Wetboek en het recht van verdediging 
schendt en in elk geve.l zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artilwl 97 van de Grand
wet en van het recht van verdediging) : 

Overwegende dat artikel 773 van 
Over l1et middel: schending van dear- het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 

tikelen 772, 773, 776, 780, 1042, 1138, 3°, dat de aanvraag tot heropening van 
van het Gerechtelijk Wetboek, 97 van de de debatten in handen van de rech
<J:roncl~et en van het algemeen re?h.tsbe- ter wordt gedaan door middel van 
gmsel mzake het recht van verded1gmg, i een verzoekschrift waarin het nieu-

doordat het bestreden vonnis, hoewel 
eiser op 22 april 198'1, nadat de de batten 
op 6 november 1986 waren gesloten, een 
verzoekschrift tot heropening van de de
batten in handen van de griffier heeft 
neergelegd, die het overeenkomstig arti
kel 773 van het Gerechtelijk Wetboek bij 
gerechtsbrief op 23 april 1977 ter kennis 
van verweerster bracht, uitspraak doet 
over het hoger beroep en eiser afwijst 
zonder acht te slaan op het ver
zoekschrift tot heropening van de debat
ten en bijgevolg zonder daarover uit
spraak te doen, 

we stuk of feit nauwkeurig wordt 
aangegeven zonder nadere toelich
ting; 

Overwegende dat eiser, nu hij van 
geen enkel stuk een afschrift over
legt of althans de redenen niet uit
eenzet waarop zijn aanvraag tot 
heropening van de debatten was ge
fundeerd, het Hof in de onmogelijk
heid is na te gaan of dat ver
zoekschrift overeenstemde met de 
in voormeld artikel 773 becl.oelde 
aanvraag en derhalve of de grief ge
grond is; terwijl, naar luid van artikel 772 van 

het Gerechtelijk Wetboek, een partij on
der de in die bepaling gestelde voorwaar-
den de heropening van de debatten kan Dat noch de na de uitspraak van 
vragen en de rechter bij wie zodanige het bestreden vonnis gedane schrif
aanvraag regelmatig is gedaan, voordat telijke verklaring van de griffier, 
hij op de rechtsvordering beslist, daar- waarin hij attesteert dat in deze 
over overeenkomstig artikel 773 van het zaak een verzoekschrift tot herope
Gerechtelijk Wetboek uitspraak moet ning van de debatten in zijn handen 
doen « op stukken "• en artikel 776 van werd neergelegd en dat dit door 
hetzelfde wetboek bepaalt dat tegen zijn h b' 1 b · " 
desbetreffende beslissing geen hoger be-: em Ij gerec rts nei aan ve:rweer-
roep openstaat, wat impliceert dat een ster ter kennis werd gebracht, noch 
beslissing vereist is, welk vereiste het bewijs dat verweerster een ge
slechts een toepassing is van de algeme- rechtsbrief heeft ontvangen, dit zijn 
ne regel vervat onder meer in de artike- de enige stukken dienaangaande in 
len 780 en 1138, 3°, van hetzelfde wet- het dossier van de rechtspleging, 
----------------~dat gebrek kunnen verhelpen; 

(1) Zie Cass., 4 april 1974 (A.C., 1974, 863) en D t h 'dd 1 
5 nov. 1976 (ibid., 1977, 273), en voetnoot 1 op a _et m1 e niet kan worden 
biz. 274. · aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 560, 616, 617, 618, 621 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 

,Grondwet, 
13 aprill989- 1• kamer- Voorzitter: I doordat, nu het vaststaat: 1° dat de 

de h. Bosly, waarnemend voorzitter - verweerder Tavernier voor de eerste 
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk- : rechter vrijwillig is tussengekomen in 
Juidende conclusie van de h. Piret, advo- het geschil tussen de M.I.V.B. en de ver
caat-generaal - Advocaat: mr. Dela- zekeringsmaatschappijen Precam en 
haye. 'O.M.O.B. om van laatstgenoemde de te-

Nr. 453 

1 e KAMER - 13 april 1989 

rugbetaling van een bedrag van 4.400 
frank te vorderen; 2° dat de eerste rech
ter, na te hebben beslist dat Tavernier 
aileen aansprakelijk is voor de schade
lijke gevolgen van het litigieuze ongeval, 
kennelijk een dubbele vergissing heeft 
begaan door diens rechtsvordering ont
vankelijk en gegrond te verklaren en de 
vennootschap Precam, verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen van Tavernier, tot 
betaling van het gevorderde bedrag van 

lo BEVOEGDHEID EN AANLEG _BUR- 4.000 frank te veroordelen; 3° dat de ven
nootschap Precam, die volgens het von
nis van 15 april 1986 door de appelrech
ter werd verzocht de draagwijdte van 
haar hoger beroep tegen de beslissing 
van de eerste rechter te verduidelijken, 

GERLIJKE ZAKEN - AANLEG - BESLISSING 
OVER EEN VORDER!NG TOT TUSSENKOMST -
HOGER BEROEP - ONTV ANKELIJKHEID -
VEREISTEN. 

volgens de vaststellingen van het bestre-
20 HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA- den vonnis, heeft gezegd dat dit hoger 

KEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BE
SLISSING OVER EEN VORDERING TOT TUS
SENKOMST - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
HOGER BEROEP - VEREISTEN. 

1 o en 2° De ontvankelijkheid van het ha
ger beroep tegen de beslissing over de 
vordering tot tussenkomst strekkend 
tot het uitspreken van een veroorde
Jing moet worden beoordeeld zonder te 
verwijzen naar de hoofdvordering (1). 
(Art. 621, Ger.W.) 

(ONDERLINGE MAATSCHAPP!J DER OPENBARE 
BESTUREN, DEWEERT T. PRECAM N.V., TAVER

NIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8295) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 februari 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

beroep beperkt is tot het horen uitspraak 
doen over de aansprakelijkheid. van de 
heer Deweerdt ten aanzien van de heer 
Tavernier, buiten de veroordelingen uit
gesproken ten laste van de N.V. Precam 
ten voordele van O.M.O.B. en de heer 
Tavernier, en 4° dat Tavernier, luidens 
de in zijn naam neergelegde appelconclu
sie, heeft verklaard incidenteel beroep in 
te stellen om ten laste van de verzeke
ringsmaatschappij O.M.O.B., en niet van 
de N.V. Precam, de terugbetaling te be
komen van het globaal door hem gevor
derde bedrag van 4.400 frank, het bestre
den vonnis, bij de uitspraak over het 
•incidenteel beroep van Tavernier, de ei
sers in solidum veroordeelt om hem de 
helft van het gevorderde bedrag, te we
ten 2.200 frank, te betalen, te vermeerde
'ren met de compensatoire en gerechte
lijke rente, 
, terwijl de vonnissen van de vrede
rechters, waarbij uitspraak wordt gedaan 
'over een vordering waarvan het bedrag 
15.000 frank niet overschrijdt, in laatste 

, aanleg zijn gewezen (artikel 617 van het 
Gerechtelijk Wetboek); bovendien, zo 

! met betrekking tot de vonnissen op inci
-~~--~-~~---~----~: denteel beroep voor de regelmatigheid 

yan het hoger beroep wordt gehandeld 
zoals voor de hoofdvordering, de beslis-

1 singen op een vordering tot tussenkomst 
(1} Cass., 25 juni 1987, A.R. nr. 7726 

(A.C., 1986-87, nr. 651). 
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voor het verkrijgen van een veroordeling 
luidens artikel 621 van het Gerechtelijk 
Wetboek, hun individualiteit behouden, 
zodat de ontvankelijkheid van het hager 
beroep tegen die beslissing zonder ver
wijzing naar de hoofdvordering moet 
worden beoordeeld, nu de regel vervat in 
artikel 560 van hetzelfde wetboek voor 
het bepalen van de aanleg niet van toe
passing is; daaruit volgt dat het bestre
den vonnis, nu dit het incidenteel beroep 
van de verweerder Tavernier ontvanke
lijk verklaart en de eisers in solidum 
veroordeelt om het door hem gevorderd 
bedrag van 4.400 frank te betalen, de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen 
en inzonderheid de artikelen 617 en 621 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat artikel 618 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat zegt 
dat de regel bij artikel 560 van dat 
wetboek geldt voor het bepalen van 
de aanleg, geen betrekking heeft op 
de beslissingen over de vorderingen 
tot tussenkomst, nu het lot van die 
vorderingen, wat betreft de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep, 
door artikel 621 van hetzelfde wet
hoek wordt geregeld; 

Dat, wanneer het een beslissing 
betreft over een vordering tot tus
senkomst tot het verkrijgen van een 
veroordeling, een dergelijke vorde
ring haar individualiteit behoudt, zo
dat de ontvankelijkheid van het ho
ger beroep tegen de beslissing van 
de rechter waarbij het wordt aange- · 
nomen of verworpen, moet worden 
beoordeeld zonder te verwijzen naar 
de hoofdvordering; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te beslissen dat het hoger beroep 
van verweerder, eiser in tussen
komst, die de veroordeling van eise
res tot betaling van een bedrag van 
4.400 frank vorderde, ontvankelijk 
is, artikel 621 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder onder-

mere vernietiging kan leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis in zo
verre het nalaat uitspraak te doen 
over eisers vordering tot het beko
men van de betaling van 81.000 
frank, als vergoeding voor het valle
dig verlies van zijn voertuig, in zo
verre het beslist dat het hoger be
roep tegen de beslissing op verweer
ders vordering tot tussenkomst ont
vankelijk is en in zoverre het over 
de desbetreffende kosten uitspraak 
doet; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting 
houdende in hoger beroep. 

13 april 1989 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 454 

1' KAMER - 13 april 1989 

1° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP - AANDEELHOUDERS - STEM
RECHT OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN 
- BEPERKING - VEREISTEN. 

2° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP - BESTUURDERS - ONTSLAG 
DOOR DE ALGEMENE VERGADERING - BE
PERKING - VEREISTEN. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- TESTAMENT - LEGAAT BETREFFENDE 
EEN SCHULDVORDERING - AAN EEN ERFGE
NAAM OPGELEGDE VERPLICHTING - WETTIG
HEID - VEREISTEN. 

zoek van het eerste onderdeel van 4o RECHTSPERSOONLIJKHEID - HAN

het eerste middel, dat tot geen rui- DELSVENNOOTSCHAP- BEKWAAMHEID. 
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5° VENNOOTSCHAP GEMEENSCHAPPE-
L!JKE REGELS- BEKWAAMHEID- OMVANG. 

1o 2o en 3° Wettig is het legaat dat be
' trekking heeft op een schuldvordering 
waardoor de legataris een schulde
naar, erfgenaam van de erflater en 
meerderheidsaandeelhouder in een 
naamloze vennootschap, ertoe kan ver
plichten op de algemene vergadering 
van die vennootschap voor die legata
ris te stemmen met het oog op zijn 
aanwijzing tot de bezoldigde post van 
bestuurder, als dat legaat de aandeel
houder niet belet dee! te nemen aan 
de beslissingen van de vennootschap, 
als het overeenstemt met het belang 
van de vennootschap en er geen be
drag mee gemoeid is (1). (Artt. 55, der
de lid, en 74, tweede lid, Vennootschap
penwet.) 

4o Voor aile rechtshandelingen die een 
vennootschap als rechtspersoon mag 
verrichten, is de bekwaamheid van een 
vennootschap met rechtspersoonlijk
heid, in beginsel, dezelfde als die van 
een natuurlijke persoon, tenzij de wet 
ze heeft beperkt. 

5° Een daad van beschikking om niet is 
niet per se onverenigbaar met de aard 
zelf van een handelsvennootschap, 
maar de wettigheid ervan hangt even
wei af van de voorwaarde dat die 
daad, zij het onrechtstreeks, verricht is 
om het maatschappelijke doe! te ver
wezenlijken (2). (Art. 1 Vennootschap
penwet.) 

(BOUCCIN, JULIEN A. T. JULIEN Y., MIESSE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8298) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 55, inzonderheid het tweede 
en het derde lid, 73 en 74 van titel IX 
van hoek I van het Wetboek van Koop
handel, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat wijlen Tony Julien, van wie 
Jacques Julien (rechtsvoorganger van de 
eisers) en verweerster de wettige en eni
ge erfgenamen zijn, aan zijn uiterste 
wilsbeschikkingen een codicil had toege-
voegd, met als datum 12 september 1975, 
en luidend als volgt: « Ik wens dat Usi
nes W.A. Wayland na mijn dood een fa
miliebedrijf blijft, en wil dat mijn doch
ters Yvonne verder bestuurder blijft en 
dat mijn zoon Jacques van zijn meerder
heid gebruik maakt om aan mijn doch
ter, benevens de opbrengst van haar aan
delen en tantiemes als bestuurder, een 
bezoldiging toe te kennen die wordt vast
gesteld samen met mijn zoon Jacques en 
gei:ndexeerd is volgens de kosten van le
vensonderhoud, zodat mijn dochter zon
der materiEHe zorgen kan leven zolang 
zij bestuurder wil blijven », de middelen 
van Jacques Julien tot nietigverklaring 
van dat codicil verwerpt en, na de niet
nakoming door Jacques Julien van de 
verplichtingen hem opgelegd door die ui
terste wilsbeschikking als foutief te heb-

------------------1 ben aangemerkt, hem veroordeelt om uit 

(1) Cass., 13 jan. 1938 (Pas., 1938, I, 6); J. 
VANRYN en P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de 
jurisprudence (1966-1971), Les societes com
merciales », Rev. crit. jw·. b., 1973, biz. 407, 
nr. 45; L. WEYTS, " De redactie van een aan
deelhoudersovereenkomst », in Liber Amico
rum Jan Ronse, Brussel, 1986, biz. 420-425, nrs. 
15-17; A. VIANDIER, « Observations sur les con
ventions de vote », Sem. jur., 1986, nr. 3253. 

(2) Cass., 31 mei 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 
1176), met cone!. proc.-gen. Hayoit de Termi
court, Rev. crit. jur. b., 1958, 284, en de noot 
van P. Van Ommeslaghe; Cass., 17 mei 1962 
(Bull. en Pas., 1962, l, 1054); CH. RESTEAU, A. 
BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE, Traite des so
cietes anonymes, Brussel, 3e uitg., dl. II, 1982, 
biz. 563, nr. 1346. 

dien hoofde aan verweerster een schade
vergoeding te betalen en de heropening 
van de debatten beveelt om het bedrag 
van die vergoeding te doen vaststellen, 
op grond: « dat alle partijen het voor
werp van die beschikking als een gift 
[ aan (verweerster) beschouwen; evenwel 
erop client te worden gewezen dat die 

'rente, hoewel ze van geen enkele ver-
1 plichting van de renteheffer afhangt, 
, toch verbonden is met de hoedanigheid 
:van bestuurder; dat de erflater dus aan 
· (verweerster) een schuldvordering ten 
laste (van Jacques Julien), heeft ver
. maakt, welke schuldvordering tot voor
iwerp heeft een verbintenis om iets te 
1doen vanwege de andere erfgenaam, de 
: schuldenaar van de last; deze last be-
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staat in de verplichting van Jacques Ju-/ 
lien om van zijn meerderheid (in de ven
nootschap waarin hij dank zij zijn vader 
de meerderheid, dat wil zeggen een wer
kelijke beslissingsmacht, heeft verkre
gen), gebruik te maken ten einde (ver
weerster) een " bezoldiging " te verzeke- . 
ren zolang zij be1>tuurder van die ven
nootschap zou blijven; dat daaruit volgt 
dat Jacques Julien in beginsel jegens 
zijn zuster slechts tot een gelijkwaardige 
uitvoering gehouden is wanneer hij fou
tief nalaat gebruik te maken van zijn 
meerderheid ten gunste van die legata
ris; ... dat het betoog van (Jacques Ju
lien) in verband met de verkiezing en 
het eventueel ontslag van de bestuurders 
niet ter zake dienend is, aangezien de erf
later de vennootschap niet de verbinte
nis heeft opgelegd (verweerster) in 
dienst te houden zolang zij het wenst; 
dat hij, zonder afbreuk te doen aan de· 
vrijheid van de organen van de vennoot
schap, van zijn zoon Jacques aileen 
maar heeft geeist dat hij er loyaal toe 
bijdraagt om het familiaal karakter van 
de vennootschap te behouden ten einde ' 
de belangen van de vennootschap en die 
van de erfgenamen van de oprichter er
van te verenigen; dat zulk een eis na
tuurlijk de vennootschap noch de orga
nen ervan verbindt; dat, afgezien van de 
nietigheden wegens - een te dezen niet 
bewezen - aantasting van de goede ze
den of van de openbare orde, de overeen
komsten en bedingen over de stemmin
gen op de algemene vergaderingen van 
de handelsvennootschappen onwettig 
zijn, wanneer zij het belang van de 
vennootschap willen opofferen aan of 
doen afhangen van de belangen van der
den; dat zulks noch de oorzaak, noch het 
voorwerp was van de betwiste clausule, 
die integendeel strekt om iemand te 
doen aanwijzen die, omdat zij tegelijker
tijd aandeelhouder in de vennootschap 
en blote eigenaar van het goed waarin 
zij haar werkzaamheden uitoefent (aan-. 
gezien het vruchtgebruik van het goed 1 
toebehoort aan Lady Wayland, die ook, 
een minderheidsaandeelhouder van de 
vennootschap Wayland is), aan de wel
vaart van de vennootschap kan mede
werken zodanig dat haar hoedanigheid 
van bestuurder ertoe bijdraagt de condi-, 
ties in het Ieven te roepen voor de con- ' 
vergentie van aile prive-belangen waar- · 
van de vereniging de toekomst van de 
vennootschap Usines Wayland kan bevei
ligen; dat de erflater dus zijn zoon Jac
ques rechtmatig kon verplichten om de 
kandidatuur van (verweerster) voor de, 

post van bestuurder te steunen en van 
hem kon eisen dat hij een gunstige hou
ding aannam bij de beslissingen over de 
vaststelling van het bedrag van haar 
" bezoldiging "; dat deze clausule tot doel 
heeft misbruik van meerderheid te ver
mijden en niet het in de hand te werken; 
dat zij immers strekt om- (verweerster) 
als minderheidsaandeelhouder te be
schermen tegen een eventueel misbruik 
van meerderheid dat de andere erfge
naam geneigd zou zijn te begaan; dat die 
clausule en de eruit volgende last voor 
(Jacques Julien) hem geenszins beletten 
de belangen van de vennootschap te ver
dedigen », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 74, tweede lid, van de gecoi:irdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
« de aandeelhouders die eigenaar zijn 
van aandelen welke het in de statuten 
vastgestelde kapitaal vertegenwoordigen, 
het recht hebben om op de algemene 
vergaderingen van de naamloze vennoot
schappen, in persoon of bij gemachtigde, 
te stemmen, niettegenstaande enige hier
mee strijdige bepaling, mits zij zich naar 
de voorschriften van de statuten gedra
gen »; die bepaling de openbare orde 
raakt; daaruit volgt dat iedere clausule 
die de vrijheid van een aandeelhouder 
om te stemmen beperkt, onder meer 
door hem te verplichten in een bepaalde 
zin op de algemene vergadering te stem
men, een onwettig voorwerp heeft en 
nietig is; meer bepaald, elke uiterste 
wilsbeschikking waarbij de erflater een 
erfgenaam, als meederheidsaandeelhou
der in een naamloze vennootschap, ver
plicht die meerderheid te gebruiken om 
te zorgen dat een bepaalde persoon be
stuurder blijft zolang deze het wil, en 
dat hij een bepaalde bezoldiging ont
vangt, van rechtswege nietig is, ook al is 
niet bewezen dat die beschikking het be
lang van de vennootschap wil opofferen 
aan, of doen afhangen van, de belangen 
van derden; dat noch de omstandigheid 
dat de maatregel die de erflater aldus 
wou opleggen, objectief oordeelkundig en 
in overeenstemming met het belang van 
de vennootschap blijken te zijn, noch de 
omstandigheid dat die maatregel tot doel 
heeft « een eventueel misbruik van 
meerderheid te voorkomen », aan de al
dus gestelde uiterste wilsbeschikking 
haar ongeoorloofd karakter kunnen ont
nemen; het arrest P,erhalve niet op grond 
van de in het middel overgenomen rede
nen heeft kunnen beslissen dat er geen 
nietigheid kleefde aan de uiterste wilsbe
schi_kking waarbij de erflater zijn zoon 
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Jacques verplichtte zijn meerderheid in is, ... aangezien de erflater de ven
de algemene vergadering van de tot bin- nootschap niet de verbintenis heeft 
dendverklaring van het arrest opgeroe- opgelegd zijn dochter Yvonne in 
pen vennootschap te gebruiken om de d" t t h d 1 · · h t 
kandidatuur van verweerster te steunen 1 lens e ou en zo ang ZlJ e 
voor de post van bestuurder en te zorgen \wenst », en, anderzijds, dat, hoewel 
dat zij, zolang zij dit wou blijven, een be- « de overeenkomsten en bedingen 
zoldiging, zoals een echte rente, zou ant- . over de stemmingen op de algemene 
vangen (schending vLm de artikelen 73 :vergaderingen van de handelsven
en 74 van titel L'\: van boek I van het nootschappen onwettig zijn, wan
Wetboek van Koophandel); neer zij het belang van de vennoot-

tvveede onderdeel, krachtens artikel 55, schap willen opofferen aan, of doen 
derde lid, van de gecoordineerde wetten afhangen van, de belangen van der
op de handelsvennootschap, de bestuur- den, ... zulks noch de oorzaak noch 
ders v<m de naamloze vennootschap te het voorwerp van de betwiste clau
allen tijde ad rmtum kunnen worden ant- sule was, die integendeel strekt(e) 
slagen door de algemene vergadering; 
die bepaling de openbare orde raakt; der- ,om iemand te doen aanwijzen die, 
halve volstrekt nietig is niet alleen de lomdat zij tegelijkertijd aandeelhou
statutaire bepaling tot beperking van de ider in de vennootschap is en blote 
mogelijkheid tot ontslag van een be- 1eigenaar van het goed waarin zij 
stuurder, maar ook nag de clausule in ha.ar werkzaamheden uitoefent, ... 
een overeenkomst of een testament die aan de welvaart van de vennoot
een aandeelhouder de verplichting oplegt schap kon medewerken, zodanig dat 
van zijn stemrecht in de algemene ver- ,haar hoedanigheid van bestuurder 
gadering gebruik te maken om de kandi-
datuur van een bepaalde persoon voor de ertoe bijdraagt de condities in het 
post van bestuurder te steunen zolang leven te roepen voor de convergen
deze dit wil blijven; daaruit volgt dat het tie van alle prive-belangen, waarvan 
arrest, door de litigieuze uiterste wilsbe- de vereniging de toekomst van de 
schikking wettig te verklaren, het begin- vennootschap Usines Wayland (kon) 
sel van openbare orde volgens hetwelk i beveiligen »; 
de bestuurders van een naamloze ven-
nootschap ad nutum kunnen worden ant- Overwegende dat het hof van be
slagen (schending van artikel 55, inzon- roep met die vermeldingen, zonder 
derheid het derde lid, van titel IX van de in beide onderdelen van het mid
boek I van he~ Wetboek van ~oophandel) del aangewezen wettelijke bepalin
en de regels mzak~ de werk~ng van de \ gen te schenden, zijn beslissing ver
algemen~ vergadermg. van d1e ve:r:noot- twoordt dat de opmerkingen dien
schap m1skent (schendmg van alle m het an 
middel aangewezen bepalingen) : ' aangaande van ~e tegenstaanders 

I van verweerster m verband met de 
Overwegende dat, na erop te heb- I wet_tig~~id yan die uiterste-wilsbe

ben gewezen dat aile partijen het , sch1kkmg met gegrond waren; 
voorwerp van ae uiterste-wilsbe- Dat, enerzijds, hoewel vaststaat 
schikking in het codicil van 12 sep- dat de regel van artikel 55, derde 
tember 1975 als een gift aan ver- lid, van de gecoordineerde wetten op 
weerster in de vorm van een door de handelsvennootschappen de 
de vennootschap Wayland uit te ke- open bare orde raakt en dus elke 
ren rente te beschouwen en dat de clausule tot opheffing of beperking 
erflater aan zijn dochter Yvonne een van het recht van de algemene ver
schuldvordering ten laste van zijn gadering om de bestuurders te ont
zoon Jacques heeft vermaakt, welke , slaan, onwettig zou zijn, zulks niet 
schuldvordering tot voorwerp heeft · geldt voor een clausule die, zoals 
een verbintenis om iets te doen, het , het arrest vaststelt, die draagwijdte 
arrest zegt, enerzijds « dat het be- niet heeft, « aangezien de erflater de 
toog van de tegenstanders van Ju- :vennootschap niet heeft verplicht 
lien Yvonne in verband met de ver- zijn dochter Yvonne in dienst te 
kiezing en het eventueel ontslag van ,l'houden zolang zij het wenst (zou 
de bestuurder niet ter zake dienend wensen) (en), zonder afbreuk te 
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doen aan de vrijheid van de orga
nen van de vennootschap, ... van 
zijn zoon Jacques aileen heeft geeist 
dat hij er loyaal toe bijdraagt om 
het familiaal karakter van de ven
nootschap te behouden ten einde de 
belangen van de vennootschap en 
die van de erfgenamen van de op
richter ervan te verenigen; ... dat 
zulk een eis natuurlijk de vennoot
schap noch de organen (ervan) ver
bindt »; 

Dat, anderzijds, hoewel de bedin
gen betreffende de uitoefening van 
het stemrecht in de algemene verga
deringen van de handelsvennoot
schappen onwettig en bijgevolg nie
tig zijn wanneer er bedrog mee ge
moeid is of zij strijdig zijn met het 
belang van de vennootschap, zij in
tegendeel als wettig moeten worden 
beschouwd wanneer zij het recht 
van de aandeelhouder om aan de 
maatschappelijke beslissingen deel 
te nemen, niet opheffen, overeen
stemmen met het belang van de 
vennootschap zelf en losstaan van 
elke bedrieglijke idee; het hof van 
beroep bij de feitelijke beoordeling 
van de draagwijdte van de bewiste 
uitsterste-wilsbeschikking te dezen 
juist erop wijst dat die clausule 
strekte om iemand (de eerste ver
weerster) als bestuurder te doen 
aanwijzen die kon meewerken aan 
de welvaart van de vennootschap en 
de toekomst ervan beveiligen; dat 
het aldus wettig beslist « dat de 
erflater zijn zoon Jacques rechtma
tig kon verplichten om de kandida
tuur van zijn zuster Yvonne voor de 
post van bestuurder te steunen en 
van hem kon eisen dat hij een gun
stige houding aannam bij de beslis
singen over de vaststelling van het 
bedrag van haar " bezoldiging " »; 

Dat geen van beide onderdelen 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
893, 894, 895, 902, 1105, 1106, 1832, 1833, 
1856, 1859, 1873, 1969 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 13, 26, 53, 54, 63bis en 70 
van titel IX van boek I van het Wetboek 
van Koophandel, alsmede van het begin-

sel van de autonomie der procespartijen, 
een algemeen rechtsbeginsel dat is neer
gelegd in artikel 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastsgesteld dat wijlen Tony Julien, van 
wie Jacques Julien en verweerster de 
wettige kinderen en enige erfgenamen 
zijn, aan zijn uiterste wilsbeschikkingen 
een codicil had toegevoegd, met als da
tum 12 september 1975 en luidend als 
volgt: « Ik wens dat "Usines W.A. Way
land " na mijn dood een familiebedrijf 
blijft, en wil dat mijn dochter Yvonne 
verder bestuurder blijft en dat mijn zoon 
Jacques van zijn meerderheid gebruik 
maakt om aan mijn dochter, benevens 
de opbrengst van haar aandelen en tanti
emes als bestuurder, een bezoldiging toe 
te kennen die wordt vastgesteld samen 
met mijn zoon Jacques, en gei:ndexeerd 
is volgens de kosten van levensonder
houd, zodat mijn dochter zonder mate
riiHe zorgen kan !even zolang zij be
stuurder wil blijven >>, de middelen van 
Jacques Julien tot nietigverklaring van 
dat codicil verwerpt en, na de niet-nako
ming door Jacques Julien van de ver
plichtingen hem opgelegd door die uiter
ste wilsbeschikking als foutief te hebben 
aangemerkt, hem veroordeelt om uit 
dien hoofde aan verweerster een schade
vergoeding te betalen en de heropening 
van de debatten beveelt om het bedrag 
van die vergoeding te doen vaststellen, 
hoofdzakelijk op grand: (a) dat de liti
gieuze uiterste-wilsbeschikking Jacques 
Julien verplichtte om van zijn meerder
heid in de algemene vergadering van de 
N.V. W.A. Wayland gebruik te maken om 
aan verweerster, zolang zij bestuurder in 
die vennootschap wenste te blijven, een 
rente toe te kennen die van geen enkele 
verplichting van de renteheffer afhangt; 
(b) dat alle partijen die rente als een gift 
beschouwen; dat het dus niet gaat om de 
uitvoering door de vennootschap van een 
natuurlijke verbintenis; (c) dat volgens 
de erflater de betaling van die rente een 
tweevoudig doel had, namelijk : 1° uit de 
winsten van de vennootschap een vol
doende inkomen aan verweerster te ver
schaffen om in haar onderhoud te kun
nen voorzien, en 2° verweerster ertoe aan 
te zetten bij de vennootschap te blijven, 

terwijl, ... 
vierde onderdeel, luidens artikel 1832 

van het Burgerlijk Wetboek « de ven
nootschap een contract is waarbij twee 
of meer personen overeenkomen iets in 
gemeenschap te brengen met het oog-
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merk de winst die daaruit kan ontstaan, 
onder elkaar te verdelen »; volgens arti
kel 1833 « elke vennootschap een onge
oorloofd voorwerp moet hebben en tot 
het gemeenschappelijk belang van de 
partijen worden aangegaan »; volgens ar
tikel 1 van titel I van boek IX van het 
W etboek van Koophandel « de handels
vennootschappen vennootschappen zijn 
die daden van koophandel tot doel heb
ben » en onder meer << door het burger
lijk recht worden beheerst >>; artikel 2, in 
fine, van dezelfde titel bepaalt dat << elke 
handelsvennootschap een rechtspersoon 
is onderscheiden van de persoon der 
vennoten >>; uit die bepalingen volgt dat 
de handelsvennootschap niet bekwaam 
is om schenkingen te doen en !outer kos
teloos te beschikken over haar goederen 
of dat althans zodanige handelingen de 
grenzen overschrijden die de wet voor 
het maatschappelijk doel van de han
delsvennootschappen heeft vastgesteld; 
daaruit volgt dat het arrest, na te heb
ben vastgesteld : 1 o dat alle partijen het 
erover eens zijn dat de litigieuze be
schikking strekt om aan verweerster 
door de N.V. Wayland een rente als gift 
te doen toekennen, wat door de appel
rechter niet wordt betwist; 2° dat die ren
te niet afhing van « enige verplichting 
van de renteheffer >>, maar enkel van 
haar hoedanigheid van bestuurder; 3° dat 
de betaling van de rente dus niet neer
kwam op « de uitvoering door de venoot
schap van een natuurlijke verbintenis >>, 
niet wettig kan beslissen dat de toeken
ning van die rente aan verweerster niet 
in strijd is met de regels inzake de be
kwaamheid en het specifieke karakter 
van de rechtspersonen, hoofdzakelijk op 
grand dat het specifieke karakter van de 
rechtspersoon er niet aan in de weg 
staat « dat zij de gemaakte winsten naar 
goeddunken aanwendt en onder meer 
dat zij ze verdeelt onder de bestuurders, 
aandeelhouders of derden » en « menslie
vend is jegens haar eigen medewerkers >> 
(schending van de artikelen 902, 1832, 
1833 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 
van titel IX van boek I van het W etboek 
van Koophandel en, voor zoveel nodig, 
1856, 1859, 1873 van het Burgerlijk Wet
hoek, 13, 26, 53, 54, 63bis en 70 van titel 
IX van boek I van het Wetboek van 
Koophandel); 

W at het vierde onderdel betreft : 
Overwegende dat, voor alle rechts

handelingen die een vennootschap 

als rechtspersoon mag verrichten, 
de bekwaamheid van een vennoot
schap met rechtspersoonlijkheid in 
beginsel dezelfde is als die van een 
natuurlijke persoon, tenzij de wet ze 
heeft beperkt; dat een daad van be
schikking om niet, niet per se onver
enigbaar is met de aard zelf van een 
handelsvennootschap, met dien ver
stande dat de wettigheid ervan 
evenwel afhangt van het vereiste 
dat die daad, zij het zijdelings, ver
richt wordt om het maatschappelijk 
doel te verwezenlijken; 

Overwegende dat het arrest welis
waar vermeldt << dat het niet ging 
om de uitvoering door de vennoot
schap van een natuurlijke verbinte
nis », maar het ook erop wijst, ener
zijds, dat de litigieuze clausule 
strekt om iemand aan te wijzen 
« die, omdat zij tegelijkertijd aan
deelhouder in de vennootschap is en 
blote eigenaa'l' van het goed waarin 
zij haar werkzaamheden uitoefent, 
aan de welvaart van de vennoot
schap kon medewerken, zodanig dat 
haar hoedanigheid van bestuurder 
ertoe bijdraagt de condities in het 
leven te roepen voor de convergen
tie van alle prive-belangen waarvan 
de vereniging de toekomst van de 
vennootschap Usines Wayland (kon) 
beveiligen », anderzijds, dat de li
tigieuze uiterste-wilsbeschikkingen 

<< zowel in het belang van de ven
nootschap als in die van de beide le
gatarissen » waren genomen en dat 
zulks inzonderheid het geval was 
« voor de nauw met de andere ver
bonden beschikking, om de dochter 
van de erflater te doen blijven in 
het door haar vader opgerichte be
drijf, waarin het grootste deel van 
zijn erfenis was belegd »; 

Dat het hof van beroep, dat aldus 
een zelfs zijdelings verband tussen 
de litigieuze daad en het doel of het 
be lang van de vennootschap Way
land vaststelt, naar recht zijn beslis
sing verantwoordt, waarin de midde
len van Jacques Julien betreffende 
de bekwaamheid van het specifieke 
karakter van de rechtspersoon wor
den verworpen; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt de eiser in de kosten. 

13 april1989 - 1• kamer- Voo_rzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorz1tter -
Verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 455 

1" KAMER - 13 april 1989 

VERZEKERING - ALGEMENE REGELS -
VALSE VEF.KLARING - BEGRIP- BEWIJS. 

De verzekeraar die de nietigheicl van de 
verzekering aanvoert op grand ilat de 
verzekerde, zelfs zonder kwade trouw, 
een valse verklaring heeft afgelegd, 
moet bewijzen dat die verlrlaring de 
waar.dering van het risico verminderd 
of het voorwerp ervan dermate gewij
zigd lleeft dat de verzelreraar, had hij 
daarvan lrennis gedragen, niet onder 
dezelfde voorwaarden zou gecontrac
teerd hebben (1). (Art. 9 Verzekerings
wet.) 

(COBECA T. DECOUX) 

Ovez· het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 780 
van het Gerechtelijk Wetboek en 9 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke

·ringen, 

doordat het arrest van 4 maart 1987, 
na te hebben vastgesteld dat de rechts
vordering van eiseres strekte tot terug
betaling van de verzekeringsuitkeringen 
tot betaling waarvan eiseres gehouden 
was jegens derden die het slacht<;>!fer 
waren van verkeersongevallen te WIJten 
aan verweerder of aan personen voor 
wie hij moet instaan, dat eiseres haar 
rechtsvordering grondde op de artikelen 
24 en 25, 1°, van de algemene voorwaar
den van de polissen voor de aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen, welke artikelen een recht van 
verhae.l invoeren in geval van valse ver
klaring of verzwijging bij het sluiten van 
het contract, en dat verweerder aldus zes 
polissen had gesloten die ieder een af
zonderlijk contract vormden en een be
paalde vrachtwagen of tractor dekten. -
het arrest betwist niet doch gaat er Im
pliciet van uit dat verweer~~r bij" het 
sluiten van de contracten OllJI.Uste or on-
volledige verklaringen had afgelegd be
treffende de antecedenten van de gewo
ne bestuurders van de voertuigen -
verklaart dat de rechtsvordering van ei
seres enkel gegrond was in zoverre ze op 
een enkele van die polissen, namelijk de 
polis nr. 115.40_5 betrekk~ng h<;td, aange
zien bij het slmten van d1e polls een val
se verklaring was afgelegd met het oog 
op het krijgen van een ristorno van. 15 
pet. op de premie, de rechtsvor~ermg 
van eiseres niet gegrond verklaart m zo
verre zij op de vijf vorige polissen be
trekking heeft en de beslissing grondt op 
een geheel van overwegingen, zoals on
der meer op deze dat eiseres het met 
een vorige verzekeraar gesloten contract 
zonder meer had overgenomen zonder 

. bij deze inlichtinge? in te winnen en d~t 
eiseres derhalve met aantoonde dat ZIJ, 

· indien zij op de hoogte was geweest 
ARREST ( vertaling) van het juiste aantal ongevallen die zich 

in de loop van de drie jaren v66r het 
(A.R. nr. 8322) contract in de onderneming van verweer

' der hadden voorgedaan, niet onder de-
l d b t zelfde voorwaarden zou hebben gecon-

HET HOF; - Ge et op e es re- tracteerd en doordat, bijgevolg, het ar-
den arresten, op 4 maart en 30 juni ·rest van 30 juni 1987 zich ertoe beperkt 
1987 door het Hof van Beroep te verweerder te veroordelen om aan ver
Luik gewezen; weerster het bedrag van 127.793 frank te 
---------------~~-1 betalen ter vergoeding van de door eise

res voor de polis nr. 115.405 gemaakte 
kosten, (1) Cass., 3 nov. 1955 (A.C., 1956, 162). 
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terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de 
artikelen 24 en 25 van de algemene voor
waarden van de door de partijen geslo
ten polissen eiseres het recht gaven een 
recht van verhaal uit te oefenen tegen 
verweerder in geval van onjuiste opgave 
of verzwijging bij het sluiten van het 
contract, in de zin van artikel 9 van de 
wet van 11 juni 1874; anderzijds, uit arti
kel 9 volgt dat de verzekerde aan de ver
zekeraar de juiste inlichtingen moet ver
strekken betreffende het risico dat hij 
gedekt wil zien, zonder dat de verzeke
raar deze hoeft na te gaan; de arresten 
bijgevolg, door eiseres de terugbetaling 
te ontzeggen van de voor de vijf andere 
polissen dan polis nr. 115.405 gemaakte 
kosten op grond dat eiseres de met een 
vorige verzekeraar gesloten contracten 
zonder meer had overgenomen zonder 
inlichtingen bij hem in te winnen, artikel 
9 van de wet van 11 juni 1874 op de ver
zekeringen verkeercl toepassen, een ver
keerde uitlegging geven aan de artikelen 
24 en 25 van de algemene voorwaarden 
van die vijf polissen en aldus artikel 9 
alsook de bewijskracht die de genoemde 
polissen krachtens de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
bezitten, schenden; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 25, 1°, 

van de algemene voorwaarden van 
de tussen eiseres en verweerder ge
sloten verzekeringspolissen in aan
sluiting op artikel 9 van de wet van 
11 juni 1874 weliswaar bepaalt dat 
de maatschappij de haar door arti
kel 24 toegekende rechten kan uit
oefenen in geval van valse verkla
ring of verzwijging bij het sluiten 
van het contract; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 9 van de wet van 11 juni 1874 el
ke verwijzing of onjuiste opgave van 
de zijde van de verzekerde, zelfs 
zonder kwade trouw, de verzekering ' 
nietig maakt; dat die bepaling ech
ter tevens als voorwaarde stelt dat 
daardoor de waardering van het risi
co zodanig wordt verminderd of het 
voorwerp ervan zodanig veranderd 
dat de verzekeraar, indien hij daar
van kennis had gedragen, de over
eenkomst niet op dezelfde voorwaar
den zou hebben aangegaan; 

Dat die bepaling, die de gelijk
waardigheid van de prestaties wil 
verzekeren dus, zoals blijkt uit de 
voorbereiding van die wet, veronder
stelt dat de onjuiste opgave, gelijk 
de verzwijging de omvang van het 
risicico kan veranderen; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de in het antvvoord op de overige on
derdelen weergegeven vermeldingen 
van het arrest van 4 maart 1987, het 
hof van beroep oordeelt dat, behalve 
wat het bedrog betreft bij het slui
ten van de polis nr. 616.145.477, die 
polis nr. 115.405 is geworden, het 
nooit de bedoeling is geweest van de 
tussen eiseres en verweerder ver
richte operatie « een onsplitsbaar 
geheel » te maken; dat eiseres bij 
het sluiten van ieder contract op 
haar gewone tariefvoorwaarden een 
zakelijk, afzonderlijk risico had aan
gegaan, dat los stond van de per
soon van de verschillende chauf
feurs van de onderneming, alsook 
van de ongevallen die voordien met 
elk van de voertuigen waren gebeurd, 
en dat eiseres niet aantoonde en 
trouwens evenmin aanbood te bewij
zen dat zij, indien zij op de hoogte 
was geweest van het juiste aantal 
ongevallen die zich in de loop van 
de drie laatste jaren v66r het sluiten 
van het contract hadden voorge
daan, niet op dezelfde voorwaarden 
zou hebben gecontracteerd; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus, zonder artikel 9 van de 
wet van 11 juni 1874 en zonder de 
bewijskracht van de artikelen 24 en 
25 van de algemene voorwaarden 
van de polissen te schenden, de be
slissing waarbij de vordering van ei
seres alleen toegewezen wordt voor 
de polis nr. 115.405 naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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13 apri, 1989 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Bayart 

Nr. 456 

1' KAMER - 13 april 198!1 

1° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES
HEREN- RAAD VAN DE ORDE - WRAKING -
PROCEDURE - TOEPASSELIJKE WET. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - BESLISSING 
WAARBIJ EEN TUSSENGESCHIL BIJ RET GE
SCHIL TEN GRONDE WORDT GEVOEGD. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - WRAKING VAN EEN LID VAN DE 
PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN - VEREISTEN. 

4° GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEES
HEREN- RAAD VAN DE ORDE- WRAKING 
VAN EEN LID - VEREISTEN. 

5° GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEES
HEREN - TUCHTRECHTSVORDERING GE
GROND OP EEN K.B. - K.B. VAN VALSHEID 
BETICHT - GEVOLGEN. 

6° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VEROR
DENINGEN - IN MINISTERRAAD OVERLEGD 
K.B. - ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE -
CHRONOLOGIE. 

1" De wraking van de I eden van de pro
vinciale raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren wordt geregeld bij 
de artt. 40 tot 43 van het K.B. 6 feb. 
1970 en niet bij art. 837 Ger. W: 

2" Art. 6.1. E. V.R.M. is niet van toepas
sing op een beslissing die enkel een 
tussengeschil bij een geschil ten gran
de voegt (1). 

3" en 4" Art. 6.1 E. V.R.M. houdt niet in 
dat gewraakte leden van een raad van 
de Orde van Geneesheren geen uit
spraak mogen doen over een wraking 
van een ander lid van de raad door de
zelfde persoon, zelfs als die wraking 
op dezelfde grande berust. 

5" Art. 4 wet 17 april 1878, dat van toe
passing is op de verhouding tussen 
burgerlijke rechtsvordel'ing en straf
vordering, houdt voor de raad van de 
Orde van Geneesheren geen verbod in 
om uitspraak te doen over de tucht
rechtsvordering tegen een geneesheer, 
oak al heeft deze het K.B. waarop de 
tuchtrechtsvordeJ'ing is gegrond van 
valsheid beticht. (Art. 417 Ger.W.) 

6" Wanneer een K.B. in ministerraad 
moet worden overlegd, hoeft het ad
vies van de afdeling wetgeving van de 
Raad Fan State niet noodzakelijk aan 
dat overleg vooraf te gaan. (Art. 2 Wet 
Raad van State.) 

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8398) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 2 februari en 15 
maart 1988 door de raad van beroep 
met het Frans als voertaal van de 
Orde van Geneesheren gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 43 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking van de raden van de Orde van 
Geneesheren, 2, 837 van het Gerechtelijk 
Wetboek en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van de onpartijdig
heid van de rechter, 

. doordat de raad van beroep met het 
Frans als voertaal van de Orde van Ge
neesheren op 2 februari 1988, op de door 
eiser aanhangig gemaakte akten van 
wraking tegen de magistraat Thiry en de -------------------.....J geneesheren Lange, Cattiez, Andri, 
Raickman en Fagnard, heeft beslist het 
tussengeschil bij het geschil ten grande 
te voegen, 

(1) Zie Cass., 9 dec. 1986, A.R. nr. 972 
(A.C., 1986-87, nr. 218). 
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terwijl, eerste onderdeel, ingevolge ar
tikel 43 van het koninklijk besluit van 6 
februari 1970, wanneer een geneesheer 
een lid van de raad van beroep heeft ge
wraakt, de voorzitter de zaak aan dat 
rechtscollege moet voorleggen, dat er
over beslist bij meerderheid van stem
men; die met redenen omklede beslissing 
onverwijld aan de geneesheer moet wor
den betekend; naar luid van artikel 837 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat inge
volge artikel 2 van hetzelfde wetboek in 
tuchtzaken van toepassing is, te rekenen 
van de dag van de mededeling aan de 
rechter van de akte van wraking, alle 
vonnissen en verrichtingen in de regel 
worden geschorst; de bestreden beslis
sing die, zonder vast te stellen dat de 
verrichting spoedeisend is en dat vertra
ging gevaar oplevert, de twee enige in 
artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde uitzonderingen, beslist de vor
deringen tot wraking bij het geschil ten 
gronde te voegen, niet naar recht is ver
antwoord (schending van de artikelen 43 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970, 2 en 837 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de leden waarvan 
de onpartijdigheid verdacht is, niet mo
gen deelnemen aan de beslissing tot 
schorsing van de uitspraak over de tegen 
hen ingestelde vordering tot wraking 
zonder zowel bij de rechtzoekende die 
deze wrakingen heeft voorgedragen als 
bij derden een gewettigde twijfel te doen 
ontstaan nopens de onpartijdigheid van 
het rechtscollege dat over de gegrond
heid van die wrakingen en vervolgingen 
moet oordelen; de bestreden beslissing 
tot schorsing van de uitspraak, uitgaan
de van een rechtscollege waarvan som
mige leden zijn gewraakt, derhalve arti
kel 6.1 van het in het middel aangewe
zen verdrag schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerder tegen 

het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid, in zover
re het steunt op schending van arti
kel 827 van het Gerechtelijk Wet
hoek, nu die wetsbepaling niet van 
toepassing is op deze rechtspleging : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de in dat wetboek geldende regels 
van toepassing zijn op alle rechts
plegingen, behoudens wanneer deze 
beheerst worden door andere niet 

uitdrukkelijk opgeheven wetsbepa
lingen; 

Overwegende dat de materie van 
de wraking van de leden van de pro
vinciale raad en van de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren 
door de artikelen 40 en 43 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 
1970 tot regeling van de organisatie 
en de werking van de raden van de 
Orde van Geneesheren wordt be
heerst; 

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

Overwegende dat de raad van be
roep, voor het overige, door te be
slissen dat het tussengeschil inzake 
de akten van wraking van eiser te
gen verschillende leden van de raad 
van beroep bij het geschil ten gron
de wordt gevoegd, artikel 43 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 
1970 niet heeft geschonden; 

Dat dit onderdeel in dat opzicht 
naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden slechts van toe
passing is op het onderzoek, hetzij 
van geschillen over burgerlijke rech
ten en verplichtingen, hetzij van de 
gegrondheid van een beschuldiging 
in strafzaken, wat niet het geval is 
bij een beslissing die, zoals te de
zen, enkel een tussengeschil bij een 
geschil ten gronde voegt; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel van de onpartijdigheid van de rech
ter, 

doordat de bestreden beslissing van 15 
maart 1988 de akten van wraking tegen 
de geneesheren Cattiez, Andri en 
Raickman en tegen de magistraat Thiry 
niet gegrond heeft verklaard, weliswaar 
zonder de aanwezigheid van het ge-
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wraakte lid, maar telkens de aanwezi,f
heid van de andere eveneens gewraakte 
!eden, 

terwijl de grondslag van de vorderin
gen tot wraking identiek was, te weten 
het feit dat de geneesheren-leden tot de 
syndikale kamers van de geneesheren 
behoorden en de magistraat-lid de vader 
was van een van de advocaten van de 
syndicale vereniging; in die omstanclighe
den de deelname van een gewraakt lid 
aan de beslissing over de wraking van 
een ander lid bij de rechtzoekende en bij 
derden een gewettigde twijfel kan doen 
ontstaan nopens de onpartijdigheid van 
'het gerecht waarin de andere gewraakte 
leden zitting houden en dat de akten van 
·wraking afwijst; derhalve de bestreden 
beslissing, die zegt dat de akten van 
wraking tegen de geneesheren Cattiez, 
Andri en Raickman en tegen de magis
traat Thiry niet gegrond zijn, en waar
over mede is beraadslaagd door/ !eden 
die overigens zelf waren gevvraakt, het 
in het middel aangewezen artikel 6 van 
het Verdrag schendt en het eveneens 
aangewezen algemeen rechtsbeginsel 
miskent: 

Overwegende dat het middel geen 
kritiek oefent op de toepassing die 
de raad van beroep van artikel 43 
van voornoemd koninklijk besluit 
van 6 februari 1970 heeft gemaakt; 

Dat, ingevolge het eerste lid van 
die bepaling, het lid dat door wra
king is getroffen van die toestand 
onmiddellijk in kennis wordt gesteld 
door de voorzitter die de zaak voor
legt bij de raad, die erover beslist 
bij meerderheid van stemmen; dat 
het gewraakte lid, dat vooraf zal 
moeten zijn gehoord, zich niet onder 
de aanwezige leden mag bevinden; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing van 15 maart 1988 zegt dat 
« de voorzitter elk gewraakt lid in 
kennis heeft gesteld en ieders geval 
heeft voorgelegd aan de raad (van 
beroep), die erover heeft beslist bij 
meerderheid van stemmen, zonde:r 
dat het gewraakte lid, na vooraf te 
zijn gehoord, zich onder de aanwezi
ge leden bevond, met betrekking tot 
de akten van wraking tegen genees
heren Cattiez, Andri en Raickman 
en (die) tegen de magistraat Thiry»; 

Overwegende dat, nu de gewraak
te leden van de raad niet hebben 
deelgenomen aa:n de beslissiug over 
hun wraki:ng, het feit aileen dat zij 
deel hebben genomen aan de beslis
sing over de wrakingen op grond 
van de weergegeven motieven, geen 
schending uitmaakt van de door ei
ser aangevoerde wetsbepaling noch 
een miskenning van het eveneens 
door hem aangewezen algemeen 
rechtsbeginsel; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel: miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
volstrekt gezag van gewijsde erga omnes 
van de beslissingen van de strafrechter, 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Vl!etboek van Straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing van 15 
maart 1988 zegt dat de uitspraak niet 
moet worden geschorst op grond van een 
klacht tegen onbekende wegens valsheid 
en gebruik van valse stukken in openba
re geschriften, enkel op grond dat : « ten 
betoge dat de litigieuze besluiten nrs. 78 
en 79 onwettig zijn in hoofdzaak wordt 
aangevoerd dat de adviezen van de Raad 
van State over de ontwerpen van die be
sluiten na het overleg in ministerraad 
over diezelfde ontwerpen zijn gegeven; 
dat ( ... eiser) net zoals (de bestreden be
slissing) toegeeft dat die adviezen zijn 
gegeven en dat het overleg werkelijk 
heeft plaatsgehad; dat hij derhalve, in 
bijkomende orde, niet kan beweren dat 
de bewuste besluiten vals zouden zijn in 
zoverre daar·in sprake is van een advi.es 
en een overleg maar zonder te verduide
lijken wat eerst is gebeurd; ( ... ) da.t de 
vraag of het advies dan wel het overleg 
eerst is gebeurd zonder belang is voor de 
wettigheid van die besluiten aangezien 
beide aan de publikatie voorafgaan; dat, 
volgens (eisers) betoog de klacht wegens 
valsheid en gebruik van valse stukken 
ten laste van " X " slechts aile of een ge
deelte van de leden van de Uitvoerende 
Macht, eventueel met materii:He bijstand 
van een derde, kan betrel'fen; dat niet 
•mag worden verondersteld dat zij opzet
telijk, en a fol'tiori met bedrieglijk oog
merk, de waarheid verdraaien bij het op

, stellen van een besluit; dat, sterker nog, 
, een dergelijke valsheid ondenkbaar is 
aangezien een besluit enkel kan beogen 
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uit te drukken wat zijn opsteller(s) erin I 
wilde(n) uitdrukken; dat het bijgevolg 
duidelijk wordt waarom in het ver
weerschrift de geloofwaardigheid van de 
betichting van valsheid niet nader wordt 
gestaafd; dat uit die overwegingen hoe 
dan ook volgt dat niet kan worden inge
gaan op de vordering tot schorsing, die 
duidelijk een nieuw vertragingsmaneu
ver is, waarvan de systematische herha
ling door het indienen van gelijkaardige 
klacht en uiteindelijk elk gerechtelijk of 
rechterlijk optreden zou lamleggen », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatige conclusie voor de appelrech
ter betoogde : « dat hij op 9 september 
1987 klacht met burgerlijke-partijstelling 
tegen onbekenden (had) neergelegd we
gens valsheid in openbare geschriften en 
gebruik van valse stukken, met betrek
king tot de koninklijk besluiten nrs. 78 
en 79 van lO november 1967; die klacht 
gegrond was, enerzijds, op de overwe
ging dat ( ... ) ofwel de vermelding "gelet 
op het advies van de Raad van State", 
ofwel de vermelding " gelet op het advies 
van de in raad vergaderde ministers " 
een valsheid in openbare geschriften uit
maakt en, anderzijds, op het feit dat uit 
de beide opeenvolgende vaststellingen 
van de gerechtsdeurwaarder Delaey, die 
op verzoek van een confrater van (eiser) 
op 15 januari 1980 en 10 september 1985 
zijn gedaan, blijkbaar volgt dat in de ori
ginelen van die koninklijke besluiten, die 
zich in de bibliotheek van het Ministerie 
van Volksgezondheid en van het Gezin 
bevinden, bepaalde blanco's zouden voor
komen die, enkel in sommige gevallen, 
geheel of gedeeltelijk zijn ingevuld in de 
periode tussen de twee vaststellingen, zo
dat daaruit blijkbaar terecht kan worden 
afgeleid dat daaraan is "geknoeid ", al
thans dat die originelen niet volledig in 
overeenstemming zijn met de in het Bel
gisch Staatsblad gepubliceerde teksten 
en misschien evenmin met de door de 
Koning ondertekende tekst »; geen enke
le overvveging van de bestreden beslis
sing antwoordt op het middel van eiser, 
aangevoerd in zijn klacht met burger
lijke··partijstelling en in zijn conclusie 
herhaald, volgens hetwelk de raad van 
beroep eisers zaak niet in behandling 
mocht nemen op grond van valse wette
lijke en verordenende teksten, nu de aan 
de Koning ter ondertekening voorgeleg
de tekst misschien niet dezelfde was a!s 
de in het Belgisch Staatsblad gepubli
ceerde en er, althans, met de originelen 
van de genoemcl.e koninklijke besluiten 
was « geknoeid »; het bijgevolg niet re-

gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de beslisisng van de 
strafrechter volstrekt gezag van gewijsde 
erga omnes heeft; de rechter die kennis 
neemt van een klacht met burgerlijke
partijstelling, die zou kunnen leiden tot 
de vaststelling dat de wettelijke teksten 
waarop zijn aanstelling tot tuchtrechter 
en zijn bevoegdheid steunen, vals zijn, 
de uitspraak moet schorsen tot uitspraak 
is gedaan over de strafvordering, zonder 
dat hijzelf mag oordelen over de uit
spraak van de strafrechter over die straf
vordering; de bestreden beslissing der
halve, die beslist dat het bestaan van de 
door eiser aangevoerde valsheid niet kan 
worden verondersteld en zelfs ondenk
baar is, zijn beslissing de vordering tot 
schorsing af te wijzen, niet naar recht 
verantwoordt (miskenning van het in het 
middel aangewezen algemeen rechtsbe
ginsel en schending van artikel 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering) : 

Wat het eerste onderdeel betreft·: 
Overwegende dat de raad van be

roep, door meer bepaald vast te stel
len dat eiser « zijn betichting van 
valsheid hoegenaamd niet geloof
waardig maakt » en dat zijn vorde
ring tot schorsing « duidelijk een 
nieuw vertragend maneuver uit
maakt >>, zijn beslissing tot verwer
ping van die vordering regelmatig 

; met redenen heeft omkleed; 
Dat het onderdeel feitelijke grond

slag mist; 
Wat het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat in dit onderdeel 

geen beslissing wordt aangevoerd 
waarvan het gezag zou zijn mis
kend; 

Dat het middel, in zoverre het de 
miskenning van het gezag van ge
wijsde aanvoert, feitelijke grondslag 
mist; 

Dat het middel, in zoverre het 
geen schending aanvoert van artikel 
4 van de wet van 17 april 1878, dat 
van toeps.ssing is op de verhouding 
tussen de burgerlijke rechtsvorde
ring en de straf-vordering, faalt naar 
recht; 
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Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 67, 108 van de Grondwet, 1, 
8°, a van de wet van 31 maart 1967 tot 
toekenning van bepaalde machten aan 
de Koning ten einde de economische 
heropleving, de bespoediging van de re
gionale reconversie en de stabilisatie van 
het begrotingsevenwicht te verwezen.lij
ken, 2, inzonderheid tweede lid, van de 
wet van 23 december 1946 houdende op
richting van een Raad van State, zoals 
het in 1967 van kracht was, 

doordat de bestreden beslissing " de 
exceptie afgeleid uit de beweerde onwet
tigheid van de koninklijke besluiten nrs. 
78 en 79 van november 1967 en daaruit 
voortvloeiende gevolgen afwijst, en zich 
bijgevolg bevoegd verklaart om uit
spraak te doen over de zaak (van ei
ser) », na te hebben vastgesteld dat de 
twee ontwerpen van koninklijke beslui
ten in de ministerraad van 23 oktober 
1967 zijn overlegd, dus v66r de Raad van 
State op 6 november 1967 aan de minis
ter van Volksgezondheid zijn advies 
heeft toegestuurd over het ontwerp dat 
zou leiden tot het koninklijk besluit nr. 
79 van 10 november 1967, en op 8 novem
ber 1967 het advies over het ontwerp van 
het toekomstig koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967, voornamelijk op 
grond dat de wet geen volgorde voor
schijft voor de adviezen die de Koning 
moet inwinnen alvorens hij zijn verorde
nende bevoegdheid kan hanteren en dat 
bovendien de raadpleging van de Raad 
van State in dit geval niet verpilcht was, 
nu het feit dat aan de Koning bepaalde 
machten waren toegekend, impliceert 
dat de Raad van State niet behoefde ge
raadpleegd te worden, 

terwijl de materie geregeld bij de ko
ninklijke besluiten nrs. 78 en 79 van 10 
november 1967 tot de bevoegdheid van 
de Wetgevende Macht behoort; eveneens 
de wet van 31 maart 1967 (artikel 1, 8°, a, 
aangewezen in het rniddel) de Koning bij 
uitzondering heeft gemachtigd om alle 
nuttige maatregelen te treffen ten einde 
« de kwaliteit der geneeskundige zorgen 
te bevorderen en de normale verstrek
king ervan te verzekeren door een her
ziening en een aanpassing van de wetge
ving in verband met de uitoefening van 
verschillende takken van de geneeskun
de »,en zulks « door een in ministerraad 
overlegd besluit »; naar luid van het in 
het middel aangewezen artikel 2, tweede 
lid, van de wet van 23 december 1946, zo
als het in 1967 van kracht was, en buiten 
het geval van hoogdringendheid, dat in 
de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 

niet wordt vastgesteld en dat evenmin 
uit de machtigingswet van 31 maart 1967 
kan worden afgeleid, « de ministers aan 
het beredeneerd advies van de afdeling 
(wetgeving van de Raad van State) de 
tekst onderwerpen van alle voorontwer
pen van wet of uitvoerings-, organieke 
en verordenende besluiten »; de recht
sprekende organen, zoals de raad met 
het Frans als voertaal van de Orde van 
Geneesheren, zo nodig ambtshalve, moe
ten weigeren een organiek of verorde
nend uitvoeringsbesluit toe te passen 
dat, buiten het behoorlijk vastgestelde 
geval van hoogdringendheid, niet vooraf 
voor advies aan de afdeling wetgeving 
van de Raad van State is voorgelegd; die 
door een wet van openbare orde opgeleg
de raadplegingen een wezenlijk vormver
eiste uitmaakt dat, bij niet-naleving, leidt 
tot onwettigheid van het besluit waar
over advies diende te worden gegeven; 
het advies van de Raad van State aan 
het overleg in ministerraad moet vooraf
gaan; die koninklijke besluiten, zo in de 
ministerraad over de koninklijke beslui
ten nrs. 78 en 79 is overlegd zonder ken
nisneming van het advies van de Raad 
van State, zo dat advies enkel aan de mi
nister van Volksgezondheid is toege
stuurd en zo de Koning ze enkel met me
deondertekening van die minister heeft 
uitgevaardigd, nietig zijn wegens het 
ontbreken van een wezenlijke vormver
eiste; de bestreden beslissing derhalve, 
die beslist dat de wet geen volgorde 
oplegt voor de adviezen die de Koning 
moet inwinnen alvorens hij zijn verorde
nende bevoegdheid kan uitoefenen en, 
bovendien, dat de raadpleging van de 
Raad van State niet verplicht was in dit 
geval en die bijgevolg zegt dat zij be
voegd is om over eiser te oordelen, alle 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat uit de in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerde 
aanhef van het koninklijk besluit 
nr. 78 betreffende de geneeskunst 
de uitoefening van de daaraan ver~ 
bonden beroepen en de geneeskun
dige commissies en van het konink
lijk besluit nr. 79 van dezelfde da
tum betreffend de Orde der Genees
heren, blijkt dat die koninklijke 
besluiten zijn genomen na het ad
vies van de Raad van State en van 
de in raad vergaderde ministers; dat 
in die aanhef de data van die advie
zen niet worden vermeld; 
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Dat het bestaan van die twee ad
viezen het enige bij de wet gestelde 
vormvereiste is en de wet geen volg
orde oplegt waarin die adviezen 
moeten worden gegeven; 

Dat het. middel faalt naar recht; 

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

13 april 1989 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Bosly, waarne
mend voor:;:;itter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn. 

Nr. 457 

1• KAMER - 14 april 1989 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
ROERENDE VOORHEFFING OF BEDRIJFS
VOORHEFFING - TERUGBETALING - MORA
TOIRE INTERESTEN. 

2° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
- INKOMSTENBELASTINGEN - BEDR!JFS
VOORHEFFING - TERUGBETALING. 

1' en 2• Wanneer voorheffing en vooraf
betalingen aan de belastingplichtige 
worden terugbetaald, kan die terugbe
taling, krachtens art. 308, eerste lid, 
W.I.B. niet leiden tot toekenning van 
moratoire interesten; dat is meer be
paald zo wanneer alle gestorte bedra
gen moeten worden terugbetaald (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. GHYSELS-FRAN<,;OIS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1541 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 2, 89, inzonderheid § 1, 180 tot 
184, 203, 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 1235, 1376, 1377 en 
1378 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep beslist dat, 
ten gevolge van de vernietiging wegens 
prescriptie van de aanslag gevestigd voor 
het aanslagjaar 1979 onder artikel 
149.912, op de teruggave van het bedrag 
van 109.155 frank, te weten 59.155 frank 
bedrijfsvoorheffing en 50 000 frank voor
afbetaling, moratoire interesten verschul
digd zijn en daarvoor verwijst naar een 
arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen dat op 22 juni 1978 allereerst de 
terugbetaling van bedrijfsvoorheffing be
val, op grond: dat, indien enerzijds de 
starting in de schatkist van geldsommen 
langs de techniek van de bedrijfsvoorhef
fing niet stricto sensu ten aanzien is als 
belastingbetaling, anderzijds niet kan 
worden ontkend dat die starting alles
zins een betaling uitmaakt verricht door 
iemand die in de mening was het gestor
te bedrag verschuldigd te zijn, en dat, in
dien die mening steunt op een vergis
sing, de betaler recht heeft - op grond 
van de artikelen 1376 en 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek- op terugbetaling 
van de bij vergissing betaalde bedragen; 
dat (het hof van beroep) vervolgens mo
ratoriuminteresten op die bedrijfsvoor
heffing toekende, op grand dat welis
waar uit niets blijkt dat de Belgische 
Staat de voormelde bedragen te kwader 
trouw heeft ontvangen, zodat hij niet 
kan veroordeeld worden buiten de terug
betaling van de hoofdsom interesten te 
betalen te rekenen van de dag van beta
ling, doch dat, waar de Belgische Staat 
toen in appelconclusies expliciet de ge
grondheid van de stelling van appellant 
erkende, en, waar de Belgische Staat de ------------------! berekening van de te veel betaalde voor

(1) Cass., 29 okt. 1987, A.R. nr. F 810 F 
(A.C., 1987-88, nr. 127). 

heffing voorkomend in de appelconclu
sies van appellant niet betwistte, hij niet 
te goeder trouw de terugbetaling van de 
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voorheffing uitstelde, zodat op grand van 
artikel 1378 van het Burgerlijk Wethoek 
moratoriuminteresten verschuldigd wa
ren te rekenen vanaf de datum van de 
appelconclusies van appellant, 

terwijl geen enkele rechtsgrond het 
toekennen van moratoire interesten kan 
verantwoorden, nu, gelet op de wettelijke 
verplichting van artikel 183 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, het 
hetalen of toekennen van de helasthare 
hezoldigingen de verschuldigdheid van 
de hedrijfsvoorheffing medehrengt en de 
hij artikel 89, inzonderheid § 1, van het
zelfde wethoek voorziene mogelijkheid 
om de helasting hij voorafhetaling te vol
doen, de ontvangst door de administratie 
van hedrijfsvoorheffing en voorafbetalin
gen en de starting door de schuldenaar 
van de hedrijfsvoorheffing te samen met 
de starting door de helastingplichtige 
van voorafhetalingen op geen vergissing 
herust, hetgeen de terugvordering op 
grand van een onverschuldigde hetaling 
in de zin van artikelen 1235, 1376 en 1377 
van het Burgerlijk Wethoek uitsluit, 
evenals het toekennen van vergoedende 
interesten als hedoeld in artikel 1378 van 
het Burgerlijk Wethoek, en nu, vermits 
hedrijfsvoorheffingen en voorafbetalin
gen slechts, ingevolge de artikelen 2 en 
203 van het Wethoek van de Inkomsten-

de verrichte voorheffingen of vooraf
betalingen wordt terugbetaald, maar 
ook wanneer ze geheel worden. te
rugbetaald, zij het omdat de aanslag 
te laat was ingekohierd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, wegens de tardieve inko
hiering van de inkomstenbelasting 
voor het aanslagjaar 1979 ten name 
van eiser, door deze geen belasting 
verschuldigd is en de te zijnen be
hoeve gestorte voorheffingen en 
voorafbetalingen, belopende 109.155 
frank, moeten worden teruggegeven; 

Overwegende dat, nu de terugga
ve door verweerder van de bedoelde 
voorheffingen en voorafbetalingen 
geen terugbetaling van belasting is 
als bedoeld bij artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, het arrest dat artikel schendt 
door op het voormelde bedrag van 
109.155 frank moratoire rente toe te 
kennen; 

helastingen een wijze van betaling van Dat het middel in zoverre gegrond 
helasting zijn, zij hun eigen karakter be- is; 
houden en nooit helastingen worden 
waarop krachtens artikel 308 van het 
W ethoek van de lnkomstenbelastingen 
moratoriuminteresten kunnen worden 
gegeven; zodat het hof van heroep niet 
wettig kan heslissen dat de moratoire in
teresten hij de terughetaling van voor
heffingen en voorafhetalingen verschul
digd zijn (schending van de artikelen 2, 
89, § 1, 183, eerste lid, 308 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen en 
1235, 1376, 1377 en 1378 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat, ingevolge de te 
dezen toepasselijke tekst van artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, aan verweerder en
kel rente verschuldigd is bij terug
betaling van belastingen; dat artikel 
309, eerste lid, 2°, van het wetboek, 
dat bepaalt dat geen interest wordt 
toegekend bij terugbetaling van 
overschotten van voorheffingen en 
voorafbetalingen, toepassing vindt 
niet enkel wanneer een gedeelte van 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het mora
toire rente toekent op de som van 
109.155 frank, waarvan het de terug
gave beveelt, en uitspraak doet over 
de kosten; 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. 

14 april 1989 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 458 

3• KAMER - 17 april 1989 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING - GEL
DIGHEID - BETALING DOOR DE WERKGEVER 
VAN DE COMPENSATOIRE VERGOED!NG. 

De werknemer heeft niet het recht het 
concurrentiebeding als niet van toepas
sing te beschouwen, wanneer de werk
gever hem ter kennis heeft gebracht 
dat hij de toepassing van het beding 
wenste, maar de vergoeding niet heeft 
betaald (1). (Art. 65, § 2, vijfde lid, 4°, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(SLABBAERT & C0 N.V. T. COOLS) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het arbeidshof oordeelt dat de werkge
ver geen schadevergoeding kan vorderen 
van de werknemer die het overeengeko
men concurrentiebeding niet is nageko
men, wanneer hij zelf de vergoeding be
paald in artikel 65, § 2, vijfde lid, 4', van 
de Arbeidsovereenkomstenwet niet voor
af heeft betaald. Het concurrentiebeding 
zou maar toepasselijk zijn zo de werkge
ver die vergoeding heeft betaald. 

Zoals eiseres opmerkt, werd de betrok
ken bepaling zonder enige toelichting tij
dens de parlementaire voorbereiding in 
de wet ingevoegd. Zij is letterlijk overge
nomen van het advies nr. 518 van 26 mei 
1976 van de Nationale Arbeidsraad (2). 
Maar ook dit advies geeft geen uitsluit
sel over de rechtsvraag die in deze zaak 
aan de orde is. 

clausule dat de werkgever de vergoeding 
verschuldigd is, niet de werkelijke uitbe
taling van de vergoeding. 

Zo men de interpretatie van het ar
beidshof volgt, zou de werknemer het 
concurrentiebeding niet hoeven na te ko
men vanaf de dag van de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst tot de dag 
waarop de vergoeding effectief is uitbe
taald. Of zou het beding misschien zelfs 
helemaal geen toepassing vinden, indien 
de vergoeding niet binnen vijftien dagen 
betaald is. 

Noch het ene noch het andere valt in 
artikel 65, § 2, vijfde lid, 4°, te lezen. 

De voorgeschreven termijn van vijftien 
dagen dient aileen om de werkgever de 
mogelijkheid te geven aan betaling van 
de vergoeding te ontsnappen. Verwittigt 
hij de werknemer binnen die termijn er 
niet van dat hij van het beding afziet, 
dan is deze laatste ertoe gerechtigd beta
ling van de vergoeding te vorderen. 
Maar dat geeft hem niet het recht het 
concurrentiebeding als onbestaande te 
beschouwen. 

In de toelichting bij de voorgestelde 
tekst stelt de Nationale Arbeidsraad wel
iswaar dat de vergoeding onmiddellijk 
wordt betaald « op het ogenblik van de 
beeindiging van de arbeidsbetrekkin
gen >> en dat « de geldelijke geschillen 
die tussen de werkgever en de werkne
mer in die materie kunnen rijzen, zo 
spoedig mogelijk worden geregeld na de 
beeindiging van de dienstbetrekking ,, 
(3). Maar het advies leidt daaruit niet af 
dat het concurrentiebeding niet geldig is 
zolang de werkgever niet betaald heeft 
of wanneer hij niet binnen vijftien dagen 
heeft betaald. De Nationale Arbeidsraad 
verantwoordt door de aangehaalde pas
sussen aileen zijn voorstel om te voor
zien in de toekenning van forfaitaire ver
goedingen in plaats van vergoeding van 
de werkelijk geleden schade. 

Beweert de werkgever, zoals in deze 
zaak, dat de werknemer het concurren
tiebeding reeds heeft overtreden alvo
rens de vergoeding is betaald, dan kan 
hij de door de werknemer verschuldigde 
vergoeding onmiddellijk vorderen en 
moet hij niet eerst zijn vergoeding beta
len om ze daarna terug te vorderen. 

De besproken bepaling stelt als geldig
heidsvereiste van het concurrentiebeding 
dat in het beding de clausule moet wor
den opgenomen dat de werkgever een 
vergoeding betaalt, tenzij hij binnen vijf
tien dagen van de beeindiging van de ar
beidsovereenkomst afziet van de toepas
sing van het beding. Geldigheidsvereiste 
is volgens deze bepaling dus aileen de Door er anders over te oordelen 
------------------1 schendt het arbeidshof artikel 65, § 2, 

(1) Zie Cass., 2 mei 1988, A.R. nr. 8004 
(A.C., 1987-88, nr. 530). 

(2) Verslag van de secretaris over de activi
teit van de Raad, 1976-1977, biz. 185. 

vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkom
stenwet. 

(3) Op. cit., biz. 188. 
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Het tweede onderdeel van bet middel 
is gegrond. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 6565) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1988 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 65, inzonderheid § 2, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arbeidshof,' na te hebben 
vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst 
tussen partijen effectief beeindigd werd 
op 30 juni 1984 nadat verweerder sedert 
1 juni 1979 als accountant in dienst van 
eiseres was geweest en hij bij aangete
kend schrijven van 27 maart 1984 opzeg
ging had betekend met een opzeggings
termijn van drie maanden, dat eiseres 
bij aangetekend schrijven van 10 juli 
1984 verweerder erop had gewezen dat 
hij toen reeds bet concurrentiebeding 
zou hebben geschonden en zij bij dit 
schrijven uitdrukkelijk stelde dat zij de 
volledige toepassing wenste van bet con
currentiebeding in kwestie, en dat lui
dens artikel 65 van de wet van 3 juli 
1978 bet concurrentiebeding in de beta
ling door de werkgever moet voorzien 
van een « eenmalige en forfaitair te ver
effenen compensatoire vergoeding », ten
zij de werkgever binnen de termijn van 
vijftien dagen vanaf bet ogenblik van de 
beiHndiging van de arbeidsovereenkomst 
afziet van de werkelijke toepassing van 
het concurrentiebeding, oordeelt dat « de 
wetgever met deze bepaling niet enkel 
bedoeld heeft dat in die betaling moet 
zijn voorzien opdat bet niet-concurrentie
beding geldig zou zijn, maar tevens dat 
die betaling in werkelijkheid moet ge
beurd zijn opdat de werkgever zich op 
de toepassing van het niet-concurrentie
beding zou kunnen beroepen; dat waar 
(eiseres) in casu nagelaten heeft de com
pensatoire vergoeding, waarvan bet niet
concurrentiebeding gewag maakt, te be
talen aan (verweerder), maar toch bij 
schnJven van 10 juli 1984 uitdrukkelijk 
aan (verweerder) ter kennis bracht dat 
hij (lees : zij) de toepassing wenste van 
bet niet-concurrentiebeding, dient aan
vaard te worden dat (verweerder) de 

keuze had, ofwel de betaling te eise:ri van 
de kwestieuze compensatoire vergoeding 
bij inachtneming van bet niet-concurren
tiebeding, ofwel te stellen dat, vermits 
geen betaling van de compensatoire ver
goeding had plaatsgehad, het niet-con
currentiebeding niet van toepassing was; 
dat (verweerder) duidelijk geopteerd 
heeft voor een tweede mogelijkheid; dat 
hij terecht stelt dat de voorafgaande be
taling van de compensatoire vergoeding 
door hem als vereiste kan worden ge
steld voor de toepasselijkheid van het 
niet-concurrentiebeding; dat, gelet op de 
niet-betaling door (eiseres) van de com
pensatoire vergoeding, de op bet niet
concurrentiebeding gebaseerde vordering 
van (eiseres) dienvolgens niet gegrond 
is >> en het boger beroep ongegrond ver
klaart, 

terwijl bet overeenkomstig artikel 86, 
§ 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 op de arbeidsovereen
komst voor bedienden toepasselijke arti
kel 65 van dezelfde wet, in zijn tweede 
paragraaf, vierde lid, als van kracht v66r 
de wijziging bij koninklijk besluit van 14 
december 1984, bepaalde dat, wanneer 
bet jaarloon van de bediende 500.000 
frank overschrijdt, het concurrentiebe
ding in beginsel in de arbeidsovereen
komst kan worden ingeschreven; het 
vijfde lid van deze bepaling de geldig
heid van bet concurrentiebeding onder
geschikt maakt aan bepaalde voorwaar
den en aldus in het 4° vereist wordt dat 
het concurrentiebeding moet voorzien in 
de betaling van een enige en forfaitaire 
compensatoire vergoeding door de werk
gever tenzij hij binnen een termijn van 
vijftien dagen, te rekenen vanaf het 
ogenblik van de stopzetting van de over
eenkomst, afziet van de werkelijke toe
passing van het concurrentiebeding; het 
tiende lid van de tweede paragraaf van 
voornoemd artikel 65 bepaalt dat, indien 
de werknemer het concurrentiebeding 
overtreedt, hij ertoe gehouden is aan de 
werkgever het bedrag terug te storten 
dat deze laatste ter toepassing van het in 
§ 2, vijfde lid, 4°, van dit artikel neerge
legde beginsel heeft uitgekeerd en hij 
hem daarenboven een gelijkwaardig be
drag zal moeten betalen, onverminderd 
het recht van de werknemer of werkge
ver om aan de rechter te vragen dit be
drag te verminderen hetzij op te trek
ken; overeenkomstig deze bepalingen de 
niet-toepasselijkheid van het geldig bed
ongen concurrentiebeding alleen kan 
voortvloeien uit een desbetreffende ver
klaring van de werkgever, afgelegd bin-
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nen vijftien dagen vanaf het ogenblik en erkend en volhard wordt door de 
van de stopzetting van de overeenkomst; werknemer »; eiseres in haar conclusie 
de werkgever die nalaat tijdig te verkla- in hoger beroep herhaalde dat de wette
ren af te zien van de toepassing van het lijk opgelegde vergoeding de « prijs » 
concurrentiebeding, in beginsel verplicht vormt voor de onthouding van concur
is aan de werknemer die het concurren- rentie, dat deze prijs dus ook maar be
tiebeding heeft onderschreven, de con- taald dient te worden indien er onthou
ventioneel bepaalde vergoeding, waarvan ding van concurrentie is, en dat, nu er te 
het minimumbedrag wettelijk is vastge- dezen manifest geen onthouding van 
legd, te betalen, zodat de werknemer aan concurrentie voorhanden was, er ook 
wie achteraf een door het concurrentie- niet diende te worden betaald, zodat, 
beding beoogde activiteit kan worden eerste onderdeel, het arbeidshof dat 
verweten, deze vergoeding zal dienen te- het hoger beroep van eiseres als onge
rug te betalen, met bovenop in beginsel grond afwijst zonder te antwoorden op 
een zelfde vergoeding als schadeloosstel- het verweer, gegrond op de reeds vast
ling; de effectieve betaling, door de werk- staande niet-naleving van het concurren
gever, van de bovenbedoelde vergoeding tiebeding, waaruit het tenietgaan van de 
aldus geen voorwaarde uitmaakt die de verplichtingen tot betaling van de wette
geldigheid van het concurrentiebeding lijk bepaalde compensatoire vergoeding 
conditioneert, en evenmin een voorwaar- werd afgeleid, zijn motiveringsverplich
de uitmaakt zonder welke de werkgever ting niet nakomt (schending van artikel 
zich niet op het concurrentiebeding zou 97 van de Grondwet); 
kunnen beroepen; de werknemer, tegen- tweede onderdeel, voor zover het ar-
over wie het concurrentiebeding wordt 
ingeroepen, weliswaar uit artikel 65, § 2, beidshof het hoger beroep van eiseres 

zou hebben afgewezen op grond van de 
vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkom- overweging dat de niet-betaling van de 
stenwet het recht put de betaling van de 
vergoeding, door de werkgever, te eisen, wettelijk bepaalde vergoeding haar het 

1 recht tot het inroepen van het concurren-
doch deze verplichting tot beta en, aan tiebeding ontnam, ook als de niet-nale-
de zijde van de werkgever, vervalt in- d 
dien de werkgever op dit ogenblik reeds ving van het concurrentiebeding ree s 
miskenning van het concurrentiebeding van het begin af, voordat de werknemer 

aanspraak maakte op deze vergoeding, 
kan inroepen tegen de werknemer; eise- vaststond, de draagwijdte van artikel 65, 
res te dezen aanvoerde dat zij binnen de 
termijn van vijftien dagen niet had ver- inzonderheid § 2, vijfde lid, van de wet 
klaard af te willen zien van de toepas- van 3 juli 1978 miskent (schending van 
sing van het concurrentiebeding, doch in- de artikelen 86, § 1, en 65, inzonderheid 
tegendeel zich op 10 juli 1984 expliciet § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet) : 
had beroepen op de toepassing van hetl' W t h t tw d de d 1 be 
beding, en tevens aanvoerde, zonder in a e ee e on r ee -
het vlak te worden tegengesproken door \ treft : 
het arbeidshof, dat de werknemer op dat ' Overwegende dat, krachtens ar
ogenblik reeds inbreuk pleegde op de tikel 65, § 2, vijfde lid, 4°, van de Ar
concurrentieverbintenis; eiseres meer be- beidsovereenkomstenwet het con
paald in het verzoekschrift tot hoger be- currentiebeding moet vo~rzien in de 
roep had a~ngevoerd d~~ ". de wet enkel betaling van een enige en forfaitaire 
stelt dat bmnen de VIJftlen dagen de . d 
werkgever het betalen van een vergoe- v!':rg<?~d1~g door e wer~gever, t~;n
ding kan (vermijden), door te verklaren z.lJ hlJ bmnen een termiJn van VlJf
af te zien van de toepassing (van het be- t1en dagen te rekenen vanaf het 
ding); dit niets meer inhoudt dan dat, zo ogenblik van de s.topzetting van de 
dit niet binnen de vijftien dagen is ge- ~':'ereenkoms~, afz1et van de werke
beurd, onherroepelijk vaststaat dat de l~Jke t?epassmg van het concurren
werkgever aan het niet-concurrentiebe- t1ebedmg; 
ding zij~ vo.lle uitwer~ing wenst te zien : Overwegende dat die door de wet 
geven; ~1t m~eraard met beteken.~ dat de opgelegde contractuele bepaling de 
vergoedmg bmnen. dezelfde ~ermiJn moet werknemer het recht geeft betaling 
betaald worden; 1mmers d1ent vast te . . . . 
staan dat de clausule wordt nageleefd; a ,van de vergoed;ng ~e e1sen, md1en 
fortiori niet dient betaald indien reeds de werkgever met bmnen de gestel
voor het einde der dienstbetrekking de de termijn afziet van de werkelijke 
schending ervan onbetwistbaar vaststaat toepassing van het concurrentiebe-
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ding; dat zij hem niet het recht 
geeft het concurrentiebeding als niet 
van toepassing te beschouwen, wan
neer de werkgever, zoals te dezen, 
ter kennis heeft gebracht dat hij de 
toepassing van het concurrentiebe
ding wenste, maar de vergoeding 
niet heeft betaald; 

Dat het arrest, door anders te be
slissen, artikel 65 van de Arbeids
overeenkomstenwet schendt; 

Dat het onde.rdeel gegrond is; 

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

17 april 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
De Gryse. 

Nr. 459 

1 • KAMER - 17 april 1989 

1° HOGER BEROEP - BELASTINGZAKEN 
- VERZOEKSCHRIFT VAN HET BESTUUR TOT 
BENOEMING VAN EEN OF DRIE SCHEIDS
RECHTERS - BESLISSING VAN DE VREDE
RECHTER WAARBIJ DAT VERZOEK WORDT AF
GEWEZEN EN EEN SCHATTING TOT VELERLEI 
DOELEINDEN WORDT BEVOLEN - BESLIS
SING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROE
RENDE GOEDEREN - VASTSTELLING VAN 
HET KADASTRAAL Ii'aCOMEN VER

WORDT AFGEWEZEN EN EEN SCHATTING TOT 
VELERLEI DOELEINDEN WORDT BEVOLEN -
BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP. 

1 o en 2° Tegen de beslissing waarbij de 
vrederechter een verzoekschrift om, 
overeenkomstig art. 10 KB. van 10 
okt. 1979 ter uitvoering van het W.LB. 
op het stuk van onroerende fiscaliteit, 
een of drie scheidsrechters te benoe
men, afwijst en een schatting beveelt 
tot velerlei doeleinden, staat hager be
roep open; noch art. 391 W.LB., gew. 
bij wet van 19 juli 1979, noch enige an
dere wetsbepaling, inzonderheid art. 10 
KB. van 10 okt. 1979, ter uitvoering 
van voormeld art. 391, sluiten de toe
passing uit van de algemene regel van 
art. 616 Ger. W. (1) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8324) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 oktober 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 17, 616, 1031 van het Gerechte
lijk Wetboek, 391 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 9, 10 en 12 van 
het koninklijk besluit van 10 oktober 
1979 tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen op het stuk 
van onroerende fiscaliteit, 

doordat het bestreden vonnis het ha
ger beroep van eiser niet ontvankelijk 
verklaart op grand dat: « artikel 10, § 2, 
en artikel 12 van het koninklijk besluit 
(van 10 oktober 1979) niet tot gevolg heb
ben dat een procedure op tegenspraak 
wordt ingesteld ( ... ); uit geen stuk van de 
rechtspleging in eerste aanleg waarop de 
rechtbank acht moet slaan, blijkt dat ap- , 
pellant in het geding tussengekomen en 
partij geweest is; de in artikel 12, § 2, 
van het koninklijk besluit bedoelde ken
nisgeving die hem die hoedanigheid niet 
kan toekennen; hoewel krachtens de ar
tikelen 616 en 1031 van het Gerechtelijk 

ZOEKSCHRIFT VAN HET BESTUUR VAN HET 1----------------
KADASTER TOT BENOEMING VAN EEN OF 
DRIE SCHEIDSRECHTERS - BESLISISNG VAN {1) Cass., 3 juni 1982, A.R. nr. 6602. 
DE VREDERECHTER WAARBIJ DAT VERZOEK (AC., 1981-82, nr. 592). 
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Wetboek hoger beroep in die zaken mo
gelijk is ( ... ), dat rechtsmiddel slechts 
openstaat voor de partijen die in eerste 
aanleg in het geding waren betrokken 
( ... ); aangezien (eiser) daartoe geen hoe
danigheid heeft, zijn beroep niet kan 
worden aangenomen, zodat hij enkel 
derdenverzet kan doen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het beroepen 
vonnis vermeldt dat het « is uitgespro
ken in de zaak (van de huidige verweer
der) ( ... ), eiser, enerzijds, tegen het Mi
nisterie van Financien, Bestuur van het 
Kadaster, controle Luik III ( ... ), verweer
der, anderzijds >>, herhaaldelijk zowel in 
zijn redenen als in zijn dictum het 
woord « partijen >> gebruikt ter aandui
ding van de huidige eiser en verweerder, 
onder andere beslist dat het het ver
zoekschrift inwilligt en een deskundige 
benoemt « onverkort alle rechten van de 
partijen >> en zegt dat de opdracht van de 
expert onder meer erin bestaat « de par
tijen te verzoenen >>, « als scheidsrechter 
op te treden in het of de meningsver
schillen, zo beide " partijen" met de arbi
trage instemmen >>, en voorbehoud 
maakt inzake de eventuele vaststelling 
dat « de Staat of de burger >> van de ene 
of de andere mogelijke nietigheid zou 
hebben afgezien; de appelrechter derhal
ve, door te zeggen dat uit geen stuk van 
de rechtspleging in eerste aanleg blijkt 
dat eiser in het geding is tussengekomen 
of partij geweest is, de bewijskracht mis
kent van het beroepen vonnis waarin ei
ser en verweerder uitdrukkelijk als par
tijen worden vermeld (schending van de 
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 616 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat « tegen 
ieder vonnis hoger beroep kan worden 
ingesteld tenzij de wet anders bepaalt >>; 
noch uit artikel 391 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 19 juli 1979, noch uit het ko
ninklijk besluit van 10 oktober 1979 tot 
uitvoering van dat artikel, noch uit enige 
andere wetsbepaling blijkt dat geen ha
ger beroep kan worden ingesteld tegen 
het vonnis dat uitspraak doet op het ver
zoekschrift, waarin de belastingplichtige, 
overeenkomstig artikel 10 van het ko
ninklijk besluit van 10 oktober UJ7!J, 
vraagt om een of drie scheidsrechters te 
benoemen en dat, na afwijzing van dat 
verzoek, een schatting beveelt; artikel 
391 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen enkel bepaalt dat, indien 
geen akkoord wordt bereikt over het be
drag van het kadastraal inkomen, de on-

derzoekende ambtenaar en de belasting
schuldige - bezwaarindiener - de mo
gelijkheid hebben een scheidsrechter
lijke beslissing te vorderen ten einde het 
kadastraal inkomen, dat aan het onroe
rend goed dient te worden toegekend, 
vast te stellen en, voor het overige, door 
de Koning de regelen te doen vaststellen 
in verband met de arbitrageprocedure en 
de termijn waarbinnen die procedure 
moet worden ingesteld, de opdracht van 
de scheidsrechters, het bedrag van de 
kosten van de arbitrage en wie bedoelde 
kosten moet dragen; het koninklijk be
sluit van 10 oktober 1979, tot uitvoering 
van dat artikel 391, evenmin de toepas
sing van de algemene regel van artikel 
616 van het Gerechtelijk Wetboek uit
sluit; artikel 10 van dat koninklijk be
sluit bepaalt dat de verzending van het 
verzoekschrift tot benoeming van een of 
meer scheidsrechters, door de onderzoe
kende ambtenaar-verzoeker aan de be
lastingplichtige of door de belastingplich
tige-verzoeker aan de onderzoekende 
ambtenaar, ter kennis moet worden ge
bracht op dezelfde dag als die waarop 
dat verzoekschrift aan de rechter wordt 
gericht; de onderzoekende ambtenaar en 
de belastingschuldige aldus beiden partij 
zijn in de procedure die is ingesteld door 
het in aritkel 10 van dat koninklijk be
sluit van 10 oktober 1979 bedoelde ver
zoekschrift; de hoedanigheid van partij 
in de zaak zowel van de onderzoekende 
ambtenaar als van de belastingschuldige 
bevestigd is en bij de volgende bepalin
gen van het koninklijk besluit van 10 ok
tober 1979, en met name bij artikel 12, 
§ 2, ervan, krachtens hetwelk kennisge
ving van het vonnis « aan de tegenpartij 
op verzoek van de eisende partij >> ver
eist is; ook al zou het verzoekschrift van 
verweerder, quod non, moeten worden 
aangemerkt als een eenzijdig ver
zoekschrift in de zin van de artikelen 
1025 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek, dan nog zou ingevolge artikel 

11031 van dat wetboek tegen het vonnis 
hoger beroep kunnen worden ingesteld, 
aangezien eiser door de kennisgeving 
van het verzoekschrift tussenkomende 
partij is geworden; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis niet wettig heeft kun
nen beslissen dat eiser geen partij was 
in het geding dat door het verzoekschrift 
van verweerder tot benoeming van een 
scheidsrechter was ingesteld, en dat hij 
derhalve niet in hager beroep kon ko
men tegen het vonnis dat op dat ver
zoekschrift uitspraak heeft gedaan 
. (schending van de artikelen 391 van het 
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W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
9, 10 en 12 van voormeld koninklijk be
sluit van 10 oktober 1979 houdende rege
ling van de tussenkomst van « de tegen
partij » voor de vrederechter die een 
scheidsrechter moet benoemen, en van 
de artikelen 616 en 1031 van het Gerech
telijk Wetboek volgens welke aile partij
en in het vonnis hager beroep mogen in
stellen) : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat tegen de beslis

sing van de vrederechter bij wie, zo
als te dezen, een verzoekschrift is 
ingediend om, overeenkomstig arti
kel 10 van het koninklijk besluit van 
10 oktober 1979 tot uitvoering van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen op het stuk van onroeren
de fiscaliteit, een of drie scheids
rechters te benoemen, die aanvraag 
afwijst en een schatting beveelt met 
diverse doeleinden, hoger beroep 
kan worden ingesteld; dat noch arti
kel 391 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 19 juli 1979, noch enige 
andere wetsbepaling, inzonderheid 
artikel 10 van het koninklijk besluit 
van 10 oktober 1979 tot uitvoering 
van dat artikel 391, de toepassing 
van de algemene regel van artikel 
616 van het Gerechtelijk Wetboek 
uitsluiten; 

Overwegende dat het vonnis ech
ter het hoger beroep van eiser tegen 
zodanige beslissing niet ontvanke
lijk verklaart, hoofdzakelijk op 
grond « dat uit geen enkel stuk van 
de rechtspleging in eerste aanleg 
blijkt ... dat appellant (thans eiser) 
in dit geding tussengekomen of par
tij geweest is »; ! 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het beroepen vonnis 
blijkt dat het is gewezen tussen 
enerzijds de heer Massart (thans 
verweerder), en anderzijds, « (het) 
Ministerie van Financien, Bestuur 
van het Kadaster, controle Luik 
III »; 

Dat het Ministerie van Financien 
evenmin als het Bestuur van het' 
Kadaster rechtspersoonlijkheid be-· 
zitten, zodat het hoger beroep datI 

tegen deze beslissing- door de Belgi
sche Staat is ingesteld « in de per
soon (van) de minister van Finan
cien, Bestuur van het Kadaster, 
controle Luik III » is ingesteld door 
een persoon die partij was in de 
rechtspleging voor de eerste rechter; 

Dat het appelgerecht, door dat ho
ger beroep niet ontvankelijk te ver
klaren om de zoeven vermelde re
den, zijn beslissing derhalve niet 
naar recht verantwoordt; 

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 Hoei, zitting houdende in ho
ger beroep. 

17 april 1989 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, eerste advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 460 

1• KAMER - 17 aprill989 

1° DERDENVERZET - DERDENVERZET 
TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE BESLAG
RECHTER TOT BENOEMING VAN EEN NOTARIS 
BELAST MET DE VEILING VAN HET IN BE
SLAG GENOMEN ONROEREND GOED EN MET 
DE VERRICHTINGEN TOT RANGREGELING -
TERMIJN. 

2° BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ON
ROEREND GOED - BESCHIKKING VAN DE BE
SLAGRECHTER TOT BENOEMING VAN EEN NO
TARIS BELAST MET DE VEILING VAN HET IN 
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BESLAG GENOMEN ONROEREND GOED EN Over het middeJ: schending van de ar
MET DE VERRICHTINGEN TOT RANGREGE- tikelen 32, 1°, 1025 tot 1034, inzonderheid 
LING - BETEKENING - BEGRIP. 1033 en 1034, 1580 en 1582, inzonderheid 

het derde lid, van het Gerechtelijk Wet-
30 BETEKENING EN KENNISGEVING boek, 

- BETEKENING VAN EEN EXPLOOT - BE- doordat, na te hebben vastgesteld dat 
SCHIKKING VAN DE BESLAGRECHTER TOT de beslagrechter te Bergen, bij beschik
BENOEMING VAN EEN NOTARIS BELAST MET king van 5 november 1981, notaris Chris
DE VEILING VAN HET IN BESLAG GENOMEN tian Binot heeft belast met de veiling en 
ONROEREND GOED EN MET DE VERRICHTIN- de verrichtingen tot rangregeling in het 
GEN TOT RANGREGELING - BETEKENING - kader van ene uitvoerend beslag op on
BEG RIP. 

1° Het derdenverzet tegen een beschik
king van de beslagrechter tot benoe
ming van een notaris belast met de 
veiling van een in beslag genomen on
roerend goed en met de verrichtingen 
tot rangregeling moet geschieden bin
nen een maand nadat de beschikking 
werd betekend (1). (Artt. 1034 ~n 1580 
Ger.W.) 

2° en 3° De beschikking van de beslag
rechter tot benoeming van een notaris 
belast met de veiling van een in beslag 
genomen onroerend goed en met de 
verrichtingen tot rangregeling wordt 
rechtsgeldig ter kennis gebracht van 
de beslagen schuldenaar door het ex
ploot van de gerechtsdeurwaarder 
waarbij aan die schuldenaar een aan
maning wordt betekend om inzage te 
nemen van de verkoopsvoorwaarden, 
waarbij een uitgifte van de beschik
king is gevoegd, en om aanwezig te 
zijn bij de toewijzing (2). (Artt. 32, eer
ste lid, 1°, 1580 en 1582, derde lid, 
Ger.W.) 

(LONGEVAL, BEERNAERT T. BINOT, LUCAS, TZI
KAS, PAPADOPOULOS, LE COMPTOIR D'ESCOMP
TE DE NIVELLES V.O.F., NATIONAAL INSTITUUT 

VOOR LANDBOUWKREDIET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8325) 

roerend goed, op verzoek van Mevrouw 
Eva Lucas, en dat de opdracht van de 
notaris herhaaldelijk bij beschikkingen 
van 22 april 1982, 4 oktober 1982, 14 april 
1983 en 6 oktober 1983 werd verlengd; 
dat de huidige eiser van de beschikking 
van 14 april 1983 kennis hebben gekre
gen door de verkoopsvoorwaarden van 
24 juni 1983, waarvoor op 2 augustus 
1983 een aanmaning werd betekend bij 
exploot van de gerechtsdeurwaarder Go
defroit met standplaats Zinnik; de eisers 
eveneens van de beschikking van 6 okto
ber 1983 kennis hebben gekregen door 
de verkoopsvoorwaarden van 29 novem
ber 1983, waarvoor op 19 december 1983 
een aanmaning werd betekend bij ex
ploot van dezelfde gerechtsdeurwaarder, 
het arrest, rechtdoende over de ontvan
kelijkheid van het derdenverzet dat de 
eisers bij wege van een ter griffie op 7 
maart 1985 ingediende conclusie hebben 
gedaan tegen de beschikkingen van de 
beslagrechter te Bergen van 22 april 
1982, 14 oktober 1982 en 6 oktober 1983, 
beslist dat het derdenverzet van de ei
sers niet meer ontvankelijk is op grond: 
« dat de beschikking tot benoeming van 
de notaris overeenkomstig artikel 1580 
van het Gerechtelijk Wetboek niet door 
de vervolgende schuldeiser aan de schul
denaar tegen wie het beslag is geschied, 
behoeft te worden betekend; deze er nor
maal kennis van krijgt wanneer hij over
eenkomstig artikel 1582 van dat wetboek 
wordt aangemaand om inzage te nemen 
van de verkoopsvoorwaarden; dat hij op 

i dat ogenblik verzet kan doen tegen de 
i beschikking die zijn rechten benadeelt, 

HET HOF; - Gelet op het bestre- door degene die vervolgt overeenkomstig 
den arrest, op 15 juni 1987 door het de artikelen 1033 en 1034 van voormeld 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; wetboek voor de beslagrechter te dag-

lvaarden; dat te dezen, de schuldenaars -----------------"""'f1 tegen wie het beslag is geschied, die zijn 
(1) en (2) DE LEVAL, « Aspects actuels du aangemaand om inzage te nemen van de 

droit des saisies "• J.T., 1986, blz. 149; VAN verkoopsvoorwaarden van 24 juni en 29 
COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence », november 1983 waarbij de uitgiften van 
Rev. crit. jur. b., 1987, nr. 93, blz. 503; vgl. J. de beschikkingen van 14 april en 6 okto
BAUGNIET, F. LAINE en E. DE BRUYN, Rep. no-
tarial dl 13 bd 2 Saisie immobiliere nr. 321 ber 1983 waren gevoegd, noodzakelijk op 
blz. 152; ·J.L: LE~o~. « Chronique de Jurispru: de hoogte zijn van de volledige inhoud 
dence », J.T,, 1983, nr. 174, blz. 748. i van die beslissingen van de beslagrech-
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ter; dat de schuldenaars, tegen wie be
slag is geschied, aangezien zij de vervol
gende schuldeiser niet binnen een 
maand na de op 2 augustus en 19 decem
ber 1983 betekende aanmaningen voor 
die magistraat hebben gedagvaard, niet 
meer de mogelijkheid hadden om der
denverzet te doen in de conclusie die zij 
op 7 maart 1985 in eerste aanleg hebben 
ingediend »; dat de appelrechters in 
hoofdzaak beslissen dat het derdenverzet 
van de eisers niet ontvankelijk is, ver
mits het is gedaan na het verstrijken 
van· de beroepstermijnen, 

terwijl, enerzijds, de beschikking tot 
benoeming van een notaris belast met de 
veilig van de in beslag genomen goede
ren en met de verrichtingen tot rangre
geling, overeenkomstig aritkel 1580 van 
het Gerechtelijk Wetboek, is gewezen op 
grand van een eenzijdig verzoekschrift 
van de beslagleggende schuldeiser; zoda
nige procedure op eenzijdig ver
zoekschrift wordt geregeld bij de artike
len 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk 
Wetboek; met toepassing van artikel1033 
van het Gerechtelijk Wetboek al wie niet 
in dezelfde hoedanigheid in de zaak is 
tussengekomen derdenverzet kan doen 
tegen een op eenzijdig verzoekschrift ge
wezen beslissing die zijn rechten bena
deelt; artikel 1034 van het Gerechtelijk 
Wetboek bovendien bepaalt dat dit der
denverzet moet geschieden binnen een 
maand nadat de beslissing aan de eiser 
in verzet is betekend, en voorts, naar 
luid van artikel 32, 1", van het Gerechte
lijk Wetboek, de betekening van een ak
te bestaat in de afgifte van een afschrift 
van die akte bij deurwaardersexploot; ar
tikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek, 
inzonderheid in het derde en vierde lid, 
bepaalt dat de ingeschreven schuldei
sers, degenen die een bevel hebben doen 
overschrijven en de schuldenaar ten 
minste een maand v66r de verkoop wor
den aangemaand om inzage te nemen 
van de verkoopsvoorwaarden en aanwe
zig te zijn bij de toewijzing en dat in ge
val van geschil over de verkoopsvoor
waarden aileen de geschillen zijn toege
laten indien zij bij de notaris worden 
aangebracht acht dagen na de aanma
ning; zodanige aanmaning om inzage te 
nemen van de verkoopsvoorwaarden ech
ter niet kan worden gelijkgesteld met 
een betekening van de op grand van arti
kel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek 
gewezen beschikking, aangezien het doel 
van die aanmaning erin bestaat de ver
koopsv Jorwaarden aan alle betrokken 
partijen te kunnen tegenwerpen en deze 

ertoe te verplichten hun eventuele grie
ven tegen die verkoopvoorwaarden aan 
te voeren voordat de inbeslaggenomen 
goederen worden geveild; de in artikel 
1582, derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde aanmaning derhalve de 
beroepstermijnen tegen de op grand van 
artikel 1580 van het Gerechtelijk Wet
hoek gewezen beschikking niet kan doen 
!open; het arrest derhalve, door te beslis
sen dat de eisers geen derdenverzet 
meer konden doen tegen de beschikkin
gen van 14 april 1983 en 6 oktober 1983 
van de beslagrechter te Bergen op grand 
dat de aanmaning om inzage te nemen 
van de verkoopsvoorwaarden van 24 juni 
1983 en 29 november 1983 waarbij de uit
giften van voormelde beschikkingen wa
ren gevoegd, kon worden gelijkgesteld 
met een betekening van die beschikkin
gen en dat derhalve de beroepstermijnen 
waren verstreken, enerzijds, het begrip 
"betekening ", als bedoeld in artikel 32, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek mis
kent en aan de in artikel 1582 van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde aanma
ning een draagwijdte toekent die zij niet 
kan hebben (schending van de artikelen 
32, 1°, en 1582 van het Gerechtelijk Wet
hoek) en, anderzijds, een onjuiste toepas
sing maakt van de regels inzake de 
rechtsmiddelen tegen de beslissingen op 
eenzijdig verzoekschrift, zoals een door 
de beslagrechter op grand van artikel 
1580 van het Gerechtelijk Wetboek gewe
zen beschikking (schending van de arti
kelen 1025 tot 1034 en 1580 van het Ge
rechtelijk Wetboek) : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door de eerste verweer
ster opgeworpen op grond van het 
ontbreken van belang : 

Overwegende dat de verweerster 
Lucas betoogt dat de vordering tot 
nietigverklaring van de beschikkin
gen waarbij de opdracht van de no
taris werd verlengd, in ieder geval, 
had moeten zijn ingesteld binnen de 
termijn van artikel 1622, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek of al
thans binnen de termijn van het 
derde lid van hetzelfde artikel; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling enkel handelingen van de pro
cedure beoogt en geen vonnissen 
die, ingevolge artikel 20 van hetzelf-
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de wetboek, enkel kunnen worden Om die redenen, verwerpt de 
vernietigd door de rechtsmiddelen voorziening; veroordeelt de eisers in 
bij de wet bepaald; de kosten. 

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

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 1034 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat het derdenverzet tegen een op 
eenzijdig verzoekschrift gewezen be
slissing moet geschieden binnen een 
maand nadat de beslissing is bete
kend; 

Overwegende dat artikel 32, eer
ste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek de betekening omschrijft als 
de afgifte van een afschrift van de 
akte bij deurwaardersexploot; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de eisers (werden) aange
maand om inzage te nemen van de 
verkoopsvoorwaarden van 24 juni en 
29 november 1983 waarbij de uitgif
te van de beschikkingen van 14 
april en 16 oktober 1983 werden ge
voegd » en dat die aanmaningen 
« op 2 augustus en 19 augustus 1983 
werden betekend »; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling vereist dat de beteke
ning slechts op een enkele akte be
trekking heeft; dat het te dezen der
halve zonder belang is dat de liti
gieuze beschikkingen ter kennis van 
de eisers zijn gebracht bij exploot 
van de gerechtsdeurwaarder waarbij 
hun terzelfder tijd de aanmaning 
werd betekend om inzage te nemen 
van de verkoopsvoorwaarden en 
aanwezig te zijn bij de toewijzing; 

17 april1989- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Nelis
sen Grade, Geinger, Van Ommeslaghe 
en Kirkpatrick. 

Nr. 461 

1' KAMER - 17 april 1989 

RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - TUCHTRECHTELIJKE INSTANTIE IN 
HOGER BEROEP - BEHANDELING VAN DE 
ZAAK MET GESLOTEN DEUREN - WETTIG
HEID. 

Wanneer hij die tuchtrechtelijk wordt 
vervolgd, krachtens art. 6.1 E. V.R.M., 
in beginsel recht heeft op een openba
re behandeling van zijn zaak door de 
tuchtrechtelijke instantie in hager be
roep, schendt dat rechtscollege die be
paling van het Verdrag, als noch uit 
die beslissing, noch uit de processen
verbaal van de terechtzitting blijkt dat 
de zaak in het openbaar is behandeld 
en als uit die beslissing en uit die pro
cessen-verbaal evenmin volgt dat de 
behandeling met gesloten deuren was 
verantwoord door een van de in art. 
6.1, tweede zin, E. V.R.M. vermelde re
denen of dat de vervolgde vrijwillig en 
ondubbelzinnig van de bij dat artikel 
voorgeschreven openbaarheid had af
gezien (1). 

Dat het arrest derhalve wettig be-1--------------
slist dat de eisers bij hun op 7 
maart 1985 ingediende conclusie 
geen derdenverzet meer konden 
doen tegen die beschikkingen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(1} Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789, volt. 
terechtz. (A.C., 1982-83, nr. 441} met concl. 
O.M. in (Bull. en Pas., 1983, I, 441); 3 nov. 1983, 
drie arresten, A.R. nrs. 3386, 3675 en 3945, en 
13 april 1984, A.R. nr. 4010 (ibid., 1983-84, 
nrs. 127 en 4 76). 
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(N ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8353) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 januari 1988 
door de gemengde raad van beroep, 
met het Frans als voertaal, van de 
Orde van Dierenartsen gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 6, inzonderheid 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, en goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging, 

doordat uit geen enkel stuk van de 
"rechtspleging blijkt dat de gemengde 
raad van beroep, die eiser de straf van 
een maand schorsing in het recht de 
diergeneeskunde uit te oefenen oplegt, 
op 5 december 1987 de zaak in openbare 
zitting zou hebben behandeld dat de ge
mengde raad van beroep evenmin vast
stelt dat het verbod om de pers en het 
publiek toegang te verlenen tot de 
rechtszaal was verantwoord door een 
van de uitzonderingen van artikel 6.1, 
tweede lid, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden of dat eiser 
vrijwillig en ondubbelzinnig afgezien zou 
hebben gedaan van de openbare behan
deling van zijn zaak, terwijl artikel 6.1 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden van toepassing 
is in tuchtzaken en aan een ieder het 
recht toekent dat bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplichtin
gen zijn zaak in het openbaar wordt be
handeld, tenzij wordt vastgesteld dat een 
der uitzonderingsgevallen van artikel 6.1, 
tweede zin, van het in het middel bedoel
de verdrag zich voordoet, of dat ondub
belzinnig en in het openbaar afgezien 
wordt van de openbare behandeling; der
halve de bestreden beslissing, die niet 
vaststelt dat de zitting waarop de zaak 
werd behandeld openbaar was, noch dat 
het verbod van openbaarheid door een 
van de uitzonderingen van artikel 6.1, 
tweede lid, van het Verdrag was verant
woord, en evenmin dat eiser vrijwi!lig en 

ondubbelzinnig zou afgezien hebben van 
de openbare behandeling van zijn zaak, 
artikel 6.1 van het in het middel aange
wezen verdrag schendt en het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
miskent: 

Overwegende dat volgens een van 
de vereisten van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden de rechterlijke 
instantie met voile rechtsmacht, die 
bevoegd is om de beslissingen van 
het tuchtrechtscollege in feite en in 
rechte te toetsen, de zaak in het 
openbaar moet behandelen; dat 
krachtens voormelde bepaling die 
rechterlijke instantie de zaak met 
gesloten deuren kan behandelen, als 
zij van oordeel is dat, om een van 
de redenen van artikel 6.1, tweede 
zin, van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, discretie geboden is, te weten 
in het belang van de goede zeden, 
van de openbare orde of 's lands vei
ligheid in een democratische samen
leving, wanneer de belangen van 
minderjarigen of bescherming van 
het prive-leven van partijen bij het 
proces dit eisen of in die mate als 
door de rechter onder bepaalde om
standigheden strikt noodzakelijk 
wordt geoordeeld wanneer open
baarmaking de belangen van de 
rechtspraak zou schaden; dat van de 
regel van de openbaarheid van de 
debatten, zoals deze in artikel 6.1 
van het Verdrag is neergelegd, ook 
kan worden afgeweken, als zulks de 
wil is van de betrokkene en wan
neer deze vrijwillig en ondubbelzin
nig van die openbaarheid afziet, en 
zodanige afstand verenigbaar is met 
het nationale recht; 

Overwegende dat de gewestelijke 
raad, met het Frans als voertaal, 
van de Orde van Dierenartsen bij 
beslissing van 26 september 1987 ei
ser de tuchtstraf van schorsing had 
opgelegd en de duur ervan op een 
dag had vastgesteld; dat de gemeng-
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de raad van beroep, met het Frans 
als voertaal, van de Orde van Die
renartsen door de bestreden beslis
sing de beroepen beslissing heeft 
gewijzigd, in zoverre die uitspraak 
had gedaan over de duur van de 
strafschorsing en de duur van die 
schorsing op een maand heeft vast
gesteld; 

Overwegende dat de door de pro
vinciale raad uitgesproken tucht
maatregel, de schorsing, aan eiser 
tijdelijk het recht ontnam om het 
beroep van dierenarts nog langer uit 
te oefenen, welk recht te dezen een 
burgerlijk karakter vertoonde; dat 
de rechtskundige bijzitter dan zijn 
hoger beroep tegen de beslissing 
van de gewestelijke raad beoogde 
die maatregel te doen verzwaren dat 
aldus, de ten laste van eiser ge
volgde tuchtprocedure, voor de toe
passing van artikel 6.1 van het Eu
ropees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, moet worden 
beschouwd als een procedure die be
trekking heeft op of aanleiding geeft 
tot het vaststellen van burgerlijke 
rechten en verplichtingen, in de zin 
van dat artikel; 

Overwegende dat eiser, derhalve 

vrijwillig en ondubbelzinnig van de 
bij dat artikel voorgeschreven open
baarheid had afgezien; 

Dat de bestreden beslissing aldus 
artikel 6.1 van het Verdrag schendt; 

Dat het middel in die mate ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde raad 
van beroep, met het Frans als voer
taal, van de Orde van Dierenartsen. 

17 april 1989 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Draps 
en Biitzler. 

Nr. 462 

onder bovenvermelde reserves, 1' KAMER - 17 april 1989 
recht had op een openbare behande-
ling van zijn zaak door de gemeng-
de raad van beroep, met het Frans 1° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA. 

als voertaal, van de 0rde van Die- KEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM 
renarts; DE DOOR PARTIJEN VOORGEDRAGEN REDE-

Overwegende dat noch uit de be
streden beslissing, noch uit het pro
ces-verbaal van de terechtzittingen 
blijkt dat de zaak in het openbaar is 
behandeld; dat uit die beslissing en 
uit dit proces-verbaal evenmin volgt 
dat de behandeling met gesloten 
deuren was verantwoord door een 
van de in artikel 6.1, tweede zin, 
van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den vermelde redenen of dat eiser 

NEN AMBTSHALVE AAN TE VULLEN - GREN-
ZEN VAN DIE BEVOEGDHEID. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM DE DOOR PARTIJEN VOORGE
DRAGEN REDENEN AMBTSHALVE AAN TE 
VULLEN- GRENZEN VAN DIE BEVOEGDHEID. 

1 o en 2o De rechter mag de door partijen 
tot staving van hun vordering voorge
dragen redenen ambtshalve aanvullen 
op voorwaarde echter dat hij geen ge
schil opwerpt waarvan de partijen bij 
conclusie het bestaan hebben uitgeslo
ten, dat hij enkel steunt op elementen 
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die hem regelmatig zijn voorgelegd en 
dat hij noch het voorwerp, noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt (1). 

(GERARD DREZE B.V.B.A. T. PATROONKAS 
TRANS DROUOT BELGIUM N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8355) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 november 1986 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de autonomie der procespartijen 
in burgerlijke zaken en van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis, op de 
oorspronkelijke vordering van eiseres te
gen eerste verweerster beslist tot afwij
zing van het gedeelte van die vordering 
betreffende het huren van een vervan
gingsvoertuig en bijgevolg, met wijziging 
van het eerste vonnis, het bedrag waar
toe eerste verweerster jegens eiseres 
was veroordeeld tot 6.575 frank vermin
dert, op grond dat eiseres niet had bewe
zen dat het verongelukte voertuig het 
enige voertuig was dat op haar naam 
was ingeschreven en dat dus niet was 
aangetoond dat een vervangingsvoertuig 
noodzakelijk was, 

terwijl de feitenrechter de door de par
tijen aangevoerde redenen enkel ambts
halve mag aanvullen, in zoverre hij geen 
geschil opwerpt waarvan de partijen bij 
conclusie het bestaan hebben uitgeslo-

ten, hij zich enkel baseert op regelmatig 
aan zijn beoordeling voorgelegde feiten 
en stukken, hij noch het voorwerp, noch 
de oorzaak van de vordering wijzigt en 
het recht van verdediging in acht neemt; 
eerste verweerster in haar conclusie aan
voerde dat eiseres geen huurkosten voor 
een vervangingsvoertuig kon vragen, op 
grond dat de overgelegde factuur op 
naam van de heer Gerard Dreze en niet 
op die van de vennootschap, thans eise
res, was opgemaakt; eiseres, van haar 
kant, aanvoerde dat de vermelding van 
de natuurlijke persoon aan wie het voer
tuig was toevertrouwd, hierdoor te ver
klaren was dat het autoverhuurbedrijf 
het nummer van de identiteitskaart en 
het rijbewijs van degene aan wie het 
voertuig werd afgegeven, wilde vaststel
len, en voorts dat de factuur ·onbetwist
baar voor eiseres was bestemd, waaruit 
voldoende bleek dat het vervangings
voertuig wel degelijk voor rekening van 
de vennootschap was gehuurd; daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, door het 
onderdeel van de vordering betreffende 
de terugbetaling van de prijs voor het 
huren van een vervangingsvoertuig af te 
wijzen, op grond dat eiseres niet had be
wezen dat het verongelukte voertuig het 
enige voertuig was dat op haar naam 
was ingeschreven en dat dus niet was 
aangetoond dat een vervangingsvoertuig 
noodzakelijk was, steunt op een feite
lijke omstandigheid, meer bepaald op 
een negatief feit - te weten dat niet 
was bewezen dat er geen ander voertuig 
op naam van de vennootschap was inge
schreven en derhalve dat niet was aan
getoond dat het noodzakelijk was dat 
een vervangingsvoertuig werd gehuurd 
- dat door de partijen niet regelmatig 
aan de appelrechter was voorgelegd, en 
een geschil heeft opgeworpen dat door 
de conclusie van de partijen was uitge
sloten (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het al
gemeen rechtsbeginsel inzake de autono------------------4 mie der procespartijen in burgerlijke za-

(1) Zie Cass., 16 okt. 1980 (A.C., 1980-81, ken), en het bestreden vonnis bovendien 
nr. 106), 29 april 1982, A.R. nr. 6555 het recht van verdediging van eiseres 
(ibid., 1981-82, nr. 509), 24 sept. 1982, A.R. schendt, door haar de mogeliJ'kheid te 
nr. 3476, 20 jan. 1983, A.R. nr. 6714, en 21 
maart 1983, A.R. nr. 3770 (ibid., 1982_83 , ontzeggen zich te verdedigen over dat 
nrs. 60, 292 en 406), 3 dec. 1984, A.R. nr. 4331 ambtshalve door de appelrechter opge
(ibid., 1984-85, nr. 208), 21 maart 1986, A.R. worpen middel (schending van het alge
nr. 4878 (ibid., 1985-86, nr. 460), 20 nov. 1986, meen rechtsbeginsel inzake het recht 
A.R. nr. 7604, en 12 maart 1987, A.R. nr. 7573 van verdediging) : 
(ibid., 1986-87, nrs. 177 en 414). 

Zie : « Het ambt van de rechter bij de Iei
ding van het rechtsgeding "• plecht. openings
rede van proc.-gen. Krings v66r het Hof, van 
1 sept. 1983, nr. 34. 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben geoordeeld dat 
eiseres niet bewees dat het veronge-
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lukte voertuig het enige was dat op 
haar naam was ingeschreven, be
slist dat de vordering betreffende 
het huren van een vervangingsvoer
tuig niet gegrond is, maar aan eise
res echter 1.575 frank, als vergoe
ding wegens de onbruikbaarheid 
van het verongelukte voertuig, toe
kent; 

Overwegende dat de rechter welis
waar de door de partijen tot staving 
van hun vordering voorgedragen re
denen ambtshalve vermag aan te 
vullen, op voorwaarde echter dat hij 
geen geschil opwerpt waarvan de 
partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, maar dat hij 
zich enkel baseert op elementen die 
hem regelmatig zijn voorgelegd en 
dat hij nocht het voorwerp, noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het vonnis of uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de partijen of 
een van hen zich hebben beroepen 
op het bestaan van verschillende 
voertuigen die op naam van eiseres 
waren ingeschreven, ter betwisting 
dat eiseres een vervangingsvoertuig 
had moeten huren zolang de herstel
lingen duurden; 

Overwegende dat de appelrechter, 
door zijn beslissing op de in het 
middel exact overgenomen redenen 
te laten steunen, ambtshalve een ge
schil opwerpt waarvan in de conclu
sie van de partijen geen sprake was 
en waarover zij geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren; 

Dat het bestreden vonnis aldus de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen en algemene rechtsbeginse
len schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

een vervangingsvoertuig en over de 
gerechtskosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; verklaart dit arrest 
bindend voor de naamloze vennoot
schap De Belgische Securiteit; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel, zitting houdende 
in hager beroep. 

17 aprill989- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 463 

1• KAMER - 17 april 1989 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN - BE
LASTINGZAKEN - RECHTER DIE ENKEL 
STEUNT OP LOUTERE BEWERINGEN VAN DE 
OVERHEID DIE EEN BELASTING OPLEGT -
SCHENDING VAN DE REGELS INZAKE DE BE
WIJSLAST. 

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 
GEMEENTEBELASTINGEN BESLISSING 
WAARBIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE ENKEL 
STEUNT OP LOUTERE BEWERINGEN VAN HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE
NEN- SCHENDING VAN DE REGELS INZAKE 
DE BEWIJSLAST. 

1" en 2" De overheid die een belasting 
oplegt, moet het bestaan en het bedrag 
van de aanslag in de belasting aanto
nen, wanneer die door de belasting-

Om die redenen, zonder dat er schuldige wordt betwist (1); de regels 
grand bestaat tot onderzoek van het 1---------------
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet op de vordering betref
fende de kosten voor het huren van 

(1) Zie Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 780); 
zie J. KIRKPATRICK, « Les imp6ts sur les reve
nus et les societes, Examen de jurispruden
ce », 1968 tot 1982, Rev. crit. jur. b., 1984, inz. 
nr. 13, blz. 691-692. 



948 HOF VAN CASSATIE Nr. 463 

inzake de bewijslast worden derhalve 
door de bestendige deputatie van een 
provincieraad geschonden wanneer de
ze een bezwaar tegen de aanslag in 
een gemeentebelasting verwerpt, op 
grand van loutere beweringen van het 
college van burgemeester en schepe
nen van de gemeente, die niet door an
dere gegevens of enig vermoeden zijn 
gestaafd. 

(COCKERILL-SAMBRE N.V. 
T. GEMEENTE FLEMALLE) 

ARREST ( vertaJinti) 

(A.R. nr. F 976 F) 

HET HOF - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 september 1987 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Luik gewezen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing afwijzend beschikt op het 
bezwaar van eiseres tegen de aan
slag in de belasting op de industrie
le rui:nes, die verweerster voor het 
belastingjaar 1984 te haren laste 
heeft gelegd; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1315, 1349, 1352, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van de bewijslast in fiscale zaken 
en schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing, na 
erop te hebben gewezen dat eiseres be
toogde dat het belaste goed geen indus
tritHe rui:ne kon zijn, te weten een buiten 
dienst gestelde en niet omgeschakelde 
industriele eigendom, nu het gaat om 
een beboste heuvel die op het gewest
plan in de groene zone ligt en als bos is 
gekadastreerd, het bezwaar afwijst op 
grand dat het « gewestplan geenszins de 
huidige bestemming van het goed vast
stelt (het enige criterium voor het ver
schuldigd zijn van de belasting) maar en
kel de toekomstige bestemming van het 
goed preciseert; dat de kadastrale inde
ling daarentegen in beginsel overeen
stemt met de huidige bestemming van 
het goed : het feit dat het beboste goed 
door de administratie van het kadaster 
als een bos wordt beschouwd derhalve 

doet veronderstellen dat het bewuste 
goed door bebossing is omgeschakeld ... 
(dat) evenwel ... een dergelijk vermoeden 
wordt tenietgedaan door het gemeente
bestuur van Flemalle dat, na een plaats
bezoek, oordeelt dat de beschrijving van 
het in de kadastrale legger opgenomen 
goed slechts een aanwijzing over de 
staat van de oppervlakte inhoudt en te 
dezen uit een zeer oppervlakkige vast
stelling volgt », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestuur 
in beginsel de feiten moet aantonen die 
de grondslag van de door de belasting
plichtige verschuldigde belasting uitma
ken (artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, het in de aanhef van het middel 
aangewezen algemeen rechtsbeginsel en 
artikel 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek); daaruit volgt dat de bestreden be
slissing het verschuldgid zijn van de li
tigieuze aanslag niet wettig kan afleiden 
aileen uit de door eiseres tegengespro
ken bewering van de gemeente Fl{)malle 
dat het litigieuze goed, in tegenstelling 
tot zijn kadastrale indeling, geen echt 
bos was maar een industriele ru'ine, dus 
een buiten dienst gestelde en niet omge
schakelde industriele installatie (schen
ding van aile in het middel aangewezen 
bepalingen en inzonderheid van artikel 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, het wettelijk of fei
telijk vermoeden, voor zover de rechter 
aanneemt dat het bewezen is, de begun
stigde partij althans vrijstelt van de be
wijslast van het door dat vermoeden be
wezen feit; het bewezen wettelijk of 
feitelijk vermoeden derhalve slechts door 
tegengestelde bewijselementen teniet 
kan worden gedaan en niet door loutere 
beweringen; daaruit volgt dat de bestre
den beslissing, nu zij heeft vastgesteld 
dat de kadastrale indeling deed vermoe
den dat het litigieuze goed door bebos
sing was omgeschakeld, dat vermoeden 
niet kon omkeren en aannemen dat het 
tegendeel is aangetoond, enkel op grand 
van de door eiseres weerlegde bewerin
gen van de gemeente Flemalle zonder : 
1 o het be grip en de wettelijke gevolgen 
van het vermoeden te miskennen (schen
ding van de artikelen 1349, 1352 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) inzonder
heid van het feitelijk vermoeden (schen
ding van de artikelen 1349 en 1353); 2° de 
regels van de bewijslast te miskennen 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
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artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het in aanhef van het middel ver
meld algemeen rechtsbeginsel) : 

Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek vastgestelde 
beginsel; 

Overwegende dat de bestendige Dat het middel in zoverre gegrond 
deputatie, na te hebben vastgesteld is; 
dat het perceel gekadastreerd onder 
sectie C, nummer 599 F.3, eigendom 
van eiseres, door de administratie 
van het kadaster als een « bos » 
wordt beschreven, dat wil zeggen 
een gewo9n onbebouwd onroerend 
goed, zegt dat die indeling in begin
sel met de huidige bestemming van 
het goed overeenstemt en dat 
« daaruit derhalve kan worden afge
leid dat het bewuste goed door be
bossing is omgeschakeld »; 

Dat de bestendige deputatie even
wei beslist dat dit vermoeden wordt 
« tenietgedaan » door verweersters 
verklaring die, na een plaatsbezoek, 
oordeelt dat de beschrijving door de 
administratie van het kadaster niet 
meer is dan een aanwijzing en dat 
zij, in dit geval, na een zeer opper-
vlakkige vaststelling is gedaan; 

Overwegende dat de overheid die 
een belasting oplegt het bestaan en 
het bedrag van de aanslag in de be
lasting moet aantonen, wanneer die 
door een belastingplichtige wordt 
betwist; 

Dat de beweringen van een partij, 
in haar eigen zaak, louter bewerin
gen zijn waarop de rechter niet mag 
steunen, tenzij ze door andere gege
vens of door enig vermoeden wor
den gestaafd; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, door op grond van niet op 
tegenspraak gedane vaststellingen 
en van het advies van het college 
van burgemeester en schepenen van 
de gemeente Flemalle te beslissen 
dat het belaste goed, niettegenstaan
de de indeling door de administratie 
van het kadaster, een buiten dienst 
gestelde en niet omgeschakelde in
dustriele installatie was, en dat bij
gevolg de belastingvoorwaarden wa
ren vervuld, de regels miskent van 
de bewijslast in fiscale zaken, die 
een toepassing vormen van het in 
de artikelen 1315, eerste lid, van het 

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. 

17 april1989- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 464 

z• KAMER - 18 april 1989 

CASSATIEMIDDELEN - EXCEPTIE VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID - STRAFZAKEN -
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE ElSER, AANGE
STELDE, IS VEROORDEELD TOT SCHADEVER
GOEDING HOEWEL DE BESLISSING N!ET 
VASTSTELT DAT B!J HEM BEDROG, ZWARE 
SCHADE OF EEN GEWOONLIJK VOORKOMEN
DE LICHTE FOUT AANWEZIG WAS - BESLIS
SING WAARBIJ NIET WORDT VASTGESTELD 
DAT DE RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN 
AANGESTELDE EN AANSTELLER VOORT
VLOEIDEN UIT EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 
IN DE ZIN VAN ART. 1 ARBEIDSOVEREENKOM
STENWET - ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
aanvoert dat de eiser, aangestelde, is 
veroordeeld tot schadevergoeding, hoe
wei de beslissing niet vaststelt dat bij 
hem bedrog, zware schuld of een ge
woonlijk voorkomende lichte fout aan
wezig was, wanneer die beslissing oak 
niet vaststelt dat de rechtsbetrekkin
gen tussen de aangestelde en de aan-
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steller voortvloeiden uit een arbeids
overeenkomst in de zin van art. 1 
Arbeidsovereenkomstenwet (1). 

{DE COCK, WATI:vJ~lO N.V. T. DECEUSTER, DE
LEY:\, DOOSSCHE, LA:'>IDSBOND DER CHRISTE

LIJKE ~1CTGALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 2324) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering te
gen hem: 

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 van 
eiseres, civielrechtelijk aansprake
lijke partij, gericht is tegen de be
slissing op de rechtsvordering van 
het openbaar ministerie tegen haar : 

Overwegende dat eisers geen mid
del aanvoert; 

III. In zoverre de voorzieningen 
van de beide eisers gericht zijn te
gen de beslissing op de civielrechte
Iijke vordering van Frans Deceuster 
tegen hen: 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerder het door hem als scha
devergoeding gevorderde bedrag 
toekent; dat de appelrechters niets 
aanhouden om er later uitspraak 
over te doen en aldus hun rechts
macht volledig hebben uitgeoefend; 
dat de beslissing derhalve een eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Dat er geen grond is om akte te 
verlenen van de afstand; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 18 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers op burger
rechtelijk gebied << in solidum '' tot scha
devergoeding veroordeelt, 

terwijl, overeenkomstig artikel 18 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, de aangestelde 
slechts aansprakelijk is voor zijn bedrog, 
zware fout of lichte fout die bij hem eer
der gewoonlijk dan toevallig voorkomt; 
het arrest wel vaststelt dat eiseres aan
sprakelijk is voor « haar aangestelde, die 
de inbreuk heeft gepleegd in de bedie
ning waarmee hij gelast was " (pagina 
1), doch geenszins vaststelt dat de berok
kende schade aan het bedrog van eiser, 
zijn zware schuld of een lichte schuld die 
bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt, te wijten was, zodat het arrest 
door de eisers « in solidum " tot schade
vergoeding te veroordelen zonder vast te 
stellen dat de schade te wijten was aan 
eisers bedrog of aan zijn zware schuld of 
aan een lichte schuld die bij hem eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomt, arti
kel 18 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten 
schendt: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het wordt aangevoerd door 
eiseres, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, bij akte neerge
legd op 18 mei 1988 ter griffie van 
het Hof door mr. Lucien Simont, ad
vocaat bij het Hof, de eisers verkla
ren afstand zonder berusting te 
doen van hun voorziening omdat de 
beslissing geen eindbeslissing is; 

Overwegende dat de wet van 3 ju
li 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten luidens artikel 1 de ar

-----------------1 beidsovereenkomsten voor werklie-
(1) Cass., 29 nov 1983, A.R. nr 8244 

(A C', 1983-84, nr 175). 
den, bedienden, handelsvertegen
woordigers en dienstboden regelt; 
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Overwegende dat het arrest het 
bestaan van een dergelijke arbeids
overeenkomst tussen eiser en eise
res niet vaststelt; 

Overwegende dat, nu de civiel
rechtelijke aansprakelijkheid zoals 
bedoeld in de artikelen 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek en 67 van de 
Wegverkeerswet ook buiten een ar
beidsovereenkomst kan bestaan, het 
onderzoek van het middel, dat de 
toepasselijkheid op eiser van artikel 
18 van de wet van 3 juli 1978 in
roept, het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is; 

Dat het middel ook wat eiser be
treft niet ontvankelijk is; 

IV. In zoverre de voorzieningen 
van de beide eisers gericht zijn te
gen de beslissingen op de civielrech
telijke vorderingen van Patrick De
leyn en Marleen Doossche en van 
de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten: 

Overwegende dat de eisers met de 
reeds in III hiervoren vermelde akte 
verklaren afstand zonder berusting 
te doen van hun voorziening omdat 
de beslissingen geen eindbeslissin
gen zijn; 

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

18 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Andersluidende con
clusie (2) van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 465 

2' KAMER - 18 april 1989 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN- VERTEGENWOORDIGING VAN 
DE BEKLAAGDE - ONDERVRAGING OVER DE 
IDENTITEIT ( ART. 91 SV.) - BEG RIP - OPROE
PING VAN DE ZAAK MET DE NAAM VAN DE 
BEKLAAGDE EN VERKLARING VAN VERSCHIJ-
NING DOOR DE ADVOCAAT. ' 

Naar recht verantwoord en regelmatig 
met redenen omkleed is het arrest dat, 
na te hebben vastgesteld dat een ka
mer met een rechter van de correctio
nele rechtbank aan de advocaat van de 
beklaagde heeft toegestaan de be
klaagde te vertegenwoordigen om een 
uitstel te vragen, dat die advocaat uit
stel heeft gevraagd en verkregen, dat 
hij op de latere terechtzitting door de
zelfde kamer is gemachtigd om op
nieuw de beklaagde te vertegenwoor
digen en hij alsdan de verwijzing naar 
een kamer met drie rechters heeft ge
vraagd en dat dit verzoek door de cor
rectionele rechtbank laattijdig is ver
klaard, het hager beroep van de be
klaagde tegen deze beslissing onge
grond verklaart op grand dat de mach
tiging tot vertegenwoordiging tijdens 
de eerstbedoelde terechtzitting moet 
worden aangemerkt als de ondervra
ging over de identiteit, bedoeld in art. 
91 Ger. W. en het verzoek derhalve 
Jaattijdig is. (Artt. 185 Sv., 91, tweede 
lid, Ger.W.) 

in zoverre zij gericht zijn tegen de 1----------------
beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders Pa
trick Deleyn, Marleen Doossche en 
de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten tegen de eisers; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
verwijst de eisers in de kosten. 

(2) Het O.M. was van oordeel dat, nu eiseres 
in solidum met eiser veroordeeld was tot het 
betalen van schadevergoeding, op grond dat zij 
aansprakelijk was voor eiser, « haar aangestel
de, die de inbreuk heeft gepleegd in de bedie
ning waarmee hij gelast was "• het middel ge
grond was (Cass., 19 april 1983, A.R. nr 7739, 
A.C., 1982-1983, nr 452). 
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(KINET) 

ARREST 

(A.R. nr. 2985) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1988 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste en het tweede middel, 
door eiser als volgt geformuleerd : 

het eerste: schending van de artikelen 
185, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering en 91 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

eerste onderdeel: Het arrest verklaart 
de vraag van eiser om verwijzing naar 
een kamer met drie rechters, zoals ge
steld ter zitting van 30 maart 1988, laat
tijdig daar diens advocaat op de zitting 
van 23 maart 1988 reeds gemachtigd was 
om uitstel te vragen, zodat : « ... doordat 
de advocaat door de rechtbank gemach
tigd werd de beklaagde te vertegen
woordigen, overeenstemmend moet aan
zien worden met de identificatie van de 
beklaagde met artikel 91 van het Gerech
telijk Wetboek ... » (arrest, zesde blad). 
Het arrest schendt artikel 185, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering 
door, enerzijds, vast te stellen dat de ad
vocaat gemachtigd werd om uitstel te 
vragen, en, anderzijds, te beslissen dat 
de machtiging tot vertegenwoordiging 
voor het vragen van uitstel eveneens de 
identificatie van de beklaagde (zoals ver
meld in artikel 91 van het Gerechtelijk 
Wetboek) inhoudt. Eiser liet zich verte
genwoordigen, zoals het arrest vaststelt, 
om uitstel te vragen. Het arrest heeft 
daardoor vastgesteld dat dit het enige 
doe! en motief van de vraag om machti
ging tot vertegenwoordiging was en is. 
Waar het arrest vervolgens beslist dat 
deze vertegenwoordiging eveneens de 
ondervraging van de beklaagde omtrent 
zijn identiteit inhoudt, dringt het hof van 
beroep aan eiser een vertegenwoordiging 
op om dewelke hij niet verzocht heeft. 
Het tweede lid van artikel 185 van het 
Wetboek van Strafvordering geeft de 
rechter slechts de macht in zekere voor
waarden de vertegenwoordiging van een 
beklaagde voor de strafgerechten toe te 
laten, maar niet de macht de vertegen
woordiging op te dringen aan een be
klaagde (Cass., 29 april 1964, Pas., I, 859). 
Het arrest schendt artikel 185, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, 

door vast te stellen dat de machtiging tot 
vertegenwoordiging enkel een uitstel van 
de zaak gold doch tevens aan eiser een 
vertegenwoordiging op te dringen dewel
ke niet gevraagd werd: vertegenwoordi
ging voor de ondervraging over de iden
titeit. Aldus erkent het arrest, enerzijds, 
een machtiging tot vertegenwoordiging 
met betrekking tot een geschil dat de 
grand van de zaak niet raakt, doch 
dringt, anderzijds, aan eiser een verte
genwoordiging op met betrekking tot een 
proceshandeling waarvoor hij zich niet 
kan laten vertegenwoordigen zonder de
ze te hebben gevraagd; 

tweede onderdeel: Artikel 91 van het 
Gerechtelijk Wetboek vereist - gezien 
de termen van dit artikel - dat de be
klaagde persoonlijk moet verschijnen. 
Anderzijds kan deze identificatie niet be
schouwd worden als een debat dat be
trekking heeft op een exceptie, een ge
schil dat de grond van de zaak niet raakt 
of betrekking hebbend op burgerlijke be
langen; conform artikel 185, tweede lid, 
van het W etboek van Strafvordering kan 
machtiging tot vertegenwoordiging met 
betrekking tot de identificatie enkel ge
geven worden zo de beklaagde dit vraagt 
en tevens aantoont dat het hem onmoge
lijk is te verschijnen. Waar het arrest 
vaststelt dat de machtiging tot vertegen
woordiging verleend werd om uitstel te 
vragen, stelt het arrest oak vast (min
stens impliciet) dat de vertegenwoordi
ging niet gevraagd, laat staan verleend, 
werd met betrekking tot de ondervraging 
over de identiteit; enige andere voorstel
ling zou ten andere een feitelijke grand
slag missen. Gezien deze laatste vorm 
van vertegenwoordiging niet gevraagd of 
verleend werd, behield artikel 91 van het 
Gerechtelijk Wetboek volledige gelding en 
kon niet beslist wordt dat de machtiging 
tot vertegenwoordiging (dewelke enkel 
het verzoek om uitstel inhield) overeen
stemt met de identificatie ex artikel 91 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

het tweede: schending van artikel 97 
van de Grondwet. Waar het arrest stelt 
« ••. doordat de advocaat door de recht
bank gemachtigd werd de beklaagde te 
vertegenwoordigen overeenstemmend 
moet aanzien worden met de identifica
tie van de beklaagde met artikel 91 van 
het Gerechtelijk Wetboek >> (arrest, zesde 
blad), maakt het arrest niet duidelijk 
waarom een machtiging tot vertegen
woordiging, waarvan het hof van beroep 
eerder had vastgesteld dat zij enkel strek
te tot een vraag om uitstel van de zaak, 
automatisch eveneens de identificatie 
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ex artikel 91 van het. Gerechtelijk Wet
hoek omvat. Immers : waar het arrest 
eerst erkent dat de machtiging tot verte
genwoordiging specifiek verleend werd 
om uitstel te vragen, beslist zij vervol
gens dat deze machtiging ook de identifi
catie ex artikel 91 van het Gerechtelijk 
Wetboek bevat en dus daarmee moet 
worden uitgebreid. Het Hof vermeldt 
niet op welke elementen zij zich steunt 
om vast te stellen dat de machtiging tot 
vertegenwoordiging met betrekking tot 
een geschil dat de grond van de zaak 
niet raakt eveneens de identificatie ex 
artikel 91 van het Gerechtelijk Wetboek 
inhoudt. Dit gebrek aan motivering 
maakt een schending uit op artikel 97 
van de Grondwet, gezien eiser niet kan 
uitmaken hoe het bestreden arrest tot 
zijn conclusie is gekomen : 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 185, § 2, van het Wetboek van 
Strafvordering de beklaagde voor de 
correctionele rechtbank in de regel 
persoonlijk moet verschijnen; dat 
hij zich evenwel kan laten vertegen
woordigen door een advocaat in za
ken betreffende misdrijven waarop 
geen hoofdgevangenisstraf is ge
steld, in debatten die slechts betrek
king hebben op een exceptie, op een 
tussengeschil dat de zaak zelf niet 
raakt of op burgerlijke belangen; 
dat de rechtbank hem daarenboven ' 
altijd kan toestaan zich te laten ver
tegenwoordigen wanneer hij aan
toont dat het hem onmogelijk is per
soonlijk te verschijnen; 

de vraag tot verwijzing naar een ka
mer met drie rechters, die eisers 
raadsman formuleerde ter terecht
zitting van 30 maart 1988, niet ge
daan werd ten laatste bij de onder
vraging over de identiteit; dat het 
zodoende zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

18 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Van de Ge
huchte, Gent. 

Nr. 466 

2' KAMER - 18 april 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - GESCHRIFT 
TOT STAVING - ONDERTEKEND MET EEN 
LEESBARE NAAM MAAR ZONDER VERMEL

Overwegende dat, wanneer een 
beklaagde in voornoemde gevallen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd is 
voor de correctionele rechtbank 
door een advocaat, het oproepen van 
de zaak met de naam van de be
klaagde en de verklaring van ver
schijning door de advocaat gelijk te i 

stellen zijn met de ondervraging 
van de beklaagde over zijn identiteit 
als bedoeld bij artikel 91 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

. DING VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ON
I DERTEKENAAR - GEVOLG. 

I Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser door 
een advocaat vertegenwoordigd was 1 

ter terechtzitting van de correctione
le rechtbank van 23 maart 1988 om 
er een uitstel te vragen, oordeelt dat 

Het Hof slaat geen acht op een met 
« memorie tot cassatie » betiteld ge
schrift dat tot staving van de voorzie
ning werd ingediend en dat, onder de 
vermeldingen « i.o. loco » en de naam 
van een advocaat, ondertekend is met 
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een leesbare handtekening maar niet 
de hoedanigheid van de ondertekenaar 
vermeldt (1). (Art. 422, 425 Sv.) 

(GOOSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3078) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 november 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het stuk, betiteld « memo
rie tot cassatie », dat op 22 decem
ber 1988 werd neergelegd ter griffie 
van het Hof van Beroep te Gent en 
dat werd ondertekend « i.o. loco » 
mr. M... D ... , advocaat te Kortrijk, 
met de naam D... M ... , zonder aan
duiding van de hoedanigheid van de 
ondertekenaar, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 467 

2• KAMER - 18 april 1989 

1° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 

(WET 15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP -
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER-

Nota arrest nr. 466 : 

STEKARREST VAN HET HOF VAN BEROEP
VERZET VAN DE BEKLAAGDE - AKTE VAN 
VERZET GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN 
HET VERSTEKARREST - GEVOLG. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING- VERSTEKARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP - VERZET VAN DE BEKLAAGDE -
AKTE VAN VERZET GESTELD IN EEN ANDERE 
TAAL DAN HET VERSTEKARREST - GEVOLG. 

1° en 2° De ambtenaar die de verklaring 
van verzet in strafzaken ontvangt, 
moet, op straffe van nietigheid, daar
van proces-verbaal opstellen in de taal 
van de bestreden beslissing (1). (Artt. 
24 en 40 Wet Taalgebruik Gerechtsza
ken.) 

(WAUTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3260) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest eisers verzet tegen een arrest 
van 26 april 1988 van het Hof van 
Beroep te Gent, dat hem op de straf
vordering bij verstek veroordeelde, 
niet ontvankelijk verklaart op grond 
dat « eiser op 29 november 1988 ver
zet deed in de gevangenis te Lantin. 
Het hof stelt vast dat deze akte nie
tig is, nu zij in de Franse taal werd 
opgesteld. De akte van verzet is 
nietig overeenkomstig artikel 40 van 
de wet van 15 juni 1935 »; 

Overwegende dat eiser, overeen
komstig artikel 2 van het koninklijk 
besluit nr. 236 van 20 januari 1936 
tot vereenvoudiging van sommige 
vormen van de strafvordering ten 
opzichte van de gedetineerden, als 
zich in hechtenis bevindende per
soon die niet het vereiste bedrag in 
zijn bezit had om de kosten van de 

Nota arrest nr. 467 : 
(1) Zie Cass., 16 dec. 1987, A.R. nr. 6044, en 

22 dec. 1987, A.R. nr. 1537 (A.C., 1987-88, (1) Cass., 20 feb. 1950 (Bull. en Pas., 1950, I, 
nrs. 236 en 252), en 21 feb. 1989, A.R. nr. 2770, 430); zie Cass., 29 maart 1966 (ibid., 1966, I, 
supra, nr. 348. ; 990, redenen). 
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gerechtsdeurwaarder te dekken, ver
zet deed door middel van een ver
klaring aan de gemachtigde van de 
directeur van de strafinrichting te 
Lantin; dat deze gemachtigde hier
van een akte heeft opgesteld in het 
Frans; 

Over het middel, door eiser voorgedra-
gen bij het doen van zijn verklaring van 
cassatieberoep aan de gemachtigde van 
de directeur van de strafinrichting te 
Lantin, opgenomen in de akte van cassa
tieberoep en luidende als volgt: « Het 
hof van beroep heeft ten onrechte het 
verzet onontvankelijk verklaard om re-
den dat het verzet in het Frans was op-
gesteld en dat dit voor mij een geval van 
overmacht was om redenen dat het in de 
gevangenis te Lantin is opgesteld ,, : 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat eiser zijn verkla
ring van verzet gedaan heeft in de 
gevangenis te Lantin, niet kan wor-
den afgeleid dat hij door overmacht 
verhinderd is geweest de akte van 
verzet te doen opmaken in het Ne
derlands, des te meer daar de akte 
waarbij eiser cassatieberoep heeft 
ingesteld, eveneens door de gemach
tigde van de directeur van de straf
inrichting te Lantin is opgesteld 
doch in het Nederlands; 

Overwegende dat eisers aanvoe
ring dat hij door overmacht verhin
derd was in de strafinrichting te 
Lantin een akte van verzet te doen 
opmaken in het Nederlands, geen 
steun vindt in het bestreden arrest 
en in de andere stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 

18 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de Tillekaerts, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 468 

2• KAMER - 19 april 1989 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - TERMIJ
NEN - DUUR - STRAFVORDERING - GECON
TRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF EN 
OVERTRED!NG VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITING - BESCHIKKING 
VAN VERW!JZ!NG. 

1° De strafvordering voortvloeiend uit 
een gecontraventionaliseerd wanbe
drijf en uit een overtreding van het 
Wegverkeersreglement verjaart, bij 
ontstentenis van een grand tot schor
sing van de verjaring, door verloop 
van een jaar na de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging, verricht 
binnen een jaar te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd (1). 
(Art. 21 wet 17 april 1878; art. 68 Weg
verkeerswet.) 

2o De verjaring van de strafvordering 
wordt gestuit door de beschikking van 
de raadkamer waarbij de verdachte 
naar de politierechtbank verwezen 
wordt (2). 

voorgeschreven rechtsvormen in 1----------------
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

I 
(1) Zie Cass., 17 dec. 1985, A.R. nr. 9713 

(A.C., 1985-86, nr. 265), 3 mei 1988, A.R. 
nr. 1951 (ibid., 1987-88, nr. 543}, en 1 maart 
1989, A.R. nr. 7025 (ibid., 1988-89, supra, 
nr. 368). 

(2) Zie A. VANDEPLAS, « De verjaring van de 
strafvervolging ''• in de verzameling « Pro
legomena "• I, Brussel, 1980, biz. 79. 
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(RONVAUX T. ACER, DROUOT ASSURANCES N.V., acht zijn genomen en de beslissing 
DUELEN) overeenkomstig de wet is gewezen; 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7382) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiseres geen en
kel middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
A. In zoverre de voorziening ge- voorziening; veroordeelt eiseres in 

richt is tegen de beslissing op de de kosten. 
strafvordering : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
bij het onderzoek van het dossier geble
ken is dat de aan eiseres ten laste geleg
de feiten verjaard zijn sedert 14 oktober 
1988; het bestreden vonnis bijgevolg die 
verjaring moest vaststellen; dit niet ge
beurd is; 

Overwegende dat de strafvorde
ring wegens een gecontraventionali
seerd wanbedrijf of overtreding van 
het Wegverkeersreglement, bij ont
stentenis van een grond tot schor
sing, verjaart door verloop van een 
jaar te rekenen van de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging die 
binnen het jaar na het plegen van 
het misdrijf is verricht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het op 23 februari 
1987 gepleegde wanbedrijf " onopzet
telijk toebrengen van slagen of ver
wondingen " door de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren is gecontraventionaliseerd 
bij beschikking van 12 januari 1988; 
dat die beschikking de verjaring van 
de strafvordering, die geleid heeft 
tot het bestreden vonnis waarbij ei
seres tot een correctionele geldboete 
is veroordeeld wegens dat gecontra
ventionaliseerde wanbedrijf en we
gens overtredingen van het Wegver
keersreglement, rechtsgeldig heeft 
gestuit; 

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

tii:ile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

19 april1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. B. Len
dot, Luik. 

Nr. 469 

2' KAMER - 19 april 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORMEN - MEMORIES - ONLEES
BARE HANDTEKENING. 

Het Hoi slaat geen acht op een tot sta
ving van een voorziening neergelegde 
memorie wanneer de handtekeningen 
op die memorie onleesbaar zijn en die 
memorie de identiteit en de hoedanig
heid niet vermeldt van de onderteke
naars die verklaren op te treden na
mens de raadslieden van eiser (1). 

(DEPREZ) 

ARREST ( vertaJinlfJ 

(A.R. nr. 7407) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 januari en 19 ja-

(1) Zie Cass., 25 okt. 1988, A.R. nr. 2286, en 
21 feb. 1989, A.R. nr. 2770, en 18 april 1989, 
A.R. nr. 3078 (A.C., 1988-89, supra, nrs. 114 en 
466). 
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nuari 1989 gewezen door het Hof 
van Assisen van de provincie Hene
gouwen; 

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

Om die redenen, ongeacht het tot 
staving van de voorziening neerge
legde geschrift, dat slechts twee on
leesbare handtekeningen draagt en 
geen opgave doet van de identiteit 
en de hoedanigheid van de onderte
kenaars, die verklaren op te treden 
in de naam van de raadslieden van 
eiseres, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

19 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 470 

2• KAMER - 19 april 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF-

(SAUSSEZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7414) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 7 februari 1989 
gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Overwegende dat dat eiser in het 
op 22 februari 1989 ter griffie van 
het Hof binnengekomen ver
zoekschrift verklaart zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat die voorziening niet voldoet 
aan de vereisten van artikel 417 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
bijgevolg niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser in zijn verzoekschrift aange
voerde middelen die geen betrek
king hebben op de ontvankelijkheid 
van de voorziening; verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

19 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Teys
sen, Brussel. 

ZAKEN- VORMEN- ONTVANKELIJKHEID- Nr. 471 
VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER GRIFFIE 
VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat in strafzaken ingesteld wordt bij 
een ter griffie van het Hof van Cassa
tie neergelegd verzoekschrift (1). (Art. 
417 Sv.) 

(1) Cass., 13 jan. 1987, A.R. nr. 881 
(A.C., 1986-87, nr. 279). 

2• KAMER - 19 april 1989 

1° JEUGDBESCHERMING - ONTZET
TING VAN HET OUDERLIJK GEZAG - BEG RIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN- REDENEN EN ONTBREKEN VAN REDE
NEN - TEGENSTRIJDIGE REDENGEVING -
BEG RIP. 
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3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA

KEN - BESCHOUWINGEN IN DE VORM VAN 
LOUTERE VERONDERSTELLINGEN. 

1 o en 2' Niet tegenstrijdig is het arrest 
dat, enerzijds, de volledige ontzetting 
van het ouderlijk gezag uitspreekt en, 
anderzijds, beslist dat de moeder het 
recht op persoonlijke omgang met het 
kind kan behouden. 

3° De rechter is niet gehouden te ant
woorden op beschouwingen die in de 
conclusie louter in de vorm van veron
derstellingen zijn geformuleerd (1). 

(M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7424) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1989 gewe
zen door de jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 32 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, 

doordat het hof van beroep de beslis
sing waarbij eiseres « wegens het vroe
ger gedrag van de moeder >> volledig van 
het ouderlijk gezag ontzet wordt ten aan
zien van haar drie minderj arige kinde
ren motiveert door erop te wijzen dat ei
seres « een onbehouwen persoon is die 
door haar gebrek aan intelligentie en 
haar zwak karakter de nodige middelen 
ontbeert om een zelfstandig bestaan te 
kunnen leiden; dat zij bijgevolg niet in 
staat is te voorzien in de opvoeding van 
de kinderen, een neiging tot alcoholmis
bruik vertoont, wat voor de gezondheid 
en de veiligheid van de kinderen bijzon
der schadelijk is, en, ten slotte, dat zij 
het vermogen mist om vooruit te zien en 
meer bepaald om zowel voor haar kinde-

ren als voor haarzelf samenhangende 
plannen te maken en uit te voeren >>, dat 
« appellante in feite een ouderlijk gezag 
zou willen behouden dat zij niet uitoe
fent en haar kinderen zou willen laten 
opvoeden op kosten van de gemeenschap 
zonder zelf iets te doen opdat zij bij haar 
een gezinsleven zouden kunnen hebben 
dat aan hun behoeften tegemoetkomt >> 

en ten slotte dat eiseres in erge mate 
blijft tekort komen aan haar wettelijke 
verplichtingen « nu zij opzettelijk ver
zuimt de minimale voorwaarden te 
scheppen die de kinderen in staat zou
den kunnen stellen bij hun moeder te le
ven zonder gevaar voor hun gezondheid 
of veiligheid >>, 

terwijl, eerste onderdeel, die beslis
sing, om regelmatig met redenen te zijn 
omkleed, had moeten antwoorden op aile 
door eiseres in haar appelconclusie aan
gevoerde middelen; het bestreden arrest 
zich niet uitlaat over de talrijke positieve 
gegevens die zijn vastgesteld in het in de 
zaak van eiseres aangelegde dossier 
« ouders >> en die in haar appelconclusie 
nauwkeurig zijn opgesomd, ofschoon uit 
die gegevens blijkt dat eiseres thans zo
wel moreel als lichamelijk in goede con
ditie verkeert en dus op een volkomen 
passende wijze met haar kinderen om
gaat; 

tweede onderdeel, artikel 32, 2°, van de 
wet van 8 april 1965 op een beperkende 
wijze moet worden uitgelegd en ontzet
ting aileen toestaat wanneer de erge na
latigheid en het kennelijk slecht gedrag 
die aan de ouder worden verweten, blij
ven voortduren en vooral ook nog in het 
heden voortbestaan; de twee hierboven 
aangehaalde passages uit het arrest ge
grond zijn op achterhaalde gegevens of 
op veronderstellingen betreffende de toe
komst die volkomen uit de lucht gegre
pen zijn; 

derde onderdeel, het hof van beroep, 
in de laatste twee hierboven weergege
ven passages, in feite aan eiseres verwijt 
·in armoedige omstandigheden te !even, ------------------1 de in artikel 32 van de wet van 8 april 

(1) Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr. 722 
(A.C., 1986-87, nr. 324). Terecht heeft het Hof 
beslist dat het middel waarin aan het arrest 
verweten werd niet te hebben geantwoord op 
beschouwingen die in de vorm van veronder
stellingen naar voren werden gebracht, naar 
recht faalt (zie Cass., 25 maart 1974, 
(ibid., 1974, 816). 

1965 opgesomde gronden van ontzetting 
op een beperkende wijze moeten worden 
uitgelegd en punt twee van dat artikel 
nergens gewag maakt van het geval 
waarin de niet-uitvoering van de wette
lijke verplichtingen voortvloeit uit een 
dergelijke, niet aan eiseres te wijten oor
zaak; 
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Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het arrest dat 

de beslissing bevestigt waarbij de 
mislukking van de bij het vonnis 
van 20 december 1983 ten aanzien 
van eiseres gelaste maatregel van 
opvoedingsbijstand wordt vastge
steld, benevens de in het middel 
vermelde gronden er tevens op wijst 
« dat de voorwaarden voor een ont
zetting van de moeder vervuld zijn, 
gelet, enerzijds, op het kennelijk 
slecht gedrag van laatstgenoemde 
(thans eiseres) dat al van bij de ge
boorte van de kinderen bestond en, 
anderzijds, op de erge nalatigheid 
waaraan (eiseres) zich schuldig 
heeft gemaakt en waaraan zij zich 
blijft schuldig maken » alsook op 
« het oorzakelijk verband tussen het 
aan de moeder verweten gedrag en 
het gevaar hiervan voor de gezond
heid en de veiligheid van de kinde
ren » en daaruit afleidt dat er gran
den bestaan « om de volledige 
ontzetting uit te spreken »; 

Overwegende dat het arrest met 
die vermeldingen antwoordt op de 
in het middel weergegeven conclusie 
door de feitelijke beoordeling van de 
gegevens van de zaak door het hof 
van beroep te stellen tegenover het 
verweer van eiseres, en door te wij
zen zowel op het voortduren als op 
het actuele voortbestaan van die 
toestand, zonder dat het eiseres ver
wijt in armoedige omstandigheden 
te leven; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 33 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het beroepen vonnis, eiseres volledig ont
zet van het ouderlijk gezag ten aanzien 
van haar minderj arige kinderen Chris
tian en Sabrina op grond dat, aangezien 
de moeder het recht op persoonlijke om
gang met de kinderen put uit de band 
":'an afstamming, die door de ontzetting 

niet verdwijnt, « het niet wenselijk is te 
verklaren dat de ontzetting slechts ge
deeltelijk is omdat zij het recht op per
soonlijk omgang met de kinderen onge
moeid laat » en dat << het recht op 
persoonlijke omgang voortvloeit uit de 
afstammingsband en geen eigenlijk attri
buut is van het ouderlijk gezag », 

terwijl een beslissing die de volledige 
ontzetting uitspreekt maar tevens ver
klaart dat het recht op persoonlijke om
gang met de kinderen blijft voortbe
staan, tegenstrijdig is, dus niet regelma
tig met redenen is omkleed en artikel 33 
van de wet van 8 april 1965 schendt, aan
gezien de uitsluiting van het recht op 
persoonlijke omgang, evenals de uitslui
ting van alle, uit de afstamming voort
vloeiende prerogatieven, een gevolg is 
van de algehele ontzetting van het ou
derlijk gezag: 

Overwegende dat het arrest niet 
tegenstrijdig is waar het beslist, 
enerzijds, dat er redenen zijn om de 
algehele ontzetting uit te spreken, 
anderzijds dat, « nu de wetgever tij
dens de voorbereiding van de wet 
van 1965 uitdrukkelijk eraan herin
nerd heeft dat het aangewezen kon 
zijn om tussen de ontzette ouders en 
hun kind bepaalde banden te laten 
bestaan ten einde hen aan te moedi
gen hun gedrag te verbeteren en de 
voorwaarden te scheppen voor de 
opheffing van de ontzetting », het 
recht op persoonlijke omgang door 
eiseres zal kunnen worden uitgeoe
fend « indien de provoogd, die han
delt onder het toezicht van de jeugd
rechtbank » zulks wenselijk oor
deelt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt, in zoverre het eiseres volledig 
ontzet van het ouderlijk gezag ten aan
zien van haar kind Stephane, 

terwijl het hof van beroep de beslis
sing niet regelmatig met redenen heeft 
omkleed, nu het niet geantwoord heeft 
op de conclusie van eiseres ten betoge 
dat de ontzetting van het ouderlijk gezag 
ten aanzien van het kind Stephane mis
bruikt werd voor andere doeleinden m 
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aangewend werd als een gemakkelijk
heidsoplossing in afwachting van een 
adoptie: 

Overwegende dat de rechters niet 
hoeven te antwoorden op de bewe
ringen die in de conclusie bij wijze 
van loutere veronderstellingen zijn 
geformuleerd; 

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

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

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

19 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Fie
rens, Brussel. 

Nr. 472 

2• KAMER - 19 april 1989 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- RE
DENGEVING. 

schokken dat de burgers terecht van 
de rechterlijke overheden en het nota
riaat mogen verwachten (1). (Art. 5 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(C ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7441) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1989 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 5.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 5, eerste lid, 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis, vervangen door artikel 
3 van de wet van 13 maart 1973 tot wijzi
ging van de wet van 20 april 1874 en tot 
aanvulling van artikel 44 7 van het Wet
boek van Strafvordering, 193, 196, 197, 
213, 214, 240, 244, 491 van het Strafwet-

·boek en 97 van de Grondwet, 
doordat het arrest de handhaving van 

eisers voorlopige hechtenis beveelt op 
grond dat « de hechtenis wegens ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die in 
de vordering van de procureur-generaal 
nauwkeurig omschreven worden en die 
het Hof overneemt, moet worden ge
handhaafd; dat de handhaving van de 
hechtenis tevens uit het oogpunt van de 
openbare veiligheid noodzakelijk is », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest de 
hechtenis van eiser niet verantwoordt 
gelet op de voorwaarden die strikt om
schreven worden in artikel 5.1 van het 

Naar recht verantwoord en regelmatig Verdrag dat het recht op vrijheid waar-
met redenen omkleed is de beslissing borgt behalve in de erin opgesomde ge
tot handhaving van de voorlopige vallen; 
hechtenis waarbij de kamer van inbe- tweede onderdeel, artikel 5 van de wet 
schuldigingstelling, onder vermelding van 20 april 1874, gewijzigd door artikel 
van de gegevens eigen aan de zaak of 3 van de wet van 13 paart 1973, bepaalt 
de persoonlijkheid van de verdachte, dat het onderzoeksgerecht, als het tot de 
de ernstige en uitzonderlijke omstan- handhaving van de voorlopige hechtenis 
digheden die de openbare veiligheid besluit, de ernstige en uitzonderlijke om
raken, nauwkeurig omschrijft door standigheden op grond waarvan de hech
niet aileen gewag te maken van de tenis in het belang van de openbare vei
aard en de ernst van de feiten, maar ligheid moet worden gehandhaafd, nauw
door er oak op te wijzen dat de invrij- 1----------------
heidstelling van de verdachte opspraak -
zou verwekken, de openbare mening (1) Zie Cass., 2 old. 1985, A.R. nr. 4626, en 14 
en de openbare rust ernstig zou versto- mei 1986, A.R. nr. 5067 (A.C., 1985-86, nrs. 60 
ren en het gevoel van veiligheid zou en 564). 



Nr. 473 HOF VAN CASSATIE 961 

keurig moet omschrijven onder vermei-l openbare veiligheid raken, en door 
ding van de gegevens eigen aan de zaak nader te omschrijven in welk op
of de persoonlijkheid van de verdachte; zicht de openbare veiligheid in ge-

derde onderdeel, dat gerecht, op straf- vaar zou kunnen worden gebracht 
fe van schending van artikei 5, moet ant- indien de hechtenis van verdachte 
woorden op de conclusie waarin meer niet gehandhaafd werd, regelmatig 
bepaald het bestaan wordt betwist van met redenen is omkleed en naar 
de ernstige en uitzonderlijke omstandig- recht is verantwoord; 
heden die ofwei in de beschikking van 
de raadkamer nader omschreven zijn, of- Dat het middel niet kan worden 
wei door het openbaar ministerie zijn aangenomen; 
aangevoerd : En overwegende dat de substan-

W:\le of op straffe van nietigheid 
W at de drie onderdelen samen be- voorgeschreven rechtsvormen in 

treft : acht zijn genomen en de beslissing 
Overwegende dat het arrest, om 

de handhaving van de voorlopige 
hechtenis te bevelen ten aanzien 
van eiser die met name verdacht 
wordt van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken in de uit
oefening van zijn openbaar ambt, 
alsook van verduistering en mis
bruik van vertrouwen, met overne
ming van de gronden van de vorde
ring van de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Bergen, oor
deelt dat « de feiten waarvan be-
trokkene wordt verdacht, uitzonder-
lijk zwaar zijn gelet zowel op het 
openbaar ambt dat hij uitoefende 
ten tijde van de feiten als op zijn 
hoedanigheid van magistraat; ( ... ) 
dat, de hoedanigheden van verdach-
te en het grote vertrouwer. dat hij 
zowel bij de justitiabelen als bij de 
clienten van het kantoor genoot, in 
acht genomen de invrijheidstelling 
van verdachte een schandaal zou 
verwekken en de openbare opinie 
en de openbare rust ernstig zou ver
storen, te meer daar een dergelijke 
invrijheidstelling in ernstige mate 
afbreuk zou doen aan het klimaat 
van veiligheid dat de burger ge
rechtigd is te verwachten van de ge
rechtelijke overheid en van het no
tariaat »; 

Dat het arrest, nu het aldus ant
woordt op de in het derde onderdeel 
aangewezen conclusie van eiser, 
door erop te wijzen dat de feitelijke 

overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

19 april 1989 - 2e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaai 
- Advocaat: mr. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 473 

1' KAMER - 20 april 1989 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE· 
SCHRIFTEN - MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT - BEGRIP. 

2° AFSTAND VAN RECHT - BEGRIP. 

1o De bewijskracht van akten van schen
king waarin een beding over een toe
komstige nalatenschap is vervat, wordt 
niet miskend door de rechter die van 
die akten een uitlegging geeft die met 
de bewoordingen ervan niet onverenig
baar is (1). 

gegevens die het opsomt ernstige en l----------------
uitzonderlijke omstandigheden, ei
gen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, zijn die de 

(1) Cass., 13 mei 1988, A.R. nr. 5690 
(A.C., 1987-88, nr. 571). 
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2° Afstand van een recht moet strikt 
worden uitgelegd en kan enkel worden 
afgeleid uit feiten die voor geen ande
re uitlegging vatbaar zijn (2). 

(ADAM AD. T. ADAM AN.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8065) 

en dezelfde verklaring van Evariste 
Adam bevat en dat eiser niet betwist dat 
die schenkingen een beding over een 
toekomstige nalatenschap bevatten; en 
na in rechte erop te hebben gewezen dat 
« het verbod van artikel 1130 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de be
dingen over toekomstige nalatenschap
pen van openbare orde is ''• dat « elke 
overeenkomst die daaraan afbreuk doet 
nietig is , en dat « ook de wetten die het 
voorbehouden erfdeel instellen van open-
bare orde en dwingend zijn en de goede 

HET HOF; - Gelet op de bestre- maatschappelijke organisatie betreffen 
den arresten, op 21 mei 1986 en 8 ja- en het instituut van de familie raken "• 
nuari 1987 door het Hof van Beroep het arrest van 21 mei 1986 de heropening 
te Bergen gewezen; van de debatten beveelt opdat de partij-

en over de vragen die het omschrijft, uit-
Over het mid del: schending van de ar- leg zouden kunnen geven, en doordat het 

tikelen 791, 1130, 1319, 1320, 1322 en 1600 arrest van 8 januari 1987, dat erop wijst 
van het Burgerlijk Wetboek en misken- dat eiser thans betwist dat de schenkin
ning van het algemeen rechtsbeginsel gen in feite een beding over een toe
dat afstand van een recht strild moet komstige nalatenschap uitmaken, zegt 
worden uitgelegd en enkel kan worden dat de schenkingen die Adhemar Adam 
afgeleid uit feiten die voor geen andere en zijn echtgenote op 2 maart 1951 aan 
uitlegging vatbaar zijn, hun kleinzoon hebben gedaan « nietig 

doordat, na in feite te hebben vastge- zijn en geen uitwerking kunnen gehad 
steld dat « de oorsprong van het geschil hebben noch hebben "• hoofdzakelijk op 
ligt in twee schenkingen gedaan bij twee grand van hetgeen niet uitdrukkelijk 
akten op 2 maart 1951 ( ... ) waarin Adhe- wordt gezegd maar wat impliciet doch 
mar Adam en zijn echtgenote Marthe zeker uit het uit het geheel van de over
Daubry aan hun kleinzoon, de huidige wegingen van beide arresten volgt, te 
(eiser), een eigendom bestaande uit ener- weten dat Evariste Adam de schenkin
zijds een huis met aanhorigheden en an- gen had aanvaard en door de aldus uit
derzijds een geheel van gronden en wei- gedrukte instemming afstand had ge
den gelegen te Pommerceul hebben ge- daan van een van de attributen van zijn 
schonken »; dat « uit de voorwaarden van toekomstige status van erfgenaam, na
de akte van schenking van het huis en melijk van de inkorting van de litigieuze 
de aanhorigheden blijkt dat enkel de schenkingen te vorderen wegens eventu
naakte eigendom is geschonken, nu de ele aantasting van zijn voorbehouden 
schenkers tot het overlijden van de erfdeel, 
langstlevende het vruchtgebruik hebben terwijl, eerste onderdeel, de schen
voorbehouden; en dat de begiftigde per- kingsakten van 2 maart 1951 geen bepa
soonlijk de verbintenis heeft aangegaan ling noch beding bevatten waarbij Eva
zijn vader, Evariste, het enig kind van riste Adam afstand zou doen van zijn 
de genoemde schenkers, levenslang de status van erfgenaam, noch van zijn 
eigendom te laten bewonen , en hem, recht de inkorting van de genoemde 
vanaf het overlijden van de langstleven- schenkingen wegens aantasting van zijn 
de schenker, levenslang te onderhouden voorbehouden gedeelte te vorderen, 
en te voeden; dat de akte verder de ver- maar enkel de vaststelling dat Evariste 
plichting van de begiftigde tot het uitvoe- Adam in die akte is opgetreden en heeft 
ren van die last jegens zijn vader ver- verklaard « dat hij volledig op de hoogte 
meldt en, met diens tussenkomst, zijn was van deze schenking ... daarmee vol
verklaring dat hij helemaal 0 P de hoogte ledig instemt en bevestigt dat zij tot zijn 
is van de schenking, daarmee volledig valle tevredenheid is gedaan "• welk be
instemt en bevestigt dat zij tot zijn valle ding alleen de aanvaarding door Evariste 
tevredenheid is gedaan; dat de akte hou- Adam beoogde vast te stellen van de 
dende schenking van de weiden even- hem betreffende bepalingen van de 

_e_e_n_s_d_e __ na_a_kte_e_i_·g_e_n_d_o_m_e_r_v_a_n_b_e_tr_e_f_t-1 schenking luidens welke de begiftigde 
zich ertoe had verbonden hem !evens
lang in de geschonken goederen te laten 
wonen en te onderhouden; daaruit volgt 

(2) Cass., 23 sept. 1988, A.R. nr. 6013 
(A.C., 1988-89, nr. 48). 
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dat de arresten, door uit die aanvaarding 
af te leiden dat Evariste Adam afstand 
heeft gedaan van een van de attributen 
van zijn toekomstige staat van erfge
naam en door bijgevolg te beslissen dat 
de betwiste schenkingen een verboden 
beding over een toekomstige nalaten
schap uitmaakten, het beding waarbij 
Evariste Adam de schenkingen aan
vaardt, uitleggen op een wijze die met de 
gebruikelijke betekenis van zijn be
woordingen onverenigbaar is en derhal
ve de bewijskracht van de schenkingsak
ten van 2 maart 1951 miskennen (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, afstand van een 
recht strikt moet worden uitgelegd en 
enkel kan worden afgeleid uit uitdruk
kingen, woorden of feiten en omstandig
heden die noodzakelijk aantonen dat 
men welbewust heeft willen afstand 
doen van een recht; de tussenkomst van 
Evariste Adam in de schenkingsakten 
van 2 maart 1951 en zijn, in de voormel
de bewoordingen uitgedrukte, aanvaar
ding van de schenkingen een duidelijke 
en logische uitdrukking vormen van zijn 
wil om, als begunstigde van een beding 
ten gunste van een derde, de aan de be
giftigde door de schenkers opgelegde last 
te aanvaarden om hem levenslang in de 
geschonken goederen te laten wonen en 
hem te onderhouden; daaruit volgt dat 
de arresten, door uit die tussenkomst en 
die aanvaarding af te leiden dat Evariste 
Adam afstand heeft gedaan van een van 
de attributen van zijn toekomstige staat 
van erfgenaam en door bijgevolg te be
slissen dat de betwiste schenkingen een 
verboden beding over een toekomstige 
nalatenschap uitmaken, het in het mid
del aangewezen algemeen rechtsbeginsel 
miskennen; 

derde onderdeel, een verboden beding 
over een toekomstige nalatenschap in
zonderheid het bestaan onderstelt van 
een overeenkomst over een !outer even
tueel erfrecht, zoals de afstand van zijn 
rechten van erfgenaam in een niet open
gevallen nalatenschap; de bedingen van 
de schenkingsakten luidens welke, ener
zijds, de begiftigde jegens de schenkers 
de verbintenis heeft aangegaan Evariste 
Adam levenslang in de geschonken goe
deren te laten wonen en hem te onder
houden en te voeden en, anderzijds, Eva
riste Adam de schenkingen heeft aan
vaard, ten voordele van Evariste Adam 
een actueel recht hebben doen ontstaan 
dat niets te maken heeft met de nalaten
schap van de schenkers, en waarvan a!-

leen de uitvoering ten aanzien van de be
giftigde was geschorst tot het overlijden 
van de overlevende schenker; zodanige 
bedingen helemaal geen beding over een 
toekomstige nalatenschap uitmaken 
maar een voorwaarde of een last van de 
schenking aan Adhemar Adam, en ge
oorloofd zijn; daaruit volgt dat de arres
ten, door uit die bedingen af te leiden 
dat in de litigieuze schenkingsakten een 
verboden beding over een toekomstige 
nalatenschap is vervat, dat in de artike
len 791, 1130 en 1600 van het Burgerlijk 
Wetboek vastgelegd juridisch begrip mis
kennen en die bepalingen schenden : 

W at de twee eerste onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het arrest van 
21 mei 1986 vaststelt dat << de oor
sprong van het geschil ligt in twee 
schenkingen onder de levenden ge
daan bij twee akten van 2 maart 
1951 verleden voor de notaris Jon
niaux, met standplaats te Pomme
raml, waarin Adhemar Adam en 
zijn echtgenote Marthe Daubry aan 
hun kleinzoon, de huidige (eiser}, 
een eigendom bestaande uit ener
zijds een huis met aanhorigheden 
en anderzijds een geheel van gran
den en weiden gelegen te Pomme
rceul hebben geschonken »; en dat 
de begiftigde in de akte van schen
king van het huis en de aanhorighe
den de verbintenis had aangegaan 
<< zijn vader Evariste, enig kind van 
de genoemde schenkers, levenslang 
het eigendom te laten bewonen 
( ... ) »; 

Overwegende dat in de twee re
gelmatig bij het cassatieberoep ge
voegde akten wordt vermeld dat ei
sers vader is verschenen, dat hij 
helemaal op de hoogte was van de 
schenkingen en daarmee volledig in
stemde, nu die schenkingen tot zijn 
volle tevredenheid waren gedaan; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit de genoemde akten heeft 
afgeleid dat Evariste Adam, zonder 
enig voorbehoud, niet enkel het be
ding te z'ijnen voordele maar ook de 
schenkingen van zijn ouders aan ei
ser heeft willen aannemen; dat zo
danige gevolgtrekking noodzakelijk 
onderstelt dat, volgens de appelrech-
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ters, de verklaring van Evariste 
Adam, die in de twee akten voor
komt hoewel de ene geen enkel be
ding te zijnen voordele bevat, niet 
uitsluitend de aanvaarding van de 
hem betreffende bepalingen van de 
schenking kan treffen; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
zonder miskenning van het in 
het middel aangevoerde algemeen 
rechtsbeginsel noch de bewijskracht 
van de genoemde akten, heeft kun
nen oordelen dat eisers vader daar
in afstand had gedaan van zijn 
recht om de inkorting van de schen
kingen aan zijn eigen zoon te vorde
ren; 

Dat het aldus wettig beslist dat in 
de litigieuze schenkingen een be
ding over een toekomstige nalaten
schap was vervat; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Nr. 474 

1• KAMER - 20 april 1989 

1° BORGTOCHT - BETREKKINGEN TUS
SEN DE SCHULDEISER EN DE BORG - WIJZI
GING VAN DE HOOFDVERBINTENIS- GEVOL
GEN. 

2° LENING - VERBRUIKLENING - TERUG
GAVE - TIJDSBEPALING - ONBEPAALDE 
TIJD - VASTSTELLING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

1" De borg is gehouden tot de verbinte
nis van de hoofdschuldenaar als deze 
niet zelf aan zijn verbintenis voldoet; 
indien de schuldenaar de verbintenis 
zonder toestemming van de borg uit
breidt, is deze enkel gehouden tot de 
oorspronkelijke schuld (1). (Art. 2015 
B.W.) 

2" Uit art. 1900 B. W: blijkt dat wanneer 
een geldlening wordt toegekend en 
voor de teruggave geen tijd is bepaald, 
de rechter, ingeval teruggave wordt 
gevorderd, naar gelang van de omstan
digheden moet oordelen of aan de le
ner uitstel moet worden toegestaan (2). 

(SANTY T. VAN FRACHEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8081) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1986 
door het Hof van Beroep te Brussel 

Dat dit onderdeel op een onjuiste gewezen; 
uitlegging van het arrest berust en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste twee onderdelen volgt 
dat het arrest niet steunt op de be
dingen luidens ·welke eiser jegens 
de schenkers de verbintenis heeft 
aangegaan zijn vader, Evariste 
Adam, die aanvaardt, de geschon
ken goederen te laten bewonen, om 
te beslissen dat in de litigieuze ak
ten een beding over een toekomsti
ge nalatenschap is vervat; 

Om die redenen, verwerpt de 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1900, 
1901, 2011 tot 2020, 2021, 2034 tot 2039 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging, 

voorziening; veroordeelt eiser in de 1----------------
kosten. 

20 apri11989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Gerard en Simont. 

(1) Zie DE PAGE, Traite, VI, nrs. 877 en 904, 
biz. 861 tot 865 en biz. 884. 

(2) Zie DE PAGE, Traite, II, nr. 763, biz. 729, 
en V, nr. 143, biz. 145; L. SIMONT, J. DEGAVRE 
en P.A. FORIERS, << Examen de jurisprudence 
1976-1980, Les contrats speciaux », R.C.J.B., 
1986, nr. 195, biz. 365. 
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doordat het arest, in zoverre het uit
spraak doet over de vordering inzake de 
vervallen annui:teiten tot terugbetaling 
van het geleende kapitaal, na te hebben 
vastgesteld : dat eiser aan de heer Pil 
400.000 frank heeft geleend en dat de 
overeenkomst door verweerster voor aval 
is ondertekend; dat in de overeenkomst 
een clausule voorkwam volgens welke 
« (eiser) geen volledige of gedeeltelijke 
terugbetaling van de geleende geldsom, 
om welke reden ook, mag vorderen, aan
gezien zij niet op een bepaalde tijd te
rugbetaalbaar is » en dat die clausule is 
opgeheven en vervangen door de verbin
tenis van de heer Pil om 50.000 frank per 
jaar terug te betalen, zonder dat zulks 
aan verweerster ter kennis was ge
bracht, beslist dat de rechtsvordering 
van eiser niet gegrond is jegens verweer
ster en het beroepen vonnis wijzigt, op 
grond: « dat de wijziging van de over
eenkomst zonder dat verweerster tegen
woordig was, en de vervanging van de 
clausule volgens welke zij zich erop kon 
beroepen dat (eiser) geen terugbetaling 
van het geleende bedrag kon vragen, 
door een clausule volgens welke (eiser) 
de bedragen op basis van vaste annui:tei
ten kon terugvorderen, haar niet kon 
worden tegengeworpen; dat, aangezien 
de borgtocht niet zonder haar toestem
ming kon worden uitgebreid, zij niet ge
houden is tot de terugbetaling van het 
gevorderde bedrag », 

terwijl het arrest aldus in het onzeke
re laat of het beslist dat verweerster het 
gevorderde bedrag niet behoefde terug te 
betalen omdat het van oordeel is : 1 o dat 
de vordering tot betaling van annui:teiten 
die zijn vervallen terwijl de vervaltermij
nen in de overeenkomst tegen haar niet 
konden worden tegengeworpen, de ver
plichting tot terugbetaling van het kapi
taal jegens haar niet vervallen was, of 
2° dat de partijen in de oorspronkelijke 
overeenkomst waarvoor verweerster zich 
borg heeft gesteld, een lening hadden 
aangegaan waarvan het kapitaal niet 
opeisbaar was, zodat verweerster niet 
verplicht was het kapitaal terug te beta
len, of nog 3° dat de oorspronkelijk ge
waarborgde hoofdverbintenis is tenietge
gaan door schuldvernieuwing, zodat de 
borgtocht ook deels is tenietgegaan of, 
tot slot, 4° dat het feit alleen dat eiser en 
de lener de borgtocht hadden uitgebreid 
zonder toestemming van verweerster en
kel tot gevolg had dat de borgtocht nietig 
was; 

terwijl, eerste onderdeel, ook al kon de 
clausule waarin vaste terugbetalingster-

mijnen zijn bepaald niet aan verweerster 
worden tegengeworpen, deze echter 
krachtens de door haar ondertekende 
overeenkomst gehouden bleef tot terug
betaling zonder vaste tijdsbepaling; in de 
leningsovereenkomst geen tijdsbepaling 
voorkomt of wanneer is bedongen dat de 
terugbetaling naar believen van de lener 
zal gebeuren, de teruggave van de ge
leende geldsom van rechtswege ge
schiedt en overeenkomstig de artikelen 
1900 en 1901 van het Burgerlijk Wet
hoek, de rechter bij wie de vordering 
aanhangig is desnoods een termijn mag 
bepalen naar gelang van de omstandig
heden; daaruit volgt dat het arrest, zo 
het aldus moet worden uitge!egd dat de 

. rechtsvordering van eiser tot terugbeta
'ling van het geleende kapitaal heeft af
gewezen op grond dat de tijdsbepaling 
tegen verweerster niet kon worden aan
gevoerd en de verbintenis, waartoe zij 
gehouden bleef, niet was tenietgegaan, 
de regels inzake de teruggave van een 
lening zonder tijdsbepaling schendt 
(schending van de artikelen 1900 en 1901 
van het Burger!ijk Wetboek) en deels 
aan de overeenkomst het gevolg niet toe
kent dat zij wettelijk tussen partijen 
moest hebben (schending van de artike
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vierde onde1·deel, naar luid van de arti
kelen 2011 tot 2020, 2021, 2034 tot 2039 
van het Burgerlijk Wetboek en inzonder
heid van de artikelen 2013, 2015 en 2038 
van dat wetboek, de borg tot de hoofd
verbintenis gehouden is, in zoverre hij 
zich heeft verbonden; als de borgtocht 
zonder toestemming van de borg wordt 
uitgebreid, zij, behoudens schuldvernieu
wing, wordt verminderd tot wat is over
eengekomen; daaruit volgt dat, als het 
arrest aldus moet worden uitgelegd dat 
het, zonder dat het vaststelt dat er schuld
vernieuwing is geweest, oordeelt dat 
door de bepaling van terugbetalingster
mijnen, waarbij de borgtocht van ver
weerder wordt uitgebreid, die borgtocht 
nietig is, de regels betreffende de aard, 
de omvang en het gevolg van de borg
tocht schendt (schending van de artike
len 2011 tot 2020, 2021, 2034 tot 2039 van 
het Burgerlijk Wetboek en inzonderheid 
de artikelen 2013, 2015 en 2038 van dat 
wetboek); het arrest derhalve aan de 
overeenkomst het gevolg niet toekent 
dat zij wettelijk tussen partijen moest 
hebben (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); 
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W at het eerste en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de door verweerster voor 
aval ondertekende overeenkomst 
een clausule bevat, volgens welke ei
ser geen volledige of gedeeltelijke 
terugbetaling van de geleende gel
som, om welke reden ook mag vor
deren, aangezien zij niet op een be
paald tijdstip terugbetaalbaar is en 
dat « de uitlener en de lener nadien, 
zonder (verweerster) daarvan op de 
hoogte te brengen, zijn overeenge
komen dat vorenbedoelde clausule 
is vervallen en door de volgende 
tekst is vervangen : " artikel b wordt 
vervangen door de huidige para
graaf : de heer Pil Henri verbindt 
zich ertoe 50.000 frank per jaar te
rug te betalen" »; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerster « niet gehou
den is tot terugbetaling van het ge
vorderde bedrag » op grond alleen 
dat de nieuwe clausule haar niet 
kan worden tegengeworpen en « dat 
de borgtocht niet zonder haar toe
stemming kon worden uitgebreid »; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
borg tot de verbintenis van de 
hoofdschuldenaar is gehouden, als 
deze niet zelf aan zijn verbintenis 
voldoet; dat, indien de schuldenaar 
de verbintenis zonder toestemming 
van de borg uitbreidt, deze enkel tot 
de oorspronkelijke schuld gehouden 
is; 

Overwegende dat, anderzijds, arti-

oo'rspronkelijke overeenkomst mis
kent, door er geen gevolg aan toe te 
kennen; 

Dat het middel in die onderdelen 
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 Luik. 

20 april 1989 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Draps en Nelissen Grade. 

Nr. 475 

1' KAMER - 20 april 1989 

1° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
BURGERLIJKE ZAKEN- GERECHT VAN EER
STE AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN HET 
ARRONDISSEMEJ\TT BRUSSEL IS GEVESTIGD -
GERECHT BEDOELD IN ART. 4 TAALWET GE
RECHTSZAKEN 15 JUNI 1935 - AANVRAAG 
VAN DE VERWEERDER TOT VERANDERING 
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

kel 1900 van het Burgerlijk Wetboek 2o VERWIJZING NA CASSATIE - BUR-
bepaalt dat, indien VOOr de terugga- GERLIJKE ZAKEN - TAALGEBRUIK IN GE-
Ve geen tijd bepaald is, de rechter RECHTSZAKEN - GERECHT VAN EERSTE 
aan de lener Uitstel kan toestaan AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN HET ARRON-
naar gelang Van de Omstandigheden; DISSEMENT BRUSSEL IS GEVESTIGD - ART. 4 

Dat het arrest, door op voormelde 
gronden te beslissen dat verweer
ster niet gehouden is tot terugbeta
ling van het oorspronkelijk overeen
gekomen bedrag, de in dit onderdeel 
aangewezen wetsbepalingen inzake 
borgtocht en lening schendt; dat het 
ook de verbindende kracht van de 

TAALWET GERECHTSZAKEN 15 JUNI 1935 -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS WAARBIJ 
NIET WORDT INGEGAAN OP EEN AANVRAAG 
TOT VERANDERING VAN DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR HET
ZELFDE GERECHT, ANDERS SAMENGESTELD. 

1° Voor een gerecht van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondisse
ment Brussel is gevestigd, als bedoeld 
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in art. 4 Taalwet Gerechtszaken 15 ju- der in een gemeente van de Brusselse 
ni 1935, kan iedere verweerder vragen agglomeratie woonachtig is of geen ge
dat de rechtspleg_in[J wordt voortgezet . kende woonplaats heeft; dat de vennoot
in de andere taal dan die welke voor 1 schappelijke zetel van (eiseres) in Am
bet opmaken van de akte tot inleiding sterdam (Nederland) is gevestigd; dat 
van het geding werd gebruikt, onge- artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 dus 
acht of hij in een Vlaamse dan wel in op haar niet van toepassing is », 
een Waalse gemeente woonachtig is, of 

1 
•• 

hij woonachtig is in de Brusselse ag- .terw1p, eerste onderdeel, overeenk.om~ 
glomeratie dan wel geen woonplaats stlg artlkel 4, § 1, v<~;n de wet van ~5 JUm 
heeft in Belgie (1). 1935 op het gebrmk der talen m ge-

2" Wanneer het Hoi een vonnis vernie
tigt, waarbij een ander gerecht van 
eerste aanleg dan de vrederechter, 
waarvan de zetel in het arrondisse
ment Brussel is gevestigd, weigert in 
te gaan op een aanvraag tot verande
ring van de taal van de rechtspleging, 
wordt de zaak verwezen naar hetzelfde 
gerecht, anders samengesteld (2). (Art. 
1110 Ger.W.) 

(« MARK B.V. » VENN. NAAR NEDERLANDS 
RECHT T. « BELFE S.P.A. » VENN. NAAR ITA

LIMNS RECHT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8109) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 april 1987 in laat
ste aanleg door de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 4 van P.e wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de aanvraag van eiseres om de taal 
van de rechtspleging te veranderen, niet 
ontvankelijk is en zegt dat de rechtsple
ging in het Frans wordt voortgezet, op 
grand dat « ingevolge artikel 4 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken verV<.reerder mag 
vragen dat de rechtspleging in de andere 
taal wordt voortgezet; dat de toepassing 
van die bepaling onderstelt dat verweer-

rechtszaken « behoudens de gevallen van 
artikel 3, het gebruik der talen voor de 
gehele rechtspleging in betwiste zaken 
voor de gerechten van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondissement 
Brussel is gevestigd, wordt geregeld als 
volgt : de akte tot inleiding van het ge
ding wordt in het Frans gesteld, indien 
de verweerder woonachtig is in een 
Waalse gemeente; in het Nederlands, in
dien de verweerder woonachtig is in een 
Vlaamse gemeente; in het Nederlands of 
in het Frans, ter keuze van de eiser, in
dien de verweerder woonachtig is in een 
gemeente van de Brussele agglomeratie 
of geen gekende woonplaats in Belgie 
heeft. De rechtspleging wordt voortgezet 
in de taal van de akte tot inleiding van 
het geding, tenzij de verweerder v66r ai
le verweer en alle exceptie, zelfs van on
bevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging 
in de andere taal wordt voortgezet >>; pa
ragraaf 2 van hetzelfde artikel 4 bepaalt 
dat de rechter kan weigeren op die aan
vraag in te gaan, indien uit de elemen
ten van de zaak blijkt dat de verweerder 
een toereikende kennis bezit van de taal 
gebruikt voor het opmaken van de akten 
tot inleiding van het geding, en verweer
der, die voor een rechtbank van het ar
rondissement Brussel is gedagvaard om
dat de voorwaarden van artikel 4, § 1, 
dat wil zeggen buiten de gevallen van ar
tikel 3 van dezelfde wet, derhalve, het 

I recht heeft te vragen dat de rechtsple-
1 ging in de andere taal wordt voortgezet 
: en dat recht niet afhangt van een voor-
1 waarde inzake de woonplaats van ver
, weerder, aangezien zodanige voorwaar
den enkel zijn vastgesteld om te bepalen 

1 in welke taal het exploot tot inleiding 
'van het geding moet worden opgemaakt; -----------------..-.t,1 daaruit volgt dat het vonnis dat de aan-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1982, A.R. nr. 3714 
(A.C., 1982-83, nr. 146), en 15 sept. 1983, A.R. 
nr. 6873 (ibid., 1983-84, nr. 30); R. HAYOIT DE 
TERMICOURT, L'emploi des Jangues en justice, 
Larcier, 1936, biz. 31; L. LINDEMANS, « Taalge
bruik in gerechtszaken •, A.P.R., 1973, nrs. 10, 
147 en 152, biz. 8, 89 en 91. 

1 vraag van eiseres om van taal te veran
: deren, niet ontvankelijk verklaart op 
1 grand dat voormeld artikel 4 onderstelt 
: dat verweerder woonachtig is in een ge-
11 meente van de Brussele agglomeratie of 
dat hij geen gekende woonplaats heeft 

' (hetgeen niet het geval was voor eise-
(2) cass., 29 okt. 1982, A.R. nr. 3714 :res), aan die bepaling een voorwaarde 

(A. C., 1982-83, nr. 146). 1 toevoegt die er niet in voorkomt en der-
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halve niet naar recht is verantwoord meente woonachtig is, of hij woon
(schending van artikel 4, inzonderheid achtig is in de Brusselse agglomera
§ 1, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken); tie dan wel geen woonplaats in 

Belgie heeft, kan vragen dat de 
tweede onderdeel, indien wordt aange- h 1 · d d 

nomen, quod non, dat voormeld artikel 4, rec tsp egmg wor t voortgezet in e 
§ 1, van de wet van 15 juni 1935 het andere taal dan die welke voor het 
recht om van taal te veranderen, afhan- opmaken van de akte tot inleiding 
kelijk stelt van een voorwaarde inzake · van het geding werd gebruikt; 
de woonplaats van de verweerder, deze Dat het vonnis, door te beslissen 
voorwaarden dan noodzakelijk dezelfde dat aan eiseres, aan wie de dagvaar
moet zijn als die op grand waarvan de 
eiser de taal tot inleiding van het geding ding in het Frans is betekend, niet 
kan kiezen, dat wil zeggen dat de ver- kan worden toegestaan dat de 
weerder woonachtig is in een gemeente rechtspleging in het Nederlands 
van de Brusselse agglomeratie of geen wordt voortgezet, op grond dat, nu 
gekende woonplaats in Belgie heeft; haar maatschappelijke zetel in Am
daaruit volgt dat het bestreden vonnis, sterdam is gevestigd, artikel 4 van 
door te beslissen dat voormeld artikel 4 de wet van 15 juni 1935 niet op haar 
onderstelt dat de verweerder woonachtig van toepassing is, die wetsbepaling 
is in een gemeente van de Brusselse ag-
glomeratie of geen gekende woonplaats schendt; 
heeft, en door de aanvraag van eiseres Dat het middel gegrond is; 
tot verandering van taal niet ontvanke-
lijk te verklaren op grand dat haar zetel 
in Amsterdam was gevestigd, niet naar 
recht is verantwoord, aangezien die aan
vraag oak kon worden ingediend als de 
verweerder een gekende woonplaats 
heeft, maar die woonplaats buiten Belgie 
is gevestigd (schending van artikel 4, in
zonderheid § 1, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken) : 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 15 juni 1935 bepaalt « de 
akte tot inleiding van het geding 
wordt in het Frans gesteld, indien 
de verweerder woonachtig is in een 
Waalse gemeente; in het Neder
lands, indien de verweerder woon
achtig is een Vlaamse gemeente; in 
het Frans of in het Nederlands, ter 
keuze van de eiser, indien de ver-
weerder woonachtig is in een ge-
meente van de Brussele agglomera-
tie of geen gekende woonplaats in 
Belgie heeft. De rechtspleging wordt 
voortgezet in de taal van de akte tot 
inleiding van het geding, tenzij de 
verweerder v66r alle verweer en alle 
exceptie, zelfs van onbevoegdheid, 
vraagt dat de rechtspleging in de 
andere taal wordt voortgezet »; 

Overwegende dat uit die bepaling 
volgt dat iedere verweerder, onver
schillig of hij in een Vlaamse ge
meente dan wel in een W aalse ge-

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 dezelfde rechtbank van koop
handel, anders samengesteld. 

20 april 1989 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Charlier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Gryse en Delahaye. 

Nr. 476 

1' KAMER - 20 april 1989 

1° CASSATIEMIDDELEN VEREISTE, 

VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MIDDEL WAARIN SCHENDING VAN EEN 
VREEMDE WET WORDT AANGEVOERD - OF
GAVE VAN DE ARTT. 1319 TOT 1322 B.W. 
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2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING -
GRONDEN - HUWELIJK TUSSEN VREEMDE
LINGEN - WET VAN 27 JUNI 1960 - TOEPAS
SELIJKE WETGEVING_ 

1 o Een overtreding van een wet, zelfs 
van een vreemde wet, kan geen mis
kenning opleveren van de bewijs
kracht van die wet, in de zin van de 
artt. 1319 tot 1322 B. W.; derhalve niet 
ontvankelijk, in zoverre het schending 
van die artikelen aanvoert, is het mid
del dat kritiek oefent op de toepassing 
van de vreemde wet door de feiten
rechter (1). 

2° Krachtens de artt. 1 en 3 wet van 27 
juni 1960 op de toelaatbaarheid van 
echtscheiding, wanneer ten minste een 
van die echtgenoten een vreemdeling 
is en de nationale wet van de echt
scheiding vragende echtgenoot zich 
niet verzet tegen die wijze van ontbin
ding van het huwelijk, worden de 
gronden van echtscheiding bepaald 
volgens de Belgische wet (2). 

(Q ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8477) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3, derde lid, 227, 231, 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
2, 3 van de wet van 27 juni 1960 op de 
toelaatbaarheid van de echtscheiding 
wanneer ten minste een van de echtge
noten een vreemdeling is, 1 en 3 van de 
Italiaanse wet van 1 december 1970, 

nr. 898, op de ontbinding van het huwe
lijk, als gewijzigd bij de Italiaans~ wet 
van 6 maart 1987, nr. 74, 

doordat het arrest, om met bevestiging 
van het vonnis van 26 juni 1987 in te 
gaan op de hoofdvordering tot echtschei
ding van verweerder tegen eiseres en op 
de subsidiaire tegenvordering tot echt
scheiding die eiseres enkel heeft inge
steld voor het geval dat de hoofdvorde
ring ontvankelijk en gegrond zou worden 
verklaard, beslist « dat te dezen de arti
kelen 1 en 3 van de wet van 27 juni 1960 
moeten worden toegepast, omdat het 
gaat om een huwelijk tussen vreemdelin
gen; dat artikel 1 van die wet immers be
paalt dat in geval van een huwelijk tus
sen vreemdelingen de toelaatbaarheid 
van de echtscheiding wegens een bepaal
de oorzaak door de Belgische wet wordt 
beheerst, tenzij de nationale wet van de 
echtgenoot die echtscheiding vraagt, zich 
ertegen verzet; dat, naar luid van artikel 
3 van die wet, de gronden van echtschei
ding worden bepaald volgens de Belgi
sche wet; dat de Italiaanse wet, dit is de 
nationale wet van de echtgenoot die 
echtscheiding vraagt, het beginsel van de 
echtscheiding wegens een bepaalde oor
zaakt kent; dat dit beginsel immers be
paaldelijk is neergelegd in de artikelen 1 
en 3 van de Italiaanse wet van 6 maart 
1987 die handelt over de ontbinding van 
het huwelijk; dat het feit dat de Italiaan
se wet restrictiever is in verband met de 
gronden en voorwaarden inzake toelaat
baarheid van de rechtsvordering tot echt
scheiding, de toepassing van de regels 
van de artikelen 1 en 3 van de wet van 
27 juni 1969 niet kan bei:nvloeden, of 
zelfs uitsluiten; dat voormelde Italiaanse 
wet, die de ontbinding van het huwelijk 
wegens bepaalde oorzaken behandelt, 
zich dus niet verzet tegen de wijze van 
ontbinding van het huwelijk die in het 
Belgisch recht voorkomt als echtschei
ding op grond van bepaalde feiten (arti
kel 227 van het Burgerlijk Wetboek, 1254 

------------------1 en volgende van het Gerechtelijk Wet

(1) Cass., 10 maart 1988, A.R. nr. 7865 
(A.C, 1987-88, nr. 430). 

(2) Zie Cass., 8 okt. 1964 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 125) met cone!. van proc.-gen. R. Hayoit de 
Termicourt, in Revue de droit international et 
de droit compare, 1964, blz. 230 e.v.; F. RIGAUX 
en G. ZORBAS, « Les grand arrets de la jurispru
dence belge "• Droit international prive, Lar
cier 1981, blz. 318 e.v.; PH. FRANCESCAKIS en P. 
GoTHOT, (( Une reglementation inachevee du 
divorce international, La loi belge du 27 juin 
1960 "• Revue critique de droit international 
prive, 1962, blz. 258 en 259. 

hoek); dat, bijgevolg, te dezen de Belgi
sche wet dient te worden toegepast, zo

i als de aangevochten beslissingen van 26 
november 1982 en 26 juni 1987 terecht 

'hebben geoordeeld; dat de op grond van 
artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek 
ingestelde rechtsvordering tot echtschei
ding derhalve ontvankelijk is », 

terwijl, krachtens de artikelen 1 en 3 
van voormelde wet van 27 juni 1960, -
die restrictief afwijkt van het in artikel 
3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
neergelegde beginsel volgens hetwelk de 
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gerlijk Wetboek; dat het middel, in 
zoverre het op die wetsbepalingen 
steunt, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, eiseres toegeeft dat de Italiaanse 
wet, dit is de nationale wet vm de 
echtgenoot die echtscheiding vraagt, 
« de ontbinding van het huwelijk » 
behandelt; 

Dat derhalve, volgens artikel 3 
van de wet van 27 juni 1960, de 
gronden van echtscheiding volgens 
de Belgische wet worden bepaald; 

:Oat de vordering tot echtschei
ding, volgens het arrest, op artikel 
231 van het Burgerlijk Wetbaek is 
gegrond; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat die vordering antvankelijk is, ap 
grand dat de ltaliaanse wet « die de 
ontbinding van het huwelijk wegens 
bepaalde oorzaken behandelt, zich 
dus niet verzet tegen de wijze van 
ontbinding van het huwelijk die in 
het Belgisch recht voorkomt als 
echtscheiding op grand van bepaal
de feiten », geen enkele in het 
middel aangewezen wetsbepaling 
schendt; 

Dat het' middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het arrest, door 
eraan toe te voegen dat de Italiaan
se wet het beginsel van de echt
scheiding wegens een bepaalde oor
zaak kent, de in de Italiaanse wet 
bedaelde gronden tot echtscheiding 
niet heeft willen gelijkstellen met 
die welke in artikel 231 van het Bur
gerlijk Wetbaek worden vermeld; 

Dat, door op die overweging kri
.. ' tiek te leveren, het middel dat op 

.overwegend~ dat de rechter biJ een onjuiste uitlegging van het ar
Wle een vordermg op grand van een rest berust feitelijke grondslag 

nationale wet van toepassing is inzake 
de staat en de bekwaamheid van de per
sonen - de toelaatbaarheid van de echt
scheiding wegens een bepaalde oorzaak 
enkel door de Belgische wet wordt be
heerst en de grond van echtscheiding en
kel door de Belgische wet worden be
paald als de nationale wet van de 
echtgenoot die echtscheiding vraagt, zich 
er niet tegen verzet; bij « echtscheiding 
wegens een bepaalde oorzaak », in de zin 
van artikel 1 van de wet van 27 juni 
1960, aileen rekening dient te worden ge
houden met de in artikel 231 van het 
Burgerlijk Wetboek vermelde gronden, 
namelijk de « gewelddaden, mishande
ling of grove beledigingen », met uitslui
ting van alle andere gronden; de artike
len 1 tot 3 van de Italiaanse wet van 1 
december 1970, als gewijzigd bij de Itali
aanse wet van 6 maart 1987 handelen 
over de ontbinding van het huwelijk of 
het ophouden van de burgerlijke gevol
gen van het huwelijk », in geval van 
strafrechtelijke veroordeling van een van 
de echtgenoten (artikel 3.1) en in geval 
van gerechtelijke of consensuele schen
ding van de echtgenoten gedurende een 
bepaalde tijd (artikel 3.2); die gronden 
echter niet kunnen worden gelijkgesteld 
met de << welbepaalde gronden • waarvan 
sprake is in artikel 231 van het Burger
lijk Wetboek; het arrest derhalve, door te 
beslissen dat de ltaliaanse wet en meer 
bepaald de artikelen 1 en 3 van de wet 
van 6 maart 1987 « het beginsel van de 
echtscheiding wegens een bepaalde oor
zaak kent », en door daarom de door ver
weerder gevorderde echtscheiding toe
laatbaar te verklaren overeenkomstig de 
wet van 27 juni 1960, de bewijskracht 
van de artikelen 1 en 3 van de ltaliaanse 
wet van 1 december 1970, gewijzigd bij 
de wet van 6 maart 1987, miskent (schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), die ar
tikelen zelf, alsmede de artikelen 1, 2, 3 
van de Belgische wet van 27 juni 1960, 3, 
derde lid, 227 en 231 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 1 

bepaling van vreemd recht is inge-' mist· ' 
steld, de betekenis en de draag-; ' 
wijdte van die bepaling moet vast-
stellen; dat een overtreding van een 
wet, zelfs een vreemde wet, geen 
miskenning kan zijn van de bewijs
kracht van die wet in de zin van de 
artikelen 1319 tot 1322 van het Bur-

Om die redenen, zonder acht te 
slaan ap « de toelichting bij de voor
ziening in cassatie » die door eiseres 
is neergelegd zander de medewer-
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king van een advocaat bij het Hof, I 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

20 april 1989 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Delahaye en Simont. 

Nr. 477 

1 • KAMER - 21 april 1989 

1° GEMEENTE - GEMEENTEVERORDENING 
- GEMEENTELIJK FOLITIEREGLEMENT OF 
DE AANFLAKKING VAN RECLAMEAFFICHES, 
U!TGEVAARDIGD OF GROND VAN DE DECRE
TEN VAN 1789 EN 1790 - GELDIGHEID. 

2° AANPLAKBILJETTEN - GEMEENTE
LIJK FOLITIEREGLEMENT OF DE AANFLAK
K!NG VAN RECLAMEAFFICHES - DECRETEN 
VAN 1789 EN 1790 - GELDIGHEID. 

1 o en 2° Geen aan de goedkeuring van de 
Koning onderworpen bouwverordening 
in de zin van artt. 59, 60 en 61 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw is 
het gemeentelijk politiereglement op 
de aanplakking van reclameaffiches, 
dat werd uitgevaardigd op grand van 
de decreten van 14 december 1789 en 
16-24 augustus 1790 en tot doel heeft 
de inwoners de voordelen te laten ge
nieten van een goede politie en inzon
derheid van de openbare reinheid, ge
zondheid, veiligheid en rust, maar 
geen verband houdt met de uitvoering 
van bouwwerken (1). 

(BELGAFFICHE N.V. T. STAD KORTRIJK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5889) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 59, 60, 61 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van 
ruimtelijke ordening en stedebouw, als 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
1970, en 107 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
dat het algemeen politiereglement van 9 
juli 1981 (met latere wijzigingen), val
gens hetwelk men slechts mag aanplak
ken langs en in de onmiddellijke nabij
heid van de openbare weg op de plaat
sen door het stadsbestuur aangeduid of 
op andere plaatsen mits voorafgaande-
lijke en schriftelijke toestemming van de 
burgermeester, onder meer is genomen 
op grond van de decreten van 14 decem
ber 1789 en 16-24 augustus 1790 en tot 
doel heeft die inwoner te laten genieten 
van de voordelen van een goede politie, 
openbare reinheid, gezondheid, veilig
heid en rust en dat dit reglement, in zo
verre het geen verband houdt met de uit
voering van bouwwerken en dus geen 
bouwverordening uitmaakt, geen konink
lijke goedkeuring nodig heeft, aldus het 
verweer van eiseres, gegrond op de on
wettigheid van het politiereglement, ver
werpend, 

terwijl, overeenkomst1g artikel 59 van 
de Stedebouwwet, de Koning algemene 
.bouwverordeningen kan uitvaardigen die 
alle nodige voorschriften bevatten om te 
voorzien in de instandhouding, de ge
zondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid 
en de schoonheid van de wegen, hun toe
gangen en hun omgeving; uit de voorbe
.reidende werken van de wet van 22 de
cember 1970, waarbij de organieke wet 
van 29 maart 1962 werd gewijzigd, blijkt 
dat deze bouwverordeningen niet uitslui
tend betrekking hebben op de eigenlijke 
materitHe bouwwerkzaamheden, doch te
vens op de daarmee gelijkgestelde han

-~----------------1 delingen en werken, inzake uithangbor

(1) Cfr. Cass., 3 feb. 1975 (A.C., 1975, 631); 16 
maart 1984 (ibid., 1983-84, nr. 411); An R.v.St., 
nr. 18.292 van 2 juni 1977, inzake Belgaffiche; 
nrs. 18.606 en 18.607 van 1 dec. 1977, in zake 
Brusselse Agglomeratie en Stad Brussel. 

den en publiciteit; de gemeenten bij 
artikel 60 van de Stedebouwwet op ge
meentelijk vlak bevoegdheid verwierven 
met betrekking tot diezelfde materie; zij 
hun bevoegdheid dienvolgens niet meer 
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putten uit de decreten van 14 december 
1789 en 16-24 augustus 1790, doch recht
streeks uit de Stedebouwwet; voormelde 
wijziging aan artikel 59 werd aange
bracht ten einde te vermijden dat voor
taan twee soorten vorderingen zouden 
voortbestaan, met name de ene, gefun
deerd op artikelen 59 en volgende, met 
betrekking tot bouwwerken (die onder
worpen zouden zijn aan koninklijke 
goedkeuring), en de andere, gefundeerd 
op de algemeen decreten in zaken van 
politie, betrekking hebbend op andere 
aangelegenheden (die niet onderworpen 
zouden zijn aan koninklijke goedkeu
ring); voormeld artikel dienvolgens niet 
aileen betrekking heeft op het domein 
van de reclameborden als dusdanig, doch 
tevens op dit van de aanplakking in zijn 
geheel en de gemeenteverordening over
eenkomstig artikel 61 bijgevolg aan de 
koninklijke goedkeuring was onderwor
pen, zodat, door te oordelen dat de bur
gemeester op grond van het politieregle
ment van 9 juli 1981 gerechtigd was aile 
nuttige maatregelen te nemen en met 
name tot verzegeling van de reeds aan
gebrachte reclameborden over te gaan in 
het raam van zijn politiebevoegdheid, de 
beslissing niet naar recht is verantwoord 
(schending van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt : 1. dat 
artikel 4 van het door de gemeente
raad van verweerster aangenomen 
algemeen politiereglement van 9 juli 
1981 bepaalt: « Men mag slechts 
aanplakken langs en in de onmid
dellijke nabijheid van de openbare 
weg op de plaatsen door het stads
bestuur aangeduid; voor aanplak
king op andere plaatsen dan deze 
bediend door de erkende aanplak
ker, is voorafgaandelijke en schrifte
lijke toestemming van de burge
meester vereist; de niet regelmatig 
aangebrachte aanplakkingen kun
nen door de stadsdiensten verwij
derd worden »; 2. dat dit politieregle
ment onder meer genomen is op 
grond van de decreten van 14 de
cember 1789 en 16-24 augustus 1790. 
en tot doel heeft « de inwoners te la
ten genieten van de voordelen van 
een goede politie, en meer bepaald 
( ... ) de openbare reinheid, de ge
zondheid, de veiligheid en de rust »; 

3. dat, nadat eiseres zonder vergun
ning op het grondgebeid van de stad 
Kortrijk drie publiciteitsborden had 
opgericht, verweerster de panelen 
verzegelde « om te vermijden dat er 
reclameaffiches zouden aangebracht 
worden»; 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat voormelde bepaling van het poli
tiereglement ressorteert onder de 
bevoegdheid inzake « bouwverorde
ningen », die artikel 60 van de Ste
debouwwet met betrekking tot de in 
artikel 59 van die wet opgesomde 
aangelegenheden aan de gemeente
raad toekent, zodat die politieveror
dening, om rechtsgeldig te zijn, 
krachtens artikel 61 van de Stede
bouwwet aan de goedkeuring van de 
Koning had moeten worden onder
worpen; 

Overwegende dat, hoewel het toe
passingsgebied van die bouwveror
deningen aanzienlijk werd uitge
breid door de wet van 22 december 
1970, die artikel 59 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw heeft gewijzigd, en de 
aangelegenheden die door een 
bouwverordening kunnen worden 
geregeld, meer omvatten dan die 
waarin de bouwverordening tradi
tioneel pleegt te voorzien, zodat het 
in feite om « bouw-, wegen- en ste
debouwkundige verordeningen » 
gaat, die verordeningen nochtans 
slechts een rechtsgrond hebben in
dien hun onderwerp binnen de door 
de wet gestelde grenzen blijft; dat 
artikel 59 van de wet van 29 maart 
1962 als gewijzigd in het eerste lid, 
de oogmerken aangeeft waarop de 
bouwverordeningen moeten gericht 
zijn, en in het tweede lid het onder
werp ervan omschrijft als : « de 
bouwwerken en installaties boven 
en onder de grond, de uithangbor
den en de reclame-inrichtingen, de 
antennes, de leidingen, de afsluitin
gen, de opslagplaatsen, de beplan
ting, de wijziging van de topografie 
van de bodem, en de inrichting van 
ruimten ten behoeve van het ver
keer en het parkeren van voertui-
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gen buiten de openbare weg », dit 
zijn de eigenlijke materii:He bouw
werkzaamheden en de daarmee ge
lijkgestelde handelingen en werken; 

Overwegende dat het arrest, op 
grand van de niet aangevochten 
vaststelling dat artikel 4 van het al
gemeen politiereglement werd uitge
vaardigd met het oogmerk « de in
woners te laten genieten van de 
voordelen van een goede politie, en 
meer bepaald ( ... ) de openbare rein
heid, gezondheid, veiligheid en 
rust », en de erin opgenomen politie
verordening « geen verband houdt 
met de uitvoering van bouwwer
ken », wettig beslist dat het geen 
bouwverordening is in de zin van de 
artikelen 59, 60 en 61 van de Stede
bouwwet uitmaakt, zodat geen ko
ninklijke goedkeuring vereist was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 april1989 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 478 

1' KAMER - 21 april 1989 

STEDEBOUW - ART. 44, § 2, WET RUIMTE
LIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - BOUW
VERORDENING - BF.GRIP. 

Uit de context van de artt. 44, § 2, 60 en 
62 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw blijkt dat de in art. 44, § 2, be
doelde bouwverordeningen, naast de 
algemene bouwverordeningen, zowel 
de bestaande, niet opgeheven gemeen
telijke bouwverordeningen als de nie_u-

we, met toepassing van art. 60 van die 
wet vastgestelde gemeentelijke bouw
verordeningen betreffen. 

(PUBLICITE GILQUIN N.V. T. STAD KORTRIJK) 

ARREST 

(A.R. nr. 5891) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 44, 59, 60, 61, 64, 66 en 68 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, gewijzigd bij 
de wet van 22 december 1970, 

doordat het hof van beroep besluit tot 
de toepasselijkheid van artikel 68 van de 
Stedebouwwet op het voorgelegde ge
schil, op grond van de overwegingen : 
dat overeenkosmtig artikel 44, § 2, van 
voornoemde wet de bepalingen van de 
wet mede voor de niet in dit artikel op
gesomde handelingen en werken geldt, 
wanneer een bouwverordening de uitvoe
ring ervan aan vergunning onderwerpt 
en voor zover ze niet voorkomen op een 
door de Koning opgemaakte lijst van 
werken en handelingen, waarvoor we
gens hun geringe omvang, geen vergun
ning vereist is, dat verweerster te dezen 
een stedelijke verordening op het bou
wen voorlegt, dagtekenend van 14 no
vember 1949 en 19 juli 1950 en steunend 
onder meer op het decreet van 14 decem
ber 1789 en op het decreet van 16-24 au
gustus 1790, dat uit de artikelen 11 en 12 
van de verordening blijkt dat voor het 
aanbrengen van reclameborden een ver
gunning vanwege het college van burge
meester en schepenen vereist is, dat de
ze artikelen niet zijn opgeheven en 
evenmin blijkt dat zij strijdig zijn met 
een algemene bouwverordening, terwijl 
er geen plan van aanleg wordt voorge
bracht dat die artikelen (van rechtswege) 
opheft, dat er aanwijzingen zijn dat een 
overtreding werd gepleegd, omdat eise
res een reclamebord zonder voorafgaan
delijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen liet plaatsen, 
en vervolgens op grond van deze overwe
gingen besluit dat door verweerster geen 
feitelijkheid werd gepleegd wanneer de 
door de Stedebouwwet bevoegde ambte-
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naar een administratieve schorsing 
oplegde in de door de wet voorgeschre
ven vorm en tot verzegeling van het 
bord overging als bewarende maatregel, 

terwijl de bevoegdheid van de ambte
naren en beambten, bedoeld bij artikel 
66 van de Stedebouwwet om de staking 
van de werken, uitgevoerd zonder ver
gunning of in strijd met de verleende 
vergunning, te bevelen en tot verzegeling 
dezer werken over te gaan, werd inge
steld ter beteugeling van de misdrijven, 
bedoeld in de artikelen 64, vierde lid, en 
68, vijfde lid, van voornoemde wet; de 
misdrijven, bedoeld in artikel 64, de in
breuken betreffen op de voorschriften 
van de bijzondere plannen van aanleg, 
op de bepalingen van titels II en III of 
op die van de verordeningen, vastgesteld 
ter uitvoering van titel III en van het 
eerste hoofdstuk van titel IV, met name 
de artikelen 59 tot en met 62 van de Ste
debouwwet; overeenkomstig laatstge
noemde artikelen de verordeningen, 
vastgesteld door de gemeenteraad, in uit
voering van de Stedebouwwet, onderwor
pen zijn aan het advies van de bestendi
ge deputatie en aan de goedkeuring van 
de Koning; de in artikel 44 van de Stede
bouwwet bedoelde verordeningen zijn, 
tot stand gekomen op de in de artikelen 
60 en 61 bedoelde wijze; eiseres bij con
clusie aanvoerde dat de verordeningen 
van 11 november 1949, en 19 juni 1950, 
waarop verweerster zich beriep om de 
administratieve schorsing en de verzege
ling van de werken te rechtvaardigen, 
tot stand gekomen waren voor het van 
kracht worden van de wet van 29 maart 
1962 betreffende de ruimtelijke ordening 
en de stedebouw, en dus een « oude poli
tieverordening » uitmaakten, gesteund 
op de Gemeentewet en de revolutionaire 
decreten van 14 december 1789 en 16-24 
augustus 1790, die de bevoegdheid tot 
het toekennen van vergunningen inzake 
reclamemiddelen op bouwgedeelten, 
zichtbaar vanop de openbare weg, toe
kennen aan het college van burgemees
ter en schepenen (artikelen 11 en 12 van 
de verordening) en hierin door het be
streden arrest werd gevolgd; eiseres er 
voorts op wees dat deze verordening niet 
mocht verward worden met de verorde
ningen, zoals bedoeld in de Stedebouw
wet, welke op de in de artikelen 60 en 61 
omschreven wijze tot stand komen; de 
verordening van 1949-50 weliswaar bleef 
bestaan, zij het met het karakter van 
een gewoon politiereglement, doch bij 
gebreke aan bijzonder afwijkende bepa-

ling niet door de rechteJ" onder het toe
passingsgebied van de wet van 29 maart 
1962 kan gebracht worden; zodat het hof 
van beroep op grand van de vaststelling 
dat de verordening haar grondslag vindt 
in de Gemeentewet en de revolutionaire 
decreten niet wettig kon besluiten tot de 
wettigheid van de uitgevoerde verzege
ling, nu uit de bepalingen van de Stede
bouwwet geenszins kan worden afgeleid 
dat de maatregelen, voorzien bij artikel 
68 van de Stedebouwwet, ook van toepas
sing zouden zijn op de inbreuken ge
pleegd op een politieverordening, tot 
stand gekomen v66r de wet van 29 
maart 1962, op grand van de revolutio
naire decreten en van de Gemeentewet 
(schending van de in het middel aange
haalde bepalingerl) : 

Overwegende dat het arrest con
stateert : 1. dat verweerster op 
grond van de decreten van 14 de
cember 1789 en 16-24 augustus 1790 
en van artikel 90, 8°, van de Ge
meentewet, op 14 november 1949 en 
19 juli 1950 een « stedelijke verorde
ning op het bouwen » heeft gena
men, waarin met het oog op « het 
stedeschoon en de veiligheid van 
derde personen », « het aanbrengen 
van reclamemiddelen » aan een 
voorafgaande vergunning van het 
college van burgemeester en schepe
nen wordt onderworpen; 2. dat eise
res zonder vergunning van het colle
ge van burgemeester en schepenen 
op de zijgevel van een woning, aan 
de Groeningestraat, een reclame
bord, voorzien van een reclame, 
heeft aangebracht; dat dit bord « ter 
zake over de openbare weg (uit
steekt) en van aard (is) de veiligheid 
van het normaal wegverkeer te hin
deren »; 3. dat een adjunct-politie
commissaris van verweerster op 13 
maart 1984, wegens overtreding van 
artikel 44, § 2, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, als gewijzigd bij de 
wet van 22 december 1970, tegen ei
seres proces-verbaal heeft opge
maakt, waarop overeenkomstig arti
kel 68 van de Stedebouwwet de 
staking van het werk werd gelast en 
het reclamebord werd verzegeld; 
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Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegen het oordeel van het 
hof van beroep : 1. dat de gemeente
lijke bouwverordening van 14 no
vember 1949 en 19 juli 1950 niet is 
opgeheven, nu zij niet strijdig is 
met een algemene bouwverordening 
of met een plan van aanleg; 2. dat 
de door eiseres uitgevoerde werken 
niet voorkomen op de door de Ko
ning overeenkomstig artikel 44, § 2, 
tweede lid, van de Stedebouwwet 
opgemaakte lijst van werken en 
handelingen, waarvoor, wegens hun 
geringe omvang, geen vergunning 
vereist is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 44, § 2, van de Stedebouwwet : 
1. niemand, zonder voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke ver
gunning van het college van burge
meester en schepenen, mag over
gaan tot handelingen en werken, 
wanneer een bouwverordening de 
uitvoering ervan aan vergunning on
derwerpt en voor zover ze niet voor
komen op de door de Koning vastge
stelde lijst van werken en handelin
gen, waarvoor, wegens hun geringe 
omvang, geen vergunning vereist is; 
2. de bepalingen van de Stedebouw
wet mede voor de in die paragraaf 
bedoelde handelingen en werken 
gelden; 

Overwegende dat uit de context 
van de artikelen 44, § 2, 60 en 62 
van de Stedebouwwet blijkt dat de 
in artikel 44, § 2, bedoelde bouwver
ordeningen, zowel de bestaande, 
niet opgeheven gemeentelijke bouw
verordeningen als de nieuwe, met 
toepassing van artikel 60 van die 
wet vastgestelde gemeentelijke 
bouwverordeningen betreffen; 

Overwegende dat de beambten 
van de gemeenten, krachtens artikel 
66 van de Stedebouwwet, bevoegd 
zijn om de in artikel 64, eerste lid, 
vermelde inbreuken op de bepalin
gen van titel II van die wet, waarin 
artikel 44, § 2, is opgenomen, vast te 
stellen; dat dezelfde ambtenaren 
overeenkomstig het voorschrift van 

artikel 68 van de Stedebouwwet de 
staking van het werk, dat zonder 
vergunning is uitgevoerd, kunnen 
gelasten en gerechtigd zijn tot het 
treffen van alle maatregelen, verze
geling inbegrepen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 68 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, als vervangen bij artikel 24 
van de wet van 22 december 1970, 

doordat het hof van beroep, inzake de 
toepasselijkheid van artikel 68 van de 
Stedebouwwet, waarvoor volgens eiseres 
de voorwaarden niet waren vervuld, be
slist dat « (eiseres) ten onrechte van oor
deel (is) dat de werken voltooid waren 
op het ogenblik van het opstellen van 
het proces-verbaal >>, dat « uit de eigen 
verklaring van de vertegenwoordigster 
van (eiseres) blijkt dat de naam van de 
firma nog moest worden aangebracht op 
het bord », dat « dit element misschien 
t.a.v. het geheel van de werken van on
dergeschikt belang (kan) zijn, maar ai
leen al uit het feit dat de vertegenwoor
digster het ontbreken van dit element 
vermeldde, erop (wijst) dat ook zij het 
aanbrengen van de naam, ongeacht wel
ke vorm of afmetingen het naambord 
zou aannemen, onvoltooid achtte », dat 
« in die omstandigheden de verbalisant 
zich gerechtigd (mocht) achten de verze
geling van het reclamebord uit te voe
ren », aangezien « die verzegeling tot 
doel (heeft) te beletten dat het onrecht
matig opgetrokken bouwwerk voltooid 
wordt, en misschien ook dat erover be
schikt wordt ( ... ) » (arrest blz. 4), 

terwijl mevrouw E.M. De Meyer, be
doelde vertegenwoordigster van eiseres, 
in haar verklaring van 13 maart 1984 
aan de adjunct-commissaris van politie, 
de heer E. Valcke, stelde: « ( .•. ) De wer
ken zijn voltooid, enkel de naam van de 
firma moet er nog op aangebracht wor
den »; deze verklaring aldus ondubbelzin
nig en expliciet wijst op de voltooiing 
van de werken, en hierbij aansluitend 
slechts melding maakt van het feit dat 
later nog een naambord zou worden aan
gebracht; eiseres in haar verzoekschrift 
tot hoger beroep erop wees dat « het in 
casu onbetwistbaar is dat de betrokken 
werken voltooid waren en reeds geex
ploiteerd werden », dat het niet opgaat te 
stellen « dat het aanbrengen, op het pa-
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neel van de firmanaam een essentieel 
onderdeel zou vormen in de voltooiing 
van het betrokken pub!iciteitspaneel », 
dat « (het) kW\nteel integendeel op een 
totaal andere wijze verworven wordt », 
dat « (het) klienteel inderdaad hoofdza
kelijk in kontakt wordt gebracht met de 
afficheerders door bemiddeling van ver
deelagentschappen die door de afficheer
ders doorlopend van de beschikbaarheid 
van hun reklameborden op de hoogte 
worden gehouden >> en dat de werking 
van (het) kW\nteel bijgevolg slechts in 
zeer ondergeschikte mate door prospek
tie ter plaatse geschiedt >>; deze stelling 
door eiseres in haar conclusie (blz. 4 en 
5) geexpliciteerd werd, onder andere 
door erop te wijzen dat adverteerders 
hoe dan ook, zelfs zonder naambordje, 
aan de kleur en de vorm van de panelen 
de eigenaar ervan kunnen herkennen, en 
dat de verklaring van mevrouw De 
Meyer geen zekerheid verschafte dat het 
naambordje inderdaad, in werkelijkheid, 
zou worden aangebracht; het ontbreken 
van een naamplaat op een publiciteitspa
neel geen invloed kan hebben, of geen 
rol mag spelen bij het al dan niet als vol
tooid beschouwen van het « bouwwerk >> 

waaraan deze naamplaat zou bevestigd 
worden, zodat, 

eerste onde1·deel, indien de formule
ring van de motivering van het arrest 
moet begrepen worden als zou het hof 
van beroep geoordeeld hebben dat de 
werken inderdaad voltooid waren, om de 
reden aileen dat de vertegenwoordigster 
van eiseres dit zelf had toegegeven, de 
beslissing van het hof van beroep de be
wijskracht van de akte, houdende de ver
klaring van mevrouw De Meyer, miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, indien het arrest 
van het hof van beroep moet begrepen 
worden als zouden de appelrechters ge
oordeeld hebben dat de werken voltooid 
waren omdat het naambordje van de fir
ma nog niet was aangebracht, zoals door 
de vertegenwoordigster van eiseres er
kend, het hof van beroep geen antwoord 
verstrekt op het regelmatig opgeworpen 
verweer luidens hetwelk het aanbrengen 
van de naamplaat niet tot de essentie 
van het werk behoorde, geen aanwijsba
re rol speelde bij het werven van klien
teel, en zelfs niet noodzakelijk diende te 
worden uitgevoerd (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), minstens niet 
op wettige wijze tot het besluit komt dat 

het werk inderdaad onvoltooid was, voor
waarde opdat van een schorsings- of sta
kingsbevel, in de zin van artikel 68 van 
de Stedebouwwet, zou kunnen gesproken 
worden (schending van artikel 68 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw) : 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de werken nog niet 
voltooid waren omdat de naam van 
de firma op het reclamebord nog 
niet was aangebracht, van de ver
klaring van mevrouw De Meyer een 
uitlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan niet onverenigbaar is 
en de bewijskracht van de akte, 
waarin die verklaring is opgenomen, 
niet miskent; 

Overwegende dat het arrest de re
den vermeldt waarom het beslist dat 
de werken nog niet voltooid waren; 
dat het wegens die beslissing niet 
behoefde in te gaan op de overige 
argumenten van eiseres die ter zake 
niet meer dienend waren; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen de onaan
tastbare beoordeling van de feiten 
door de rechter; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 april1989 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 
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Nr. 479 

1 • KAMER - 21 april 1988 

1° STAAT- VERTEGENWOORDIGING VAN DE 
STAAT IN DE BETREKKINGEN MET DERDEN -
GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE 
VERHOUD!NGEN. 

2° STAAT - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
STAAT - MINISTERIELE DEPARTEMENTEN -
EENHEID EN ONDEELBAARHEID VAN DE 
STAAT - INVLOED. 

3°, 4° en 5° Wanneer de Staat in de per
soon van twee of meer ministers in 
rechte wordt aangesproken, kan datge
ne wat een van die ministers verricht, 
zoals bijv. een erkenning van aanspra
kelijkheid, voor de Staat, die in het ge
schil door de andere ministers verte
genwoordigd is, geen voor- of nadeel 
opleveren (3). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. CANALCO N.V.; BELGISCHE STAAT - MIN. 
V. LANDSVERDEDIGING T. STIERS, MERCATOR 

N.V.) 

3° VORDERING IN RECHTE _ BURGER- Advocaat-generaal D'Hoore heeft in 
LIJKE ZAKEN - RECHTSVORDERING TEGEN substantie gezegd; 
DE STAAT - TWEE OF MEER MINISTERS IN 
RECHTE AANGESPROKEN - PROCESHANDE
LING DOOR EEN MINISTER - GEVOLG T.A.V. 
DE ANDERE. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT
STAAT EN OVERHEID - TWEE OF MEER MI
NISTERS IN RECHTE AANGESPROKEN - ER
KENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID DOOR 
EEN MINISTER - GEVOLG T.A.V. DE ANDERE. 

5° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
KENTENIS - RECHTSVORDERING IN AAN
SPRAKELIJKHEID TEGEN DE STAAT - TWEE 
OF MEER MINISTERS IN RECHTE AANGESPRO
KEN - GERECHTELIJKE BEKENTENIS DOOR 
EEN MINISTER - GEVOLG T.A.V. DE ANDERE. 

1 o De Staat wordt in zijn gerechtelijke 
en buitengerechtelijke verhoudingen 
met derden rechtsgeldig vertegen
woordigd door de minister van het de
partement waarop die verhoudingen 
betrekking hebben en voor zover die 
van belang zijn voor de begroting van 
het departement (1). 

2° Ondanks de eenheid en de ondeel
baarheid van de Staat kunnen twee of 
meer ministeriele departementen aan
sprakelijk zijn zonder dat de aanspra
kelijkheid van het ene enige invloed 
heeft op de aansprakelijkheid van het 
andere (2). 

(1) Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 951). 

1. Het eindarrest van het Hof van Be
roep te Antwerpen van 29 juni 1987 stelt 
vast dat de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de minister van Openbare 
Werken, bij conclusie van 16 september 
1986 afstand deed van zijn vordering en 
eis tot vrijwaring tegen de Belgische 
Staat, minister van Landsverdediging. 
Het geeft akte van die afstand en beslist 
dat die vorderingen en het desbetreffen
de hoger beroep geen bestaansreden 
meer hebben. 

Die vaststelling en die beslissing wor
den door de voorziening niet aangevoch
ten. 

De voorziening, in zoverre zij gericht 
is tegen de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de minister van Landsver
dediging, is derhalve niet ontvankelijk. 

2. Het bestreden arrest overweegt en 
oordeelt: 

<< dat de Belgische Staat, door de mi
nister van Landsverdediging, gerechte
lijk bekent dat hij aileen aansprakelijk 
is voor de dijkbreuk en haar gevolgen, 
en dat zonder zijn zware fout de dijk
breuk zich niet zou hebben voorgedaan 
zoals ze gebeurde; dat deze gerechtelijke 
erkenning van aansprakelijkheid door de 
minister van Landsverdediging, optre
dende namens de Belgische Staat, de 
Belgische Staat bindt, en het innemen 
van een totaal tegenstrijdig standpunt 
door de minister van Openbare Werken, 
namens dezelfde Belgische Staat, aan 
deze erkenning van aansprakelijkheid 

(2) en (3) Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 
951). 
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geen afbreuk doet, nu uit het geheel van 
de voorhanden zijnde gegevens blijkt dat 
de gerechtelijke erkenning door de Bel
gische Staat niet berust op een vergis
sing doch verantwoord voorkomt; dat de 
Belgische Staat slechts een rechtsper
soon is, enige drager van rechten en 
plichten aangegaan door zijn diverse or
ganen; dat, nu de aansprakelijkheid voor 
de dijkbreuk en haar gevolgen in hoofde 
van de Belgische Staat bewezen wordt 
door zijn gerechtelijke erkenning van 
aansprakelijkheid, het hoger beroep in
gesteld door de Belgische Staat op grond 
van zijn niet-aansprakelijkheid onge
grond is. » 

3. De verweerders N.V. Canalco en 
Philips Stiers werpen tegen het middel 
twee gronden van niet-ontvankelijkheid 
op. De eerste is hierop gesteund dat ei
ser het oordeel van het hof van beroep, 
volgens hetwelk uit het geheel van de 
gegevens blijkt dat de Belgische Staat 
aansprakelijk is, niet aanvecht en dit 
oordeel de beslissing wettig verant
woordt. Hierbij moet onmiddellijk wor
den aangemerkt dat het arrest niet zegt 
dat uit het geheel van de gegevens blijkt 
dat de Belgische Staat aansprakelijk is, 
maar dat daaruit blijkt dat de gerechte
lijke erkenning door de Belgische Staat 
niet berust op een vergissing doch ver
antwoord voorkomt. Het oordeel van de 
appelrechters over de aansprakelijkheid 
is derhalve verweven met dit over de er
kenning. 

Die eerste grond van niet-verantwoor
delijkheid van het middel kan derhalve 
niet aangenomen worden. 

Ten andere wordt opgeworpen dat het 
middel niet ontvankelijk is in zoverre 
het miskenning aanvoert van het rechts
begrip « gerechtelijke bekentenis "• om
dat het niet preciseert waarin het arrest 
dat begrip zou miskennen. 

Het middel bevat inderdaad op dit 
punt geen nadere bepaling en is derhal
ve in zoverre niet ontvankelijk. 

Blijft te onderzoeken de gegrondheid 
van het middel in zoverre het de aan
sprakelijkheid van de Staat betreft. 

4. Het hof van beroep leidt uit de een
heid van de Staat af dat de erkenning 
van aansprakelijkheid gedaan door de 

nisterieel departement wordt bepaald, 
zodat, wanneer de minister van een be
paald departement de aansprakelijkheid 
van de Staat erkent, die erkenning de 
minister van een ander departement niet 
verbindt. 

De onderscheiden machten in de 
Staat, met name de Wetgevende Macht, 
de Uitvoerende Macht en de Rechterlijke 
Macht, zijn geen afzonderlijke rechtsper
sonen. 

Ook - en a fortiori - geldt dit binnen 
de Uitvoerende Macht wat de onder
scheiden ministeriele departementen be
treft; die hebben geen eigen van de Staat 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid (4). 

De rechtbanken kunnen derhalve niet 
beslissen dat een bepaald departement 
ten gunste van een ander moet worden 
veroordeeld. 

Zo besliste het Hof dat een ministe
rieel departement dat voor een aange
stelde burgerlijk aansprakelijk werd ver
klaard, niet kan veroordeeld worden in 
betaling van de gerechtskosten aan de 
Staat (5). 

De regel van de eenheid en ondeel
baarheid van de Staat is evenwel niet 
absoluut. 

De ministers bekleden binnen de cen
trale overheid een belangrijke p!aats. Be
nevens hun politieke rol als lid van de 
regering vervullen zij een administratie
ve rol als hoofd van een ministerieel de
partement. 

Ieder ministerieel departement is van 
de centrale overheid een onderdeel dat 
administratief en budgettair afgeschei
den is van de andere departementen. 

Dit brengt mee dat ieder departement 
een afzonderlijke administratieve en 
budgettaire eenheid vormt. 

Die departementale eenheid komt tot 
uiting op verschillende gebieden. 

Op het gebied van het gerechtelijk 
recht stellen we vast dat de betekenin
gen worden gedaan aan de Staat, op het 
kabinet van de minister die bevoegd is 
om er kennis van te nemen (art. 42, 1°, 
Ger.W.). 

ene minister bindend is voor de andere, 1-----------------
vermits heiden slechts organen zijn van 
een en dezelfde rechtspersoon. 

Daartegen wordt ingebracht dat, on
danks de eenheid en ondeelbaarheid van 
de Staat, diens aansprakelijkheid per mi-

(4) A. MAST, Overzicht van het Belgisch Ad
ministratief Recht, Story Scientia, 1986, nr. 55; 
J. VELU, Droit public, T. I, nr. 36. 

(5) Cass., 12 maart 1906 (Pas., 1906, I, 161); 
11 sept. 1961 (Pas., 1962, I, 56). 
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De Staat wordt gedagvaard aan het 
kabinet van de minister tot wiens be
voegdheid het onderwerp van het geschil 
behoort (art. 705 Ger.W.). 

Daaruit volgt dat in de geschillen be
treffende de burgerrechtelijke gevolgen 
van de door zijn organen begane schade
veroorzakende fouten, en onder voorbe
houd van het geval waarin het voorwerp 
van de betwisting behoort tot de be
voegdheid van de Kamer van Volksverte
genwoordigers of van de Senaat, de Bel
gische Staat in rechte optreedt door 
toedoen van zijn orgaan, d.i. de minister 
van het departement wie het geschil 
aanbelangt en wiens budget het betreft 
(6). 

Een vordering kan niet ontvankelijk 
verklaard worden ten opzichte van de 
Staat, vertegenwoordigd door een minis
ter, en wei ontvankelijk ten aanzien van 
dezelfde Staat, maar vertegenwoordigd 
door een ander minister (7). 

W anneer een vordering tot betaling 
wordt ingesteld tegen de Staat, in rechte 
vertegenwoordigd door twee ministers, 
en de beslissing kracht van gewijsde ver
werft ten aanzien van een van hen, 
brengt dit nog niet mee dat zij ook 
kracht van gewijsde heeft tegenover de 
andere (8). 

Daardoor is, krachtens de artt. 15 tot 
17 van de wet van 15 mei 1846 op de 
rijkscomptabiliteit en 2, 3 en 11 van de 
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en 
aanvulling van de wetten op de rijks
comptabiliteit, iedere dubbele boeking en 
compensatie tussen de diverse ministe
riele departementen uitgesloten (9). 

De opdeling van de staatsuitgaven in 
verscheidene begrotingen is niet een lou
tere regel van inwendige orde, maar 
heeft ook bepaalde aan derden tegenwer
pelijke gevolgen. 

De wetgeving betreffende de rijks
comptabiliteit verzet zich tegen de toe
passing van schuldvergelijking buiten 
het kader van een zelfde ministerieel de
partement (11). 

Het Rekenhof oefent zijn controle uit, 
afzonderlijk voor elk departement, der
wijze dat elke uitgave door de ordonnan
cering een budgettaire vergelijking krijgt 
die elke schuldvergelijking tussen de 
schulden en de vorderingen van een par
ticulier ten opzichte van verschillende 
departementen uitsluit (12). 

In zijn arrest nr. 9241 van 14 maart 
1962 behandelde de Raad van State het 
geval waarin de minister van Landsver
dediging een verzoek-aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergoeding wegens 
buitengewone schade had afgewezen, 
terwijl de minister van Openbare Wer
ken aan verzoeker berichtte dat zijn ver
zoek onderzocht werd. 

De minister van Landsverdediging 
wierp de exceptie van niet-ontvankelijk
heid op. Hij voerde aan dat de termijn 
tijdens welke de adviesaanvraag moest 
worden ingediend, verstreken was. 

De Raad van State aanvaardde in zijn 
voormeld arrest die exceptie op grond 
« dat de twee departementen verschillen
de schadeveroorzakende maatregelen 
worden toegeschreven; dat de Belgische 
Staat weliswaar een enkele rechtsper
soon is, maar dat ieder departement zijn 
eigen begroting heeft; dat de aansprake
lijkheid voor maatregelen van een depar
tement niet op een ander kan worden af
gewenteld » (13). 

Aangaande de aansprakelijkheid van 
de Staat wordt algemeen aangenomen 
dat de aansprakelijkheid van een minis

------------------1 terieel departement onafhankelijk is van 
die van andere ministeriEHe departemen
ten. 

De rijksbegroting in Belgie bestaat uit 
afzonderlijke begrotingen. De uitgaven
begrotingen omvatten naast enkele alge
mene begrotingen een uitgavenbegroting 
per ministerieel departement (10). 

De minister is de primaire ordonna
teur. 

(6) Cass., 31 maart 1953 (A.C., 1953, 532). 

(7) Cass., 27 jan. 1927 (Bull., 1928, I, 132). 

(8) Cass., 8 feb. 1940 (Pas., 1940, I, 41). 

In zijn arest van 30 april 1975 drukte 
het Hof dit uit als volgt : « dat, ondanks 
de eenheid en de ondeelbaarheid van de 
Staat, twee ministeriele departementen (9) Cass., 29 mei 1973 (A.C., 1973, 949); 15 

dec. 1973 (ibid., 1974, 438); 14 okt. 19741----------------
(ibid., 1975, 213). 

(10) Artt. 115 en 116 van de Grondwet; de 
wetten van 15 mei 1846 op de rijkscomptabili
teit en de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en 
aanvulling van de wetten op de rijkscomptabi
liteit. 

(11) Artt. 2, 3 en 11 van de wet van 28 juni 
1963 op de rijkscomptabiliteit. 

(12) Cass., 29 nov. 1923 (Pas., 1924, I, 52). 

(13) Vel'. Al'l'. R. v.St., 1962, nr. 9241, biz. 237. 
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aansprakelijk kunnen zijn zonder dat de 
aansprakelijkheid van het ene enige in
vloed heeft op de aansprakelijkheid en 
de begroting van het andere, zodat, in
dien de Staat in de persoon van twee mi
nisters in rechte aangesproken wordt, 
datgene wat de ene verricht heeft, zeals 
de betekening aan de tegenpartij van de 
in de zaak gewezen definitieve beslis
sing, voor de Staat, in het geding door de 
andere minister vertegenwoordigd, geen 
voor- of nadeel kan opleveren » (14). 

Vermits de verantwoordelijkheid van 
de Staat per ministerieel departement 
gescheiden blijft, is ook de erkenning 
van verantwoordelijkheid van de Staat 
aan dezelfde regel onderworpen. 

De erkenning van verantwoordelijk
heid gedaan door de minsiter van een 
bepaald departement geldt dan ook niet 
als bewijs tegen een minister van een 
ander departement. 

Het middel lijkt me dan ook in zoverre 
gegrond. 

Besluit: vernietiging 

ARREST 

(A.R. nr. 6123) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

de toestand van de dijken langs de Den
der, een zware fout heeft begaan, die de 
oorzaak is van de dijkbreuk en de daar
uit voortkomende schade, en dat de Bel
gische Staat zich conventioneel niet van 
zijn aansprakelijkheid hiervoor kan vrij
stellen; dat dezelfde Belgische Staat bij 
dezelfde conclusies aanneemt dat noch 
de P.V.B.A. Canalco, noch de N.V. J. De 
Cock, thans in staat van faillissement, 
enige fout in oorzakelijk verband met de 
dijkbreuk hebben begaan; dat de Belgi
sche Staat door de minister van Lands
verdediging hierdoor gerechtelijk bekent 
dat hij aileen aansprakelijk is voor de 
dijkbreuk en haar gevolgen, en dat zon
der zijn zware fout de dijkbreuk zich 
niet zou hebben voorgedaan zoals ze ge
beurde; dat deze gerechtelijke erkenning 
van aansprakelijkheid door de minister 
van Landsverdediging, optredende na
mens de Belgische Staat, de Belgische 
Staat bindt, en het innemen van een to
taal tegenstrijdig standpunt door de mi
nister van Openbare Werken namens de
zelfde Belgische Staat, aan deze erken
ning van aansprakelijkheid geen afbreuk 
doet, nu uit het geheel van de voorhan
den zijnde gegevens blijkt dat de gerech
telijke erkenning door de Belgische 
Staat niet berust op een vergissing doch 
verantwoord voorkomt; dat de Belgische 
Staat slechts een rechtspersoon is, enige 
drager van rechten en plichten aange
gaan door zijn diverse organen; dat, nu 
de aansprakelijkheid voor de dijkbreuk 
en haar gevolgen in hoofde van de Belgi
sche Staat bewezen wordt door zijn ge-

Over het middel: schending van de ar- rechtelijke erkenning van aanspakelijk
tikelen 97 van de Grondwet, 1356 van het heid, het hoger beroep ingesteld door de 
Burgerlijk Wetboek, 42, 1°, 705 van het Belgische Staat op grond van zijn niet
Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 11 van de wet aansprakelijkheid ongegrond is; dat het 
van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvul- beroep door de Belgische Staat ingesteld 
ling van de wetten op de comptabiliteit tegenover de P.V.B.A. Canalco, wat he
van de Staat, en 5 van de wet van 6 fe- treft dezer vordering tot terugbetaling 
bruari 1970 betreffende de verjaring van van de vertragingsboete, eveneens onge
schuldvorderingen ten laste of ten voor- grond voorkomt, nu uitsluitend de Belgi
dele van de Staat en de provincien, sche Staat aansprakelijk is voor de dijk-

breuk, en deze, zeals blijkt uit de 
doordat het hof van beroep eisers ho- hierover gevoerde briefwisseling, oor

ger beroep ongegrond verklaart op zaak was van de vertraging der wer
grond: « dat het hof (van beroep) enkel ken ,, 
kan vaststellen dat de Belgische Staat 
door zijn orgaan, de minister van Lands- terwijl, overeenkomstig artikel 705 van 
verdediging, in de door hem genomen het Gerechtelijk Wetboek, de Staat meet 
conclusies, uitdrukkelijk erkent, dat de worden gedagvaard « aan het kabinet 
eerste rechter met reden heeft aangeno- van de minister tot wiens bevoegdheid 
men dat de Belgische Staat, door het het onderwerp van het geschil behoort », 
niet meedelen van het verslag van het en overeenkomstig artikel 42, 1°, van dat 
Rijksinstituut voor Grondmechanica over wetboek, de dagvaarding wordt betekend ------------------1 « op het kabinet van de minister die be

voegd is om er kennis van te nemen >>; 
(14) A.C., 1975, 951. krachtens de artikelen 2, 3 en 11 van de 
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wet op 28 juni 1963 tot wijziging en aan- gedeelte (schending van artikel 97 van 
vulling van de wetten op de comptabili- de Grondwet) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid opgeworpen door verweer
der sub 2: 

Overwegende dat verweerder op
werpt dat eiser in de loop van het 
geding afstand heeft gedaan van 
zijn vorderingen tegen verweerder, 
dat er geen gedingsverband bestaat 
tussen eiser en verweerder, dat er 
tussen de beslissing welke op grond 
van die afstand verweerder buiten 
de zaak stelt, en de beslissing die ei
ser veroordeelt ten aanzien van de 
aannemer en de onderaannemer, 
geen ondeelbaarheid bestaat en er 
geen noodzakelijke eenheid van be
schikkende gedeelte is, en dat de be
twisting, door de voorziening, van 
de aansprakelijkheid van eiser voor 
de gevolgen van de dijkbreuk zon
der invloed op, of verband met, de 
rechtspositie van verweerder is; 

Overwegende dat het middel, om 
de redenen die door verweerder 
wordt uiteengezet, ten aanzien van 
verweerder niet tot cassatie kan lei
den; 

Dat het middel ten aanzien van 
verweerder niet ontvankelijk is; 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid, opgeworpen door de ver
weerder sub 1 en 3 : 

teit van de Staat geen compensatie noch 
dubbel gebruik kan geschieden tussen de 
ontvangsten en de uitgaven van ver
scheidene departementen; elk ministe
rieel departement, op het stuk van de be
grating, een afzonderlijke en zelfstandi
ge eenheid vormt, zoals oak nag blijkt 
uit artikel 5 van de wet van 6 febrauri 
1970 betreffende de verjaring van schuld
vorderingen ten laste of ten voordele van 
de Staat en de provincien; uit al deze 
wetsbepalingen volgt dat de Staat, in 
zijn minnelijke of gerechtelijke betrek
kingen met derden, slechts geldig verte
genwoordigd wordt door de minister van 
het departement waarop die relaties be
trekking hebben en voor zover die van 
belang zijn voor de begroting van dat de
partement, dat, indien de Staat in de 
persoon van twee ministers in rechte 
aangesproken wordt, ondanks de een
heid en de ondeelbaarheid van de Staat, 
de aansprakelijkheid van het ene depar
tement geen invloed heeft op de aan
sprakelijkheid en de begroting van het 
andere, en bijgevolg, datgene wat de ene 
minister verricht heeft, zoals de wijze 
waarop hij gemeend heeft zich in rechte 
te moeten verdedigen, voor de Staat, in 
het geding door de andere minister ver
tegenwoordigd, geen voor- of nadeel kan 
opleveren, inzonderheid niet kan worden 
ingeroepen als gerechtelijke bekentenis 
- zelfs indien het standpunt van eerst
bedoelde minister niet berust op een ver
gissing - ten aanzien van de andere mi
nister; zodat het hof van beroep, door 
het tegendeel te beslissen, het rechtsbe
grip gerechtelijke bekentenis miskent Overwegende dat de verweerders 
(schending van artikel 1356 van het Bur- I aanvoeren dat het middel niet ont
gerlijk Wetboek) evenals de procesrech- vankelijk is wegens gebrek aan be
tel~jk onafhank~li~kheid en b~kwaam- lang omdat het niet opkomt tegen 
held van. de. mimsters. (schendmg ":an het eigen oordeel van de appelrech
alle oven15e m het J?Iddel ~angedmde ters over de aansprakelijkheid van 
wetsbepalmgen, met mtzondermg van ar- . . 
tikel 97 van de Grondwet), en tevens de Belg1sche Staat, 
door, wat de uitgesproken veroordelin- Overwegende dat het eigen oor
gen betreft, een onderscheid te maken deel van de appelrechters over de 
tussen de Belgische Staat, vertegen- aansprakelijkheid verweven is met 
woordigd door de minister van Openbare hun oordeel over de erkenning; 
Werken, en de Belgische Staat, vertegen-
woordigd door de minister van Landsver- Dat de grond van niet-ontvanke
dediging, hoewel het zijn beslissing hier- lijkheid niet kan worden aangeno
op baseert « dat de Belgische Staat men; 
slechts een rechtspersoon is, enige dra- Overwegende dat de verweerders 
ger van rechten en plichten aangegaan 
door zijn diverse organen ,,, zichzelf te- nog opwerpen dat het middel, in zo
genspreekt en derhalve het aangevoch- verre het schending aanvoert van 
ten arrest baseert op een tegenstrijdig- het rechtsbegrip << gerechtelijke be
heid tussen redengeving en beschikkend kentenis », niet ontvankelljk is om-
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dat het niet aanduidt waarin het ar-' de feitenrechter over; verwijst de al
rest dat begrip zou hebben geschon-1 dus beperkte zaak naar het Hof van 
den; 

1 
Beroep te Gent. 

Overwegende dat het middel op 
dat punt inderdaad geen uiteenzet
ting bevat; dat het in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat de Staat, in zijn 
buitengerechtelijke of gerechtelijke 
verhoudingen met derden, rechtsgel
dig vertegenwoordigd wordt door de 
minister van het departement waar
op die verhoudingen betrekking 
hebben en voor zover die van be
lang zijn voor de begroting van dat 
departement; 

Dat, ondanks de eenheid en de 
ondeelbaarheid van de Staat, twee 
ministeri€He departementen aanspra
kelijk kunnen zijn zonder dat de 
aansprakelijkheid van het ene enige 
invloed heeft op de aansprakelijk
heid en de begroting van het ande
re, zodat, indien de Staat in de per
soon van twee ministers in rechte 
wordt aangesproken, datgene wat de 
ene verricht, zoals een erkenning 
van aansprakelijkheid, voor de 
Staat, in het geschil door de andere 
vertegenwoordigd, geen voor- of na
deel kan opleveren; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre ze tegen ver
weerder sub 2 gericht is; vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet in de geschillen tus
sen eiser en de verweerders sub 1, 3 

21 april 1989 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Caenepeel, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie (15) van de h. D'Hoore, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Biitzler, De 
Gryse en De Bruyn. 

Nr. 480 

3' KAMER - 24 april 1989 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
TEN - AKTE WAAROP DE RECHTER NIET 
STEUNT - GEVOLG. 

2° OVEREENKOMST 
KRACHT - BEGRIP. 

VERBINDENDE 

3° ARBEIDSONGEVAL - TOEPASSINGS
SFEER - ART. 1, 1°, ARBEIDSONGEVALLEN
WET- AARD VAN DIE BEPALING. 

4° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE
VAL - ART. 1, 1°, ARBEIDSONGEVALLENWET 
- TOEPASSINGSSFEER VAN DIE WET. 

5° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS- ARTT. 1 EN 2, § 1, 1°, SOCIALE-ZEKER
HEIDSWET WERKNEMERS 1969 - ART. 3, 2°, 
K.B. 28 NOV. 1969 - AARD VAN DIE BEPALIN
GEN. 

6° OPENBARE ORDE - SOCIALE ZEKER
HEID - WERKNEMERS - ARTT. 1 EN 2, § 1, 1°, 
SOCIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS 1969 
- ART. 3, 2°, K.B. 28 NOV. 1969. 

en 4 en over de desbetreffende kos- 7° RECHTBANKEN - BUR(}ERLIJKE ZA-
ten; beveelt dat van dit arrest mel- I KEN - SOCIALE ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL 
ding zal WOrden gemaakt Op de kant - SOCIALE ZEKERHEID - VORDERING GE-
van het gedeeltelijk vernietigde ar- GROND OP ART. 7 ARBEIDSONGEVALLENWET 
rest; veroordeelt eiser in de kosten - RECHTSCOLLEGE - OPDRACHT VAN DE 
van zijn VOOrziening tegen verweer- RECHTER- TOEPASSING VAN ART. 1, 1°, VAN 
der sub 2 en in de kosten van deze i--D_.r_E_w_E_T_._v~A-N __ n_E_A_R_TT~·-1-EN_2_, _§_1_,_1_"._s_o_
verweerder; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan (15) Lie cone!. O.M. 



Nr. 480 HOF VAN CASSATIE 983 

CIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS 1969 
EN VAN ART. 3, 2°, K.B. 28 NOV. 1969 - RECHT 
VAN VERDED!GING. 

8° RECHT VAN VERDEDIGING - so
CIALE ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL - SOCI
ALE ZEKERHEID - VORDERING GEGROND OP 
ART. 7 ARBEIDSONGEVALLENWET- TOEPAS
SING DOOR DE RECHTER VAN ART. 1, 1°, VAN 
DIE WET, VAN DE ARTT. 1 EN 2, § 1, 1°, SO
CIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS 1969 
EN VAN ART. 3, 2°, K.B. 28 NOV. 1969. 

1° De bewijskracht van een akte wordt 
niet miskend door de rechter die op 
deze akte riiet steunt (1). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2° De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die daaraan het gevolg toekent 
dat zij, volgens zijn uitlegging, wettig 
tussen de partijen heeft (2). (Art. 1134 
B.W.) 

3° en 4° De bepaling van art. 1, 1°, Ar
beidsongevallenwet, die de toepas
singssfeer van die wet omschrijft, is 
van openbare orde (3). 

5o en 6° De bepalingen van art. 1 So
ciale-Zekerheidswet Werknemers 1969, 
die de toepassingssfeer van die wet be
palen, die van art. 2, § 1, 1•, van de ge
noemde wet waarbij aan de Koning de 
bevoegdheid wordt verleend om die 
toepassingssfeer te verruimen, en die 
van art. 3, 2', K.B. 28 nov. 1969 tot uit
voering van de voormelde wet, die het 
toepassingsgebied ervan uitbreiden tot 
de schouwspelartiesten, zijn van open
bare orde. 

7• en 3• Het recht van verdediging wordt 
niet miskend door de rechter die, in 
het bij hem aanhangig gemaakte ge
schil over de toepassing van art. 7 Ar
beidsongevallenwet, uitspraak doet 
niet enkel op grond van genoemd art. 
7 maar oak van art. 1, 1", van dezelfde 
wet, dat de toepassingssfeer ervan om-

schrijft, van de artt. 1 en 2, § 1, 1•, So
ciale-Zekerheidswet Werknemers 1969 
waarbij aan de Koning de bevoegdheid 
wordt verleend om die toepassings
sfeer te verruimen, en ook van art. 3, 
2', KB. 28 nov. 1969 tot uitvoering van 
de voormelde Sociale-Zekerheidswet, 
dat de toepassingssfeer ervan uitbreidt 
tot de schouwspelartiesten (4). 

(DE BIJ-DE VREDE N.V. T. LANDSBOND VAN DE 
., NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN T.A.V. 

THEATRE NATIONAL DE BELGIQUE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8531) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1987 door 
het Arbeidshof gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 7 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1, 2, § 1, 1•, van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 2, 
3, 2•, van het koninklijk besluit van 28 

·november 1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969, en 97 van de Grondwet, 
miskenning van het beginsel van de au
tonomie van de procespartijen, van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 
niet ambtshalve .een geschil mag be
slechten dat de openbare orde niet raakt 
en waarvan het bestaan door de partijen 
is uitgesloten, van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, en, voor 
·zoveel nodig, schending van de artikelen 
774 en 1138, 2•, van het Gerechtelijk Wet
boek, 
' doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het Theatre national de Bel
gique, bij overeenkomst van 8 februari 

, 1984, gekwalificeerd als een overeen
komst voor onbepaalde tijd voor de op

. voering van een bepaald werk, mevrouw 
------------------1, Shirer heeft aangeworven, voor een oe

(1) Zie Cass., 28 jan. 1987, A.R. nr. 5597 
(A. C., 1986-87, nr. 311 ). 

(2) Cass., 27 nov. 1986, A.R. nr. 7564 
(A.C., 1986-87, nr. 192); zie Cass., 18 nov. 1988, 
A.R. nr. 6059, supra nr. 165. 

(3) Zie Cass., 26 feb. 1975 (A.C., 1975, 729) 
met concl. adv.-gen. Lenaerts, Cass., 15 maart 
1982 (A.C., 1981-82, nr. 412). 

fenperiode van 1 mei tot 9 juni 1984, 
voor een repetitieperiode van 1 septem
ber tot 6 november 1984 en voor een 
. voorstellingsperiode van 6 november 
1984 tot 28 februari 1985, dat het maand

·loon op 75.000 frank was vastgesteld 

(4) Zie Cass., 16 dec. 1988, A.R. nr. 6110, su
pra, nr. 230. 
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voor (gedurende) zes maanden, dat de 
oefenperiode bedoeld was voor lessen 
door twee gymnastiekleraars om de to
neelspeelster vertrouwd te maken met 
sommige fysieke prestaties die voor be
paalde scenes uit het stuk noodzakelijk 
waren, en dat de toneelspeelster tijdens 
die oefening een verwonding aan haar 
enkel opliep, overweegt dat << krachtens 
artikel 3, 2o, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969, de toepassing van 
de sociale zekerheid is verruimd tot de 
schouwspelartiesten en dat de getroffene 
zonder twijfel onder de in dat artikel 
omstandig omschreven uitbreiding valt "• 
dat << uit de artikelen 1 en 5 van de wet 
van 10 april 1971 volgt dat de schouw
spelartiesten, door uitbreiding en gelijks
telling, onder de bescherming van de Ar
beidsongevallenwet vallen », dat << de 
arbeidsongevallenverzekeraar zich der
halve niet hoeft af te vragen of de getrof
fene door een arbeidsovereenkomst in de 
zin van de wet van 3 juli 1978 is verbon
den, maar enkel of de voormelde bepa
lingen op haar van toepassing zijn, wat 
buiten kijf staat », en dat << aileen nog de 
datum dient te worden vastgesteld waar
op de toneelspeelster door het Theatre 
national werd aangeworden », en dien
aangaande overweegt << dat er geen twij
fel over kan bestaan dat de toneelspeel
ster vanaf 1 mei 1984 verbonden was 
door een overeenkomst die op 28 februa
ri 1985 eindigt, waarbij die overeenkomst 
door de drie voormelde periodes wordt 
gekenmerkt "• dat « de toneelspeelster 
wegens het speciale karakter van som
mige scenes uit het toneelstuk contractu
eel werd verzocht zich fysiek voor te be
reiden om bepaalde sporttechnische be
wegingen aan te leren ten einde haar 
personage te kunnen uitbeelden », dat 
« het feit dat de toneelspeelster tijdens 
die oefenperiode pas vanaf de repetities 
een loon zou hebben ontvangen en niet 
voordien, niet ter zake dienend is >>, dat 
<< de partijen het volste recht hebben een 
dergelijke overeenkomst te sluiten en de 
betaling te doen aanvangen vanaf de re
petities >>, dat « het overigens zeer aanne
melijk is dat het maandloon van 75.000 
frank voor zes maanden, dus blijkbaar 
voor de periode van 1 september 1984 tot 
28 februari 1985, voor repetities en voor
stellingen, impliciet de kosten omvatte 
die eventueel voor die gymnastieklessen 
dienden te worden gemaakt of dat het in 
overeenstemming daarmee was be
paald >>, dat << de vraag zelfs kan worden 
gesteld ( ... ) of het geen lessen waren die 
het Theatre national zelf gaf, gelet op 

het feit dat de toneelspeelster aan de 
R.V.A. een vrijstelling van stempelcon
trole vroeg, die werd toegestaan, om " 
de door het Theatre national de Belgique 
gegeven lessen te volgen ... " >>, dat << die 
opvatting van aanwerving zonder onmid
dellijke betaling van het loon ook aanne
melijk is omdat de toneelspeelster op het 
tijdstip van het ongeval op 3 mei 1984 te
gelijkertijd door een bezoldigde overeen
komst met het Theatre du Pare verbon
den was, te weten voor repetities sedert 
22 maart en voorstellingen vanaf 22 april 
tot 20 mei ( ... ) >>, beslist dat << de getroffe
ne dus op 3 mei 1984 niet aileen door het 
Theatre national was aangeworven, 
maar ook die overeenkomst uitvoerde, 
aangezien die gymnastiekopleiding haar 
bij overeenkomst was opgelegd en niet 
wordt beweerd dat zij op die dag niet in 
het lokaal waar het ongeval gebeurde, 
hoorde te zijn om die gymnastiekles te 
volgen >>, besluit dat << het ziekenfonds 
bijgevolg recht heeft op terugbetaling 
door de arbeidsongevallenverzekeraar 
van de bedragen die het voor de getroffe
ne heeft betaald >>, de heropening van de 
debatten beveelt, de partijen verzoekt 
conclusies te nemen over de gedane re
keningen en de kosten aanhoudt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres en. 
verweerster in hun conclusies de discus
sie hadden beperkt tot de vraag of het li
tigieuze ongeval, gelet op de artikelen 7 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en 3 van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978, als een ar
beidsongeval kon worden beschouwd; ge
noemd artikel 7 immers bepaalt dat als 
een arbeidsongeval wordt aangemerkt 
elk ongeval dat een werknemer tijdens 
en door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst overkomt, terwijl 
genoemd artikel 3 verder bepaalt dat de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden (de 
categorie waarbij de getroffene moest 
worden ingedeeld) de overeenkomst is 
waarbij een werknemer zich verbindt te
gen loon in hoofdzaak hoofdarbeid te 
verrichten; de discussie bijgevolg vooral 
de vraag betrof of de getroffene voor de 
zogenaamde oefenperiode tijdens welke 
het litigieuze ongeval is gebeurd, een 
loon ontving; eiseres van oordeel was dat 
aan dat vereiste te dezen niet was vol
daan, en zij daarbij verwees naar de be
dingen van de overeenkomst waarin een 
loon van 75.000 frank gedurende zes 
maanden was bepaald, en naar sommige 
stukken van het dossier, inzonderheid 
een attest van het Theatre national en 
een verklaring van mevrouw Shirer, en 
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besloot dat er op het tijdstip van het on- gelden, het recht van verdediging mis
geval dus geen arbeidsovereenkomst van kent (miskenning van het beginsel van 
kracht was en dat mevrouw Shirer, en de autonomie van de procespartijen, van 

· bijgevolg ook verweerster, geen aan- het algemeen rechtsbeginsel dat een 
spraak konden maken op de toepassing rechter niet ambtshalve een geschil mag 
van de wet van 10 april 1971; verweer- beslechten dat de openbare orde niet 
ster op grond van dezelfde beginselen raakt en waarvan het bestaan door de 
van oordeel was dat het betaalde loon partijen was uitgesloten, en van het 
ook de zogenaamde oefenperiode betrof recht van verdediging, en voor zoveel no
en aanvoerde dat het ongetwijfeld om dig schending van de artikelen 774 en 

. een ongeval ging dat tijdens en door de 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek; 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst tweede onderdeel, volgens artikel 1, 1", 
was overkomen en dat het ongeval bijge- van de Arbeidsongevallenwet die wet 
volg een arbeidsongeval was; geen partij toepassing vindt op alle personen die, als 
verwees naar artikel 1, 1", van de wet werkgever, werknemer of daarmee ge
van 10 april 1971, volgens hetwelk de Ar- lijkgestelde, geheel of gedeeltelijk vallen 
beidsongevallenwet toepassing vindt op onder de wet van 27 juni 1969 tot herzie
alle personen die als werkgever, werkne- ning van de besluitwet van 28 december 
mer of daarmee gelijkgestelde vallen on- 1944 betreffende de maatschappelijke ze
der de wet van 27 juni 1969 tot herzie- kerheid der arbeiders; volgens artikel 1, 
ning van de besluitwet van 28 december § 1, tweede lid, 1", b, en 2", b, van de wet 
1944 betreffende de maatschappelijke ze- van 27 juni 1969 tot herziening van de 
kerheid der arbeiders, noch naar de arti- besluitwet van 28 december 1944, de wet 
kelen 1 en 2, § 1, 1", van de wet van 27 (van 27 juni 1969) toepassing vindt op de 
juni 1969, krachtens welke de Koning de werknemers en de werkgevers die door 
toepassing van de wet kan uitbreiden tot een arbeidsovereenkomst zijn verbon
perioden die, zonder door een arbeids- den, en voor de toepassing van die wet 
overeenkomst te zijn verbonden, tegen worden gelijkgesteld met werknemers en 
loon arbeidsprestaties onder het gezag met werkgevers, de personen tot wie de 
van een ander persoon verrichten of die Koning deze toepassing, in uitvoering 
een arbeid verrichten in gelijkaardige van artikel 2, § 1, en 1°, uitbreidt; volgens 
voorwaarden als die van een arbeids- artikel 2, § 1, en 1°, van dezelfde wet, de 
overeenkomst, noch naar artikel 3, 2o, Koning, onder de voorwaarden die Hij 
van het koninklijk besluit van 28 novem- bepaalt, de toepassing van die wet kan 
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 27 •uitbreiden tot de personen die, zonder 
juni 1969, waarbij de toepassing van die door een arbeidsovereenkomst te zijn 
wet wordt verruimd tot de schouwspelar- verbonden, tegen loon arbeidsprestaties 
tiesten zoals de dramatische, lyrische ... ; onder het gezag van een ander persoon 
de partijen geen conclusie hebben kun- verrichten of die een arbeid verrichten 
nen nemen, noch tegenspraak voeren in gelijkaardige voorwaarden als die van 
over feitelijke of rechtspunten aangaan- een arbeidsovereenkomst; volgens artikel 
de de eventuele toepassing van die wet- 3, 2", van het koninklijk besluit van 28 
telijke bepalingen, aangezien er daarom- november 1969 genomen tot uitvoering 
trent tussen hen geen betwisting be- van de wet van 27 juni 1969, de toepas
stond; inzonderheid eiseres niet de moge- sing van die wet wordt verruimd tot de 
lijkheid heeft gehad haar kritiek en haar ·schouwspelartiesten zoals de drama
verweermiddelen nopens de eventuele tische artiesten, ... die tegen betaling van 
toepassing van de voormelde wettelijke een loon aangeworven worden om op te 
bepalingen te uiten; zodat het arbeids- · treden tijdens voorstellingen, repetities, 
hof, nu het ambtshalve onderzoekt of de ... alsook tot de personen die deze arties
voormelde, door de partijen niet aange- ten aanwerven; die bepalingen, die te de
wezen wettelijke bepalingen toepasselijk zen door het arbeidshof toepasselijk zijn 
zijn, en zonder heropening van de debat- .verklaard, overeenkomstig de uitdrukke
ten noch mogelijke tegenspraak van ei- lijke bepalingen van de artikelen 2, § 1, 
seres, beslist dat de getroffene wel dege- 1°, van de wet van 27 juni 1969 en 3, 2", 
!ijk onder toepassing van die bepalingen van het koninklijk besluit van 28 novem
viel, een discussie opwerpt die de open- ber 1969, vereisen dat de aangewezen 
bare orde niet raakt en waarvan het be- personen arbeidsprestaties tegen loon 
staan door de partijen was uitgesloten, verrichten; het loon voor het uitgevoerde 
en derhalve, door eiseres de mogelijk- werk bijgevolg een wezenlijke vereiste is 
heid te onthouden dienaangaande op- om het ongeval dat in de loop van de uit
merkingen of verweermiddelen te doen voering van dat werk is gebeurd, als een 



986 HOF VAN CASSATIE Nr. 480 

arbeidsongeval te kunnen beschouwen; 1 1969 tot herziening van de besluitwet 
eiseres had betoogd dat het bestaan van 1 van 28 december 1944, 2 en 3, 2•, van het 
een loon onontbeerlijk was voor de toe- koninklijk besluit van 28 november 1969 
passing van de Arbeidsongevallenwet, en 1 tot uitvoering van de wet van 27 juni 
had aangevoerd dat die vobrwaarde te' 1969) : 
dezen niet vervuld was; eiseres in dat 1 

verband had verwezen naar de overeen-! 
komst tussen mevrouw Shirer en het 1 Wat het tweede onderdeel be
Theatre national, waarin een maandloon treft : 
van 75.000 frank « gedurende zes maan-
den » was bepaald, waarbij zij preciseer- : 
de dat daarin de repetities en de voor-j Overwegende dat het arrest, door 
stellen (samen inderdaad zes maanden) te zeggen dat « het feit dat de to
waren begrepen, maar niet de oefenperi- neelspeelster tijdens de oefenperio
ode; tot staving van die stelling eveneens de pas vanaf de repetities een loon 
werd verwezen naar een attest van het zou hebben ontvangen, en niet voor
Theatre national ten bewijze: 1• dat me- dien, niet ter zake dienend is », ant
vrouw Shirer tijdens die oefenperiode woordt op de middelen van eiseres 
geen loon ontving, en 2• dat de in de aangaande de verklaringen vastge
overeenkomst bedoelde periode van zes legd in de bij het cassatieberoep ge
maanden wei degelijk van 1 september. voegde stukken; dat het voorts, aan-
1984 tot 28 februari 1985 liep, en ook 1 

naar een verklaring van mevrouw Shirer gezien het niet op die stukken 
zelf: « Ik ontving geen loon voor de pe- steunt, de bewijskracht ervan niet 
riode van 1 mei 1984 tot 3 juni 1984. Die heeft kunnen miskennen; dat het ar
periode werd als een oefenperiode be- rest, bovendien, door te zeggen dat 
schouwd, het T.N.B. had aan de R.V.A. in de overeenkomst een maandloon 
een afwijking van de stempelplicht ge- van 75.000 frank voor zes maanden 
vraagd »; zodat het arbeidshof, door en- is bepaald en te oordelen dat het 
kel te overwegen dat de partijen het vol- « zeer aannemelijk is dat (dit) 
ste recht hebben de betaling te doen dl · 1· · d k 
aanvangen vanaf de repetities en dat het maan oon ··· Imp ICiet e osten 
overigens zeer aannemelijk is dat het omvatte die eventueel voor die gym.
maandloon van 75.000 frank voor zes nastieklessen diende te worden ge
maanden, impliciet de kosten omvatte maakt of dat het in overeenstem
die eventueel voor gymnastieklessen 

1 

ming daarmee was bepaald », de 
diende te worden gemaakt of dat het in overeenkomst niet uitlegt op een 
overeenstemming daarmee was bepaald, wijze die met de bewoordingen er
de middelen van eiseres niet beant- van onverenigbaar is, en bijgevolg 
woordt aangaande de verklaringen van de verbindende kracht van de over
de rechtstreeks betrokken partijen eenkomst niet miskent door daar
(schending van artikel 97 van de Grond-

1 wet), of althans de bewijskracht van die aan de uitwerking te geven die zij 
akten miskent (het attest van 13 juli wettig volgens die uitlegging moest 
1984 van het Theatre national; de verkla- hebben; dat het arrest ten slotte, 
ring van 4 april 1985 van mevrouw Shi- wanneer het overweegt dat « de par
rer aan een adjunct-inspecteur van het tijen trouwens het volste recht heb
Arbeidsongevallenfonds) (schending van I ben het maandloon te doen aanvan
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het gen vanaf de repetities » en « dat 
Burgerlijk Wetboek), en aldus de verbin-

1 

het aannemelijk is dat het de kos-
dende kracht van een arbeidsovereen-

1 
t f · tt f d h 

komst miskent (schending van de artike- en voor oe enmg omva e o at et 
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk 1 in overeenstemming daarmee was 
Wetboek), en door te oordelen dat het, bepaald », niet stelt dat de toneel
feit dat de toneelspeelster tijdens de oe-' speelster tijdens die oefenperiode 
fenperiode geen loon zou hebben ontvan- geen loon heeft ontvangen; dat het 
gen, niet ter zake dienend is, de in het. middel dienaangaande op een on
middel aangewezen bepalingen betref- juiste lezing van het arrest berust; 
fende de grond van de zaak schendt 
(schending van de artikelen 1, 5, 7 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april Dat het onderdeel feitelijke grond-
1971, 1, 2, § 1, 1•, van de wet van 27 juni slag mist; 
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W at het eerste onderdeel betreft : Nr. 481 

Overwegende dat de bepalingen ' 
van de artikelen 1, 1 o, van de wet 
van 10 april 1971, 1, 2, § 1, 1°, van de 
wet van 27 juni 1969 en 3, 2°, van 
het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969 van openbare orde zijn; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
steunt op de bewering dat de « dis
cussie » over die artikelen de open
bare orde niet raakt, faalt naar 
recht; 

a• KAMER - 24 april 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN - ONDER-
NEMINGSRAAD - VEILIGHEIDSCOMITE -
VERKIEZINGEN - GERECHTELIJKE PROCEDU-
RE - VOORZIENING INGESTELD MEER DAN 
DRIE MAANDEN NADAT DE BESLISSING DOOR 
DE GRIFFIER, BIJ GERECHTSBRIEF, TER KEN
NIS WERD GEBRACHT. 

12° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ORGAN!SATIE VAN DE 
VERKIEZINGEN - HANDELINGEN DIE DE 
VERKIEZINGSPROCEDURE VOORAFGAAN -
BESLISSING OF AFWEZIGHEID VAN BESLIS-
SING VAN DE WERKGEVER - BEROEP - GE
RECHTELIJKE PROCEDURE - BESLISSING 
DOOR DE GRIFFIER, BIJ GERECHTSBRIEF, 
TER KENNIS GEBRACHT - VOORZIENING IN
GESTELD MEER DAN DRIE MAANDEN NA DIE 
KENNISGEVING. 

Overwegende dat de partijen voor 
het overige, door hun conclusies op 
artikel 7 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 te doen steu
nen, noodzakelijk, zij het impliciet, 
verwezen naar artikel 1, 1°, van die 
wet, dat het toepassingsgebied er
van vastlegt, naar de artikelen 1 en 
2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 
1969, dat aan de Koning de bevoegd- 1 

heid verleent om dat toepassingsge
bied te verruimen, en naar artikel 3, ' 
2°, van het koninklij~ bes~uit van 28 1 1• en 2° Tardief en derhalve niet ontvan-
november 1969 tot mtv<;>er~ng van de kelijk is de voorziening die is ingesteld 
genoemde wet van 27 JUm 1969, dat meer dan drie maanden na de door de 
het. toepassingsgebied ervan uit- griffier, bij gerechtsbrief, gedane ken-
breidt tot de schouwspelartiesten; nisgeving van de bestreden beslissing 

. . van een arbeidsgerecht, die overeen-
Dat het ar~est brJg~yolg, nu ~et op komstig KB. van 31 juli 1986 betref-

grond van dre wettehJke bepalmgen fende de ondernemingsraden en de co-
uitspraak doet, het recht van verde- 1 mites voor veiligl1eid, gezondl1eid en 
diging van eiseres niet miskent· verfraaiing van de werkplaatsen is ge-

, i wezen (1). (Artt. 57 en 107a, eerste lid, 
Dat het onderdeel in dat opzicht . Ger.W.; art. 24, § 2, wet van 20 sept. 

niet kan worden aangenomen· I 1948; artt. 8, 9 en 81, 5" en 6°, K.B. van 
' a1 juli 1986.) 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ont
neemt aan de vordering tot bindend
verklaring; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

24 april 1989 - a• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -

I 
(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND, SYNDICAT 

DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET CADRES 
T. PHENIX WORKS N.V., EURINTER N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8550) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
, den vonnis, op 18 december 1986, in 
eerste en laatste aanleg gewezen 
door de Arbeidsrechtbank te Luik; 

Verslaggever: de h. Verheyden- Ge·r----------------
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Biitzler. 

(1) Zie Cass., 6 jan. 1989, A.R. nr. 5743 
.(A.C., 1988-89, nr. 263). 
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Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
de verweersters opgeworpen : het 
vonnis van 18 december 1986 is op 7 
januari 1987 bij gerechtsbrief ter 
kennis gebracht en de op 25 oktober 
1988 betekende voorziening is niet 
binnen de wettelijke termijn inge
steld: 

Overwegende dat artikel 57 van 
het Gerechtelijk Wetboek, naar luid 
waarvan, « tenzij de wet anders be
paalt, de termijn voor verzet, hoger 
beroep en voorziening in cassatie bij 
de betekening van de beslissing be
gint », geen uitdrukkelijk afwijken
de bepaling vereist; dat het voldoen
de is dat de afwijking af te leiden 
valt uit wetsbepalingen die van toe
passing zijn op de desbetreffende 
procedure; 

Overwegende dat artikel 1073, eer
ste lid, van hetzelfde wetboek, lui
dens hetwelk, « behoudens wanneer 
de wet een kortere termijn bepaalt, 
de termijn om zich in cassatie te 
voorzien drie maanden is, te reke
nen van de dag waarop de bestre
den beslissing is betekend », enkel 
tot doel heeft de voorzieningster
mijn te bepalen zonder afbreuk te 
doen aan het in voormeld artikel 57 
gemaakte voorbehoud; 

Overwegende dat het te dezen 
voor de arbeidsrechtbank ingestelde 
beroep gegrond was op artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 31 juli 
1986 betreffende de ondernemings
raden en de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, ter uitvoering onder 
meer van artikel 24, § 2, van de wet 
van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven, val
gens hetwelk de Koning in bijzonde
re regelen van rechtspleging kan 
voorzien; 

Overwegende dat, naar luid van 1 

artikel 81, 6°, van hetzelfde besluit, 
de vonnissen in het kader van de 
geschillen bedoeld bij voormeld arti
kel 9 niet vatbaar zijn voor hoger 
beroep of verzet; dat daaruit volgt 
dat de voorziening in cassatie het. 

enige rechtsmiddel is dat de partij
en ter zake kunnen aanwenden; dat 
ingevolge artikel 81, 5°, van dat be
sluit die vonnissen bij gerechtsbrief 
ter kennis worden gebracht van de 
partijen; 

Overwegende dat de wetgever, 
door de kennisgeving bij gerechts
brief in te voeren, uitdrukkelijk ge
kozen heeft voor een spoedige en 
goedkope procedure; 

Dat in die procedure de kennisge
ving de termijn doet lopen om zich 
in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening, die niet is in
gesteld binnen drie maanden nadat 
het vonnis ter kennis werd ge
bracht, niet ontvankelijk is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

24 april 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Nelissen Grade. 

Nr. 482 

3• KAMER - 24 april 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
DIENSTPLICHTZAKEN - VORM - VOORZIE
NING VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE 
ZAKEN - AFSCHRIFT AAN DE DIENSTPLICH
TIGE. 

2° DIENSTPLICHT - ALLERLEI - VOOR
ZIENING IN CASSATIE - VOORZIENING VAN 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
VORM. 
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1° en 2° Niet ontvankelijk is de voorzie- Nr. 483 
ning van de minister van Binnenland-
se Zaken tegen een beslissing van de 
herkeuringsraad, wanneer uit de stuk- 2• KAMER - 25 april 1989 
ken waarop het Hoi vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de minister een 
afschrift van de voorziening aan de 1° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSMID-
dienstplichtige heeft « Jaten gewor- DEL - BLOEDMONSTER GENOMEN MET MIS-
den » (1). (Art. 51,§ 3 Dienstplichtwet.) KENNING VAN EEN VOORSCHRIFT VAN DE CO

DE VA,N GENEESKUNDIGE PLICHTENLEER -
GELDIGHEID. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. BINNENLANDSE 
ZAKEN T. D ... c ... ) 2° GENEESKUNDE - BEROEPSGEHEIM -

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 483 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 november 1988 
door de herkeuringsraad van de pro
vincie Brabant gewezen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 51, § 3, van de op 30 april 
1962 gecoordineerde dienstplichtwet
ten, de minister van Binnenlandse 
Zaken die een voorziening in cassa
tie instelt, daarvan een afschrift laat 
geworden aan de dienstplichtige; dat 
§ 4 van datzelfde artikel bepaalt dat 
dit vormvoorschrift op straffe van 
nietigheid i~ acht moet worden ge
nomen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat voormelde 
vorm in acht is genomen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

BLOEDPROEF OP EEN PATIENT VAN DE OPGE-
VORDERDE GENEESHEER. 

1° Het door een geneesheer genomen 
bloedmonster is als bewijsmiddel niet 
nietig wegens het enkele feit dat het 
genomen werd met miskenning van 
een voorschrift van de « Code van Ge
neeskundige Plichtenleer » (1). 

2° Door het enkele feit dat een genees
heei~ op vordering van de bevoegde 
overheid, een bloedproef uitvoert, oak 
al is het op zijn patient, maakt hij zich 
niet schuldig aan bekendmaking van 
geheimen die hem uit hoofde van zijn 
beroep zijn toevertrouwd (2). 

(LINGIER T. MURPHY E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2709) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Nota's arrest nr. 483: 

(1) Raadpl. Cass., 29 april 1983, A.R. nr. 3741 

24 .1 1989 3
, k V. . t (A.C., 1982-83, nr. 478). 

apn - amer - oorz1t er : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter - (2) Cass., 3 april 1985, A.R. nr. 4166 
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk- (A.C., 1984-85, nr. 472); 21 juni 1988, A.R. 
luidende conclusie van mevr. Liekendael, nr. 2138 (ibid., 1987-88, nr. 650). 
advocaat-generaal. Lees in R.D.P., 1987, « Chronique semestriel
~----------------1 le de jurisprudence », biz. 1069 en 1070; F. HUT

. SEBAUT, « Ademtest en bloedproef in verkeers-
Nota arrest nr. 482: 

(1) Cass., 7 maart 1988, A.R. nr. M 649 N 
(A.C., 1987-88, nr. 418). 

zaken "• in Strafrecht en Strafvordering, com
ken ,,, in Strafrecht en Strafvordering, com
mentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer (Kluwer), nr. 13. 
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Over het tweede middel: schending voorgeschreven rechtsvormen in 
van de artikelen 97 van de Grondwet, acht zijn genomen en de beslissing 
44bis van het Wetboek van Strafvorde- overeenkomstig de wet is gewezen; 
ring en 458 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest de tenlasteleggin
gen B en C bewezen verklaart en eiser 
schuldig aan de betreffende tenlasteleg
gingen verklaart op grond van de over~ 
weging dat de geldigheid van de bloed
punctie niet in het gedrang kwam on
clanks de omstandigheid dat de bloed
punctie werd uitgevoerd door de behan
delende geneesheer Bart Staelens en 
waarbij in het arrest wordt aangenomen 
dat het niet bewezen is dat de verbali
santen beroep konden doen op een ande
re geneesheer, 

terwijl de geneesheer, die gevorderd 
wordt een bloedpunctie uit te voeren op 
een van zijn patienten, overeenkomstig 
de voor hem deontologische geldende re-
gels zich daaraan client te ontirekken op 
voorwaarde dat de opvorderende over
heid beroep kan doen op een andere ge
neesheer: 

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 die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit-

, spraak doen over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Overwegende dat een door een ge- '' 25 april 1988 - 2" kamer - Voorzitter : 
neesheer genomen bloedstaal als be- de h. Boon, waarnemend voorzitter -
wijsmiddel niet nietig is omwille Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
van het enkele feit dat het genomen , luidende conclusie van de h. du Jardin, 
zou zijn met miskenning van een advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. 
voorschrift van de « Code van Ge- Schepens, Brugge. 
neeskundige Plichtenleer »; 

Overwegende dat een geneesheer 
door het enkele feit dat hij op vor
dering van de bevoegde overheid 
een bloedproef uitvoert, weze het op 
zijn patient, zich niet schuldig 
maakt aan bekendmaking van ge-
heimen die hem uit hoofde van zijn 
beroep zijn toevertrouwd; 

Overwegende dat de appelrechters 
dit vaststellen, waarbij - zoals uit 
het inleidend woord « temeer » 
blijkt - de toevoeging dat het niet 

Nr. 484 

I 
2• KAMER - 25 april 1989 

bewezen is dat de verbalisanten be- MISDRIJF TOEREKENBAARHEID 
roep konden doen Op een andere ge- RECHTSPERSOON - DADER VAN EEN M!S-
neesheer een overtollige redenge- DRIJF - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOOR

DELIJKHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSOON 
ving is; DOOR WIENS TOEDOEN DE RECHTSPERSOON 

Dat de appelrechters door hun re- I rs oPGETREDEN. 
dengeving hun beslissing regelmatig ' 
met redenen omkleden en naar Wanneer een rechtspersoon een misdrijf 
recht verantwoorden; heeft gepleegd door te verzuimen een 

wettelijke verplichting na te leven, be
Dat het middel niet kan worden ' rust de strafrechtelijke verantwoorde-

aangenomen; lijkheid voor dat misdrijf op de natuur-
En overwegende dat de substan- Jijke personen die, als organen of 

tiele of op straffe van nietigheid aangestelden, belast waren met het na-
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komen van die verplichting voor reke
ning van de rechtspersoon, maar ver
zuimd hebben dit te doen (1). · 

(LAMPAERT, DEROO, DE.ZON-AL. MIX B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2712) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 juni 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te leper; 

I. Op de voorzieningen van Nicole 
Lampaert en Raphael Deroo : 

terwijl, bij gebrek aan wettelijke toere
kening waarbij de wetgever zelf aan
duidt wie binnen de rechtspersoon straf
rechtelijk aansprakelijk is voor bepaalde 
inbre.~ken, inzake toerekening aan na
tuurh]ke personen van misdrijven ge
pleegd in de schoot van de rechtsper
soon, de rechters te dezen de verplich
ting hadden om in concreto na te -gaan 
aan welke fysieke personen het misdrijf 
de facto moest worden toegerekend, met 
andere woorden wie in feite als dader in 
de zin van artikel 66 van het Strafwet
boek van de ten !aste gelegde inbreuk 
kan beschouwd worden; het bestreden 
vonnis er zich toe beperkt vast te stellen 
dat de eerste en de tweede eiser statutai
r~. zaakv_oerders .. van de vennootschap 
ZIJn, en, m het bi]zonder wat tweede ei
ser betreft, dat hij « eveneens op de 

Over het eerste middel: schending van hoogte was van de situatie »; de enkele 
de artikelen 97 van de Grondwet, 66 van vaststelling van de hoedanigheid van 
het Strafwetboek, 1 en 6 van de E.E.G.- orgaan of aangestelde van een rechtsper
verordening nummer 2040/86 van de Eu- soon, zelfs wanneer deze op de hoogte is 
ropese Commissie van 30 juni 1986, 4 van een delictuele situatie, niet volstaat 
van de E.E.G.-verordening nummer om te besluiten tot de strafrechtelijke 
2727/75 van de Raad van Ministers van aansprakelijkheid voor inbreuken ge-
29 oktober 1975, zoals gewijzigd door de pleegd in het kader van deze rechtsper
E.E.G.-verordening nummer 1579/86 van soon, zodat het bestreden vonnis op de 
de Raad van Ministers van 23 mei 1986, enkele in het middel aangehaalde gron-
2 en 3 van het ministerieel besluit van 15 den niet wettelijk kon beslissen om de 
september 1986 betreffende de verwer- eerste en de tweede eiser te veroordelen 
king van granen, en 7 en 11 van de wet als strafrechtelijk verantwoordelijke da
van 28 maart 1975 betreffende de handel ders van de ten laste gelegde, in het ka
in land-, bouw, tuinbouw en zeevisse:~;ij- de_r van de rec~tspersoon De.Zon-Al. 
produkten, M1x, gepleegde mbreuken (schending 

doordat het bestreden vonnis de eerste van ~lle in het middel a~ngeduide wets
en de tweede eiser op strafrechtelijk · bepalmgen, behalve artikel 97 yan . de 
vlak veroordeelt uit hoofde van de hun Grondwet), en eveneens de wettlghelds
ten laste gelegde feiten, hierbij vaststel- contr~le van het Hof .~nmogelijk. m~~kt 
lend dat de inbreuken werden gepleegd door m gebreke te bhJven de ~e1tehJke 
in de uitoefening van de functie van de gegevens vast .. te stellen ~"a<l:~mt :wettig 
eerste en de tweede eiser in het kader de strafrechtehJke aanspraKehJkheid van 
van de B.V.B.A. De.Zon-Al. Mix, derde ei- ·· de e~rste en tv.:eede eiser ~on worden af
ser; dat het bestreden vonnis met betrek- gele1d (schendmg van artikel 97 van de 
king tot de eerste eiser vaststelt dat zij Grondwet) : 
statutaire medezaakvoerder is van de 
B.V.B.A. De.Zon-Al. Mix; dat het bestre- Overwegende dat, wanneer een 
den vonnis met betrekking tot tweede ei- rechtspersoon een misdrijf heeft 
ser vaststelt dat « blijkt uit de gepubli- 1 begaan door te verzuimen een wet
ceerde statuten van de vennootschap dat telijke verplichting na te leven, de 
hij, met zijn echtgenote mevr. Nicole strafrechtelijke aansprakelijkheid 
Lampaert, statutai:. zaakvoerder is van voor het misdrijf berust op de na
de vennootschap; hi1 was eveneens op de tuurlijke personen organen of aan
hoogte van de situatie, wat volgt uit zij~ gestelden die bel~st met het nak -
verhoor van 7 augustus 1987, zodat hiJ ' ' . . 

0 

zich eveneens schuldig heeft gemaakt men . van deze verphchtmg voor 
aan de tenlasteleggingen A en B » rekemng van de rechtspersoon, ver--....... -----~-----·--1 zuimd hebben dit te doen; 

Overwegende dat de appelrechters 
(1) Cass., 26 feb. 1968 (A.C., 851); 9 old. 1984, vaststellen dat beide eisers de statu-

A.R. nr. 8850 (ibid., 1984-85, nr. 105). taire zaakvoerders zijn van de 
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B.V.B.A. De.Zon-Al. Mix en dat zij 
aanvoeren, wat de telastlegging A 
betreft, dat zij de voorgeschreven 
boekhouding niet moeten voeren en, 
wat de telastlegging B betreft, dat 
zij vrijgesteld zijn van de medever
antwoordelijksheffing, waaraan de 
appelrechters toevoegen dat beide 
eisers zich overigens al die tijd be
wust moeten zijn geweest van hun 
onderwerping aan de E.E.G.-veror
deningen, vermits zij om een vrij
stelling voor rondreizende maalin
stallaties vel'""ochten; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus vaststellen, enerzijds, dat het 
houden van de desbetreffende boek
houding en het overmaken van de 
medeverantwoordelijkheidsheffing in 
de B.V.B.A. De.Zon-Al. Mix aan nie
mand was opgedragen, nu de eisers 
als statutaire zaakvoerders van de 
B.V.B.A. voorhouden aan geen van 
beide verplichtingen onderworpen te 
zijn, anderzijds, dat in die omstan
digheden die statutaire zaakvoer
ders, die zich - zoals uit de reden
gen A en B vermelde verplichtingen; 
geving blijkt- heiden met de kwes
tieuze aangelegenheid hebben inge
laten, schuld dragen aan de niet-na
leving van de in de tenlasteleggin-

Dat de appelrechters door hun re
dengeving hun beslissing regelmatig 
met redenen omkleden en naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, ... verwerpt de 
voorzieningen, veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

25 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 485 

2' KAMER - 25 april 1989 

1° STRAFVORDERING GERECHTE-
LIJKE POLITIE- OPSPORING VAN MISDADEN 
EN WANBEDRIJVEN- VOORAFGAAND EN DA
DELIJK BERICHT AAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
ZAKEN - GERECHTELIJKE POLITIE - OPSPO
RING VAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
BERICHT AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. 

1o en 2° Noch art. 29 Sv., noch enige an
dere wettelijke bepaling, noch een es
sentiiHe regel van de strafprocedure 
staan eraan in de weg dat een officier 
of agent van gerechtelijke politie, die 
in de uitoefening van zijn ambt kennis 
krijgt van een overeenkomstig art. 8 
Sv. tot zijn opsporingsbevoegdheid be
horende misdaad of wanbedrijf, zijn 
opsporing aanvat en doorvoert, zonder 
aan de procureur des Konings vooraf 
en dadelijk daarvan bericht te geven 
(1). 

(PRANTONI) 

ARREST 

(A.R. nr. 3264) 

HET HOF; - Gelet op : 1 o de be
streden beschikking van 16 maart 
1987 van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, 2° het bestreden arrest 
op 15 mei 1987 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, ka
mer van inbeschuldigingstelling, 
3° het bestreden arrest op 3 februari 
1989 gewezen door het Hof van Be
roep te Antwerpen, correctionele ka
mer; 

(1} S. Brahy, << D€monciation officielle et 
dt'monciation civique "• plecht. openingsrede 
van de proc.-gen. van het Hof van Beroep te 
Luik, op 1 september 1978, biz. 7 tot 9. Zie 
ook: J. MATIHIJS, « Openbaar Ministerie ''• 
A.P.R., 1983, nrs. 210 e.v. 
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II. Op de voorziening die door ei
ser werd ingesteld ter griffie van de 
gevangenis te Antwerpen : 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest dat op 3 fe
bruari 1989 door het Hof van Beroep 
te Antwerpen werd gewezen : 

1. Op de tegen eiser ingestelde 
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, ge
sloten te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 
1955, 9, 22, 27, 29, 279 van het Wetboek 
van Strafvordering en 402 van het Ge
rechtelijk Wetboek en miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel houdende 
eerbiediging van de rechten van verdedi
ging, 

doordat het arrest, om tot afwijzing 
van de door eiser aangevoerde nietigheid 
van de procedure te besluiten en dienvol
gens te beslissen tot de ontvankelijkheid 
van de lastens hem ingestelde strafvor
dering, overweegt dat, zo adjudant-chef 
Colman de inlichtingen, die hij nopens 
aan beklaagden ten laste gelegde feiten 
bekwam, mogelijk niet « dadelijk » aan 
de procureur des Konings ter kennis 
bracht, zulks geen nietigheid tot gevolg 
heeft; dat nergens uit blijkt dat de rijks
wacht bepaalde - voor het onderzoek 
dienstige - inlichtingen zou hebben ach
tergehouden; dat tevens nergens uit 
blijkt dat Colman zijn ambt van adju
dant-chef van de B.O.B. op een « partij
dige » wijze zou hebben vervuld; ... 

terw1jl de strafvordering slechts ont
vankelijk is voor zover de bewijzen, die 
eraan ten grondslag liggen, op wettige 
wijze zijn verkregen; dat het bewijs niet 
alleen onwettig is zo het wordt verkre
gen op een expliciet door de wet verba
den wijze, doch tevens wanneer het 
wordt bekomen op een wijze die strijdig 
is met de substantHHe beginselen van de 
strafprocedure of met de aJgemene 
rechtsprincipes; dat, krachtens de bepa
lingen van het W etboek van Strafvorde
ring en van het Gerechtelijk Wetboek, de 
opsporing van de misdrijven geschiedt 
door daartoe bevoegde opsporingsambte
naren, doch dit onder leiding en toezicht 

van de procureur des Konings en onder 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep; dat het in die context is dat 
artikel 29 van het Wetboek van Strafvor
dering voorziet dat iedere gestelde over
heid, ieder openbaar officier of ambte
naar, die in de uitoefening van zijn ambt 
kennis krijgt van een misdaad of een 
wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk 
bericht te geven a.an de procureur des 
Konings; dat de toezicht- en controlebe
voegdheid van laatstgenoemde essentieel 
is ter vrijwaring van de mogelijkheid 
van een eerlijke behandeling van de 
zaak in haar geheel genomen, alsmede 
ter vrijwaring van de rechten van verde
diging; dat, rekening houdend met de 
noodzaak aan het niet tegensprekelijk 
karakter van de procedure in dat sta
dium, het voorziene toezicht van de pro
cureur des Konings de enige waarborg 
uitmaakt voor de latere betrokkenen 
aangaande de wijze waarop het onder
zoek werd gevoerd; dat het door hem a 
posteriol'i controleren van de rechtsgel
digheid omzeggens onmogelijk is, nu 
precies niet van alle tussenkomsten, en 
zeker niet van de wijze waarop deze zijn 
geschied, enig spoor in het strafdossier 
zal kunnen worden teruggevonden; dat 
ten deze uit het dossier van de rechtsple
ging onbetwistbaar blijkt, zoals door ei
ser aangevoerd in zijn besluiten (eerste 
conclusie, bladzijde 2 en volgende, en 
derde conclusie, bladzijden 8 en volgen
de), dat adjudant-chef Colman geruime 
tijd op eigen houtje zijn persoonlijk on
derzoek voerde, zonder zelfs ook maar 
melding te maken aan de procureur des 
Konings van het door hem ontdekken 
van het bestaan van een misdrijf; ... dat, 
nu het op dergelijke wijze door adju
dant-chef Colman persoonlijk en buiten 
elke controle van de procureur des Ko
nings of van enige andere gerechtelijke 
overheid gevoerde onderzoek ten grand
slag ligt aan alle bekomen bewijsmidde
len, deze zijn verzameld op een wijze 
strijdig met de meest fundamentele be
ginselen van de strafprocedure; dat de 
uitsluitend op die bewijsmiddelen ge
steunde strafvordering dan ook onont
vankelijk is; dat het bestreden arrest, 
door de lastens eiser ingestelde strafver
volgingen ontvankelijk te verklaren en 
hem zo strafrechtelijk als burgerlijk te 
veroordelen, alle in het middel aange
haalde bepalingen schendt, alsmede het 
algemeen rechtsbeginsel miskent : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het onderzoek ervan het 
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Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is of neerkomt op kritiek 
op de beoordeling van feiten door de 
rechter, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel 
stoelt op de beweerde onwettigheid 
van het door adjudant-chef Colman, 
met een schending van de vermelde 
wetsbepalingen en miskenning van 
essenWHe regels van de strafproce
dure en van het recht van verdedi
ging, gevoerde onderzoek, welke on
wettigheid van het onderzoek zo 
fundamenteel is dat aan eiser geen 
eerlijke behandeling van zijn zaak 
in haar geheel meer kon gewaar
borgd worden; 

Overwegende dat artikel 29 van 
het Wetboek van Strafvordering -
waarin de door het woord « dade
lijk » opgelegde spoed van berichtge
ving het teloorgaan van bewijzen 
beoogt te vermijden - niet de offi
cieren en agenten van gerechtelijke 
politie bedoelt die in de uitoefening 
van hun ambt kennis krijgen van 
een overeenkomstig artikel 8 van 
het Wetboek van Strafvordering tot 
hun opsporingsbevoegdheid beho
rende misdaad of wanbedrijf, in 
welk geval geen wettelijke bepaling 
of essentH~le procedureregel belet 
dat zij hun opsporing zouden aan
vatten en doorvoeren zonder vooraf
gaandelijk en dadelijk bericht te ge
ven aan de procureur des Konings; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van hun in hun redenge
ving vermelde feitelijke vaststellin
gen wettig hebben kunnen besluiten 
dat de door adjudant-chef Colman 
verzamelde bewijselementen niet op 
onregelmatige wijze werden verkre
gen; 

Overwegende dat het recht van 
verdediging van eiser voor het von
nisgerecht, nu hij over al de aan de 
rechter overgelegde gegevens vrije
lijk tegenspraak heeft kunnen voe
ren, niet werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
aangetekend ter griffie van het Hof 
van Beroep te Antwerpen; verwerpt 
de voorziening die werd ingesteld 
ter griffie van de gevangenis te Ant
werpen; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

25 april 1989 - 2• kamer - Voo1·zitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Dassesse en De Gryse. 

Nr. 486 

2• KAMER - 26 april 1989 

(VOLTALLIGE TERECHTZI'ITING) 

STEDEBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT - WET RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 65- WAALS 
WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW, ART. 67 - STRAFZAKEN - VCR
DERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
- MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAF
RECHTER - AARD VAN DE BESLISSING. 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar in
zake ruimtelijk ordening het strafge
recht heeft gevorderd om het herstel 
van de plaats in de vorige staat te be
velen overeenkomstig ·art. 65 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw of 
art. 67 Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, valt de beslis
sing van de strafrechter waarbij die 
vordering wordt toegewezen, onder de 
strafvordering, niettegenstaande het 
burgerlijk karakter van de maatregel, 
waarvan de uitspraak in ee11 dergelijk 
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geva.l door de wet wordt voorgeschre
ven als verplichte aanvulling van de 
stra.frechtelijlre veroordeling (1). (Artt. 
44, § 1, 64 en 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 en 
67 Waals Wetboek van Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw.) 

(KOFFERSCHLAGER R., KOFFERSCHLAGER J., 
BAGUETTE T. BOTTIN, WAALS GEWEST) 

ARREST ( verta.Jing) 

(A.R. nr. 5930) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1987 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie in
gestelde rechtsvordering : 

a) waarbij iedere eiser veroor
deeld wordt tot een geldboete, een 
vervangende gevangenisstraf en in 
de kosten van de strafvordering ver
wezen wordt : 

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

b) waarbij de eisers veroordeeld 
worden tot herstel van de plaats in 
de vorige staat : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de gemachtigde 
ambtenaar de « rechtbank die ken
nis zal nemen van de zaak uitdruk
kelijk gevraagd heeft ( ... ) het herstel 
van de plaats in de vorige staat te 
willen bevelen »; 

Overwegende dat, ondanks het' 
burgerlijk karakter van zodanige 
vordering, de strafrechter voor wie 
die vordering wordt ingesteld in be
ginsel die vordering moet toewijzen 

« naast de straf die hij oplegt , en 
dat zijn beslissing waarbij hij, op 
die vordering, het herstel van de 
plaats in de vorige staat beveelt, 
verbonden is met de strafvordering, 
aangezien het opzet van de wet
gever was het algemeen belang van 
de gemeenschap, namelijk een goe
de ruimtelijke ordening, te bescher
men; dat de wet in zodanig geval 
vereist dat de rechter, naast de 
strafrechtelijke veroordeling, het 
burgerlijk herstel van de plaats in 
de vorige staat beveelt; 

Overwegende dat ook wat dat be
treft, de substanWHe of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers Roger Kofferschlager 
en Joseph Kofferschlager gericht 
zijn tegen de beslissingen op de 
door de verweerder Waals Gewest 
tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de correctionele rechtbank 
onbevoegd verklaart om over die 
burgerlijke rechtsvordering uit
spraak te doen; dat tegen die beslis
singen geen hoofdberoep is inge
steld; dat het arrest het incidenteel 
beroep van verweerder niet ontvan
kelijk verklaart; 

Dat de voorzieningen, bij gemis 
aan belang, niet ontvankelijk zijn; 

C. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers Roger Kofferschlager 
en Joseph Kofferschlager gericht 
zijn tegen de beslissing op de door 
de verweerder Bottin tegen hen in
gestelde burgerlijke rechtsvordering 
en in zoverre de voorziening van de 
eiser Baguette gericht is tegen de 
beslissingen op de door de verweer
ders Waals Gewest en Nicolas Bot
tin tegen hem ingestelde burgerlijke 

=~=-----~~--~---! rechtsvorderingen: 
(1} Zie de verwijzingen in concl. O.M. (Bull. 

en Pas., 1989, I, nr. 486}. 
Overwegende dat de eisers geen 

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

26 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 487 

2' KAMER - 26 april 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AL
GEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN - BE
PALING VAN DE RECHTSDAG- BEKENDMA
KING. 

2° CASSATIE - ARRESTEN - VORM -
RECHTSPLEGING - PROCEDURE IN STRAFZA
KEN - BEPALING VAN DE RECHTSDAG - BE
KENDMAKING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TER
MIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - NEER
LEGGING VAN MEMORIES - TERMIJN -
LAATTIJDIGHEID - OVERMACHT - BEGRIP. 

1" en 2" De rechtsdag van de zaken, die 
bij het Hoi aanhangig worden ge
maakt door een voorziening in strafza
ken, wordt, zonder verdere verwitti
ging, aangetekend op de tabel van de 
bij het Hoi aanhangige zaken min
stens vijftien dagen v66r de dag van 
de zitting waarop de zaak zal worden 
opgeroepen; die tabel wordt op de grit
fie en in de gerechtszaal aangeplakt; 
de wet schrijft geen enkele andere 
vorm van bekendmaking voor. (Art. 
420ter Sv.) 

3" Wanneer, in strafzaken, de rechtsdag 
van een bij het Hoi aanhangige zaak 
overeenkomstig de wet is bekendge
maakt, kan niet als overmacht die de 
Jaattijdige neerlegging van een memo-

waarop zijn zaak was gebracht, te 
raadplegen, bovendien door de griffie 
vijf dagen v66r de uiterste datum voor 
die neerlegging op de hoogte is ge
bracht van de rechtsdag. (Artt. 420bis 
en 420ter Sv.) 

(SAEED-DR-REHMAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7303) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op het op 1 maart 1989 door 
het Hof gewezen arrest waarbij de 
splitsing van de zaak wordt bevolen 
in zoverre ze betrekking heeft op ei
ser (1); 

Wat de ontvankelijkheid van de 
op 13 april 1989 op de griffie van het 
Hof neergelegde memorie betreft : 

Over het eerste middel volgens het
welk de memorie, ofschoon neergelegd 
op 13 april 1989, dus na het verstrijken 
van de wettelijke termijn, niettemin ont
vankelijk is wegens overmacht, nu eiser 
pas vijf dagen v66r de uiterste datum 
voor de neerlegging van de memorie op 
de hoogte is gebracht van de rechtsdag, 
zodat hij niet in staat was zijn memorie 
binnen de wettelijke termijn neer te leg
gen: 

Overwegende dat luidens artikel 
420bis van het Wetboek van Straf
vordering de eiser in cassatie die de 
zaak wenst te bepleiten, zijn midde
len aangeeft in een memorie, welke 
ten minste acht dagen v66r de te
rechtzitting aan het openbaar minis
terie wordt medegedeeld; dat, met 
toepassing van artikel 420 ter van ge
noemd wetboek, de rechtsdag min
stens vijftien dagen v66r de dag van 
de zitting waarop de zaak zal wor
den opgeroepen, aangetekend wordt 
op de tabel van de bij het Hof aan
hangige zaken en aangeplakt op de 
griffie en in de gerechtszaal; 

rie verantwoordt, worden beschouwd l--------------~-
het feit dat eiser, die niet aanvoert 
verhinderd te zijn geweest om de tabel (1) Niet gepubliceerd. 
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Dat, enerzijds, de wet geen ande
re wijze van kennisgeving voor
schrijft en dat, anderzijds, eiser niet 
beweert dat hij geen kennis heeft 
kunnen nemen van de tabel; dat bij
gevolg de omstandigheid dat eiser 
daarenboven door de griffie vijf da
gen v66r de uiterste datum van de 
neerlegging van de memorie op de 
hoogte is gebracht van de rechtsdag 
niet als overmacht kan worden be
schouwd; 

Overwegende dat eiser zich zoveel 
te minder op overmacht kan beroe
pen omdat reeds op 19 januari 1989 
de secretaris van het parket van het 
Hof de directeur van de gevangenis 
te Oudenaarde heeft verzocht eiser 
in kennis te stellen van het feit dat 
de bepaling van de rechtsdag over-
wogen werd voor de terechtzitting 
van 1 maart 1989; dat eiser toegeeft 
dit bericht te hebben ontvangen; 

Dat bovendien laatstgenoemde op 
14 februari 1989 kennis gekregen 
heeft van het schrijven waarin de 
griffie van het Hof hem liet weten 
dat de zaak zou voorkomen op de te
rechtzitting van 1 maart 1989; 

Dat het middel waarin het be
staan van overmacht wordt aange-
voerd, niet kan worden aangeno-
men; 

Over het tweede middel volgens 
hetwelk het gehele dossier niet te 
gepasten tijde ter inzage van eiser 
is gelegd: 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser v66r het ver
strijken van de wettelijke termijn, 
dat is op 20 februari 1989, de wens 
te kennen heeft gegeven inzage te 
mogen nemen van zijn dossier; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat de substan

Om die redenen, ongeacht de ove
;rige middelen die geen verband hou
.den met de ontvankelijkheid van de 
memories waarvan de eerste op 21 
februari 1989 en de overige op latere 
tijdstippen, dus buiten de door arti
kel 420 bis, eerste lid, van het Wet
boek van Strafvordering voorge
schreven termijn, op de griffie van 
het Hof zijn ingekomen, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

26 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaat: mr. I. 
Cerckel, Brussel. 

Nr. 488 

2' KAMER - 26 april 1989 

VERJARING - STRAFZAKEN - STUITING -
VERSCHILLENDE FElTEN - DAAD VAN ON
DERZOEK OF VAN VERVOLGING I.V.M. EEN 
VAN DIE FElTEN- STUITENDE KRACHT T.A.V. 
DE ANDERE FElTEN- VEREISTEN. 

De gevolgen van de daden waardoor de 
verjaring van de strafvordering betref
fende een misdrijf worden gestuit, gel
den slechts t.a.v. andere misdrijven als 
deze met het eerste misdrijf de uitvoe
ring zijn van een zelfde opzet en daar
mee dus slechts een enkel misdrijf 
opleveren of als al die misdrijven die 
door intrinsieke samenhang nauw met 
elkaar verbonden zijn, samen behan
deld of berecht worden (1). 

ti€\le of op straffe van nietigheid t---------------
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

(1) Cass., 26 me1 1987, A.R. nr 737 
(A.C., 1986-87, nr 581). 
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(CLEMENT) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7223) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1988 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Op de voorziening van eiser tegen 
de op de strafvordering gewezen be
slissing: 

2° waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens de telastleggingen E III, E 
IV en E V; . 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 21, 22, 23, 24, 25, 28 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 68 van de Wegverkeers
wet, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat « de ver
jaringstermijn van de strafvordering, 
wat de telastleggingen E I, II, III, IV en 
V betreft, regelmatig is gestuit door de 
op 9 november 1987 gedane betekening 
van het arrest van 8 oktober 1987 van de 
kamer van inbeschuldigingstelling "• 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
van 8 oktober 1987 van de kamer van in
beschuldigingstelling geen betrekking 
heeft op de tegen de eiser ingestelde 
strafvordering, aangezien de kamer van 
inbeschuldigingstelling zich daarin uit
sprak over een klacht van eiser tegen 
onbekende en althans de handelingen 
die van de beklaagde zelf uitgaan, hem 
geen nadeel kunnen berokkenen; het ar
rest bijgevolg niet regelmatig uit dat ar
rest kon afleiden dat de strafvordering 
regelmatig gestuit was (schending van 
de artikelen 21 tot 28 van de wet van 17 
april 1878 en het artikel 68 van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968 tot 
coordinatie van de wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, gewijzigd 
door de wet van 9 januari 1976; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de daden die de 

verjaring stuiten van de strafvorde
ring met betrekking tot een misdrijf 
slechts uitwerking hebben ten aan-

zien van andere misdrijven als aan 
deze hetzelfde opzet als aan eerstge
noemd misdrijf ten grondslag ligt en 
ze aldus samen slechts een enkel 
misdrijf opleveren of als zij wegens 
het bestaan van wezenlijke samen
hang aile te zamen worden behan
deld of berecht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het Hof van Beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling, bij het arrest van 8 ok
tober 1987, bij wege van een afzon
derlijke procedure uitspraak heeft 
gedaan over de strafvordering we
gens het opzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen die op gang 
werd gebracht door de burgerlijke
partijstelling van eiser tegen onbe
kende; 

Dat de betekening van dat arrest 
aan eiser de verj aring van de straf
vordering niet regelmatig heeft kun
nen stuiten; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het arrest, nu 

het, bij ontstentenis van een grond 
tot stuiting van de verjaring binnen 
de termijn van een jaar te rekenen 
van de dag waarop de misdrijven 
zijn gepleegd of van een grond tot 
schorsing, de verjaring van de straf
vordering had moeten vaststellen 
voor de telastleggingen E I tot V, ei
ser niet wettig wegens die telastleg
gingen heeft kunnen veroordelen in 
drie vierde van de kosten van het 
hoger beroep jegens het openbaar 
ministerie en tot twee bijdragen van 
5 frank x 60; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel en van het tweede middel, 
die niet tot een ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het beslist dat 
de verjaring van de strafvordering, 
wat de telastleggingen E III tot V 
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betreft, is gestuit, eiser wegens die 
telastleggingen veroordeelt, hem we
gens de telastelegging E IV voor de 
duur van twee maanden vervallen 
verklaart van het recht om een mo
torvoertuig te besturen, hem veroor
deelt tot de betaling van twee bij
dragen van 5 frank x 60 en hem 
jegens het openbaar ministerie ver
oordeelt in drie vierde van de appel
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; verwijst eiser in de 
helft van de kosten van zijn voorzie
ning; laat het overige van de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
tot de beslissing over de kosten be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Luik. 

26 april 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Lahousse - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Ch. Gilles, Brussel. 

Nr. 489 

2• KAMER - 26 april 1989 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- TOEPASSING VAN DE ALGE

MENE REGELS BIJ AFWEZIGHEID VAN CON
CLUSIE - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - ONBEVOEGDVERKLA
RING WAT DIE RECHTSVORDERING BETREFT 
- iVIIDDEL VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ON
BEANTWOORD GEBLEVEN - BESLISSING 
NIET MET REDENEN OMKLEED. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - AF

PERSING - BEDREIGING - BEGRIP 

I bewezen en zichzelf onbevoegd ver
. klaart om uitspraak te doen op de te

gen beklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering. 

2o Onder bedreiging, als bestanddeel van 
het misdrijf afpersing, moet worden 
verstaan elk middel van morele dwang 
door het verwekken van vrees voor 
een dreigend kwaad; als zodanig moet 
worden aangemerkt het kwaad waarte
gen de bedreigde persoon althans 
denkt niets te kunnen ondernemen (1). 
(Artt. 470 en 483 Sw.) 

(SOLHEID-GABRIEL, DANDRIFOSSE T. TIBESAR) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7235) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1988 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het enige middel: schending van 
de artikelen 470, 483, 496 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de telast
leggingen van afpersing van gelden (1) 
en oplichting (2) niet bewezen verklaart 
en het hof van beroep onbevoegd ver-
klaart om kennis te nemen van de op die 
telastleggingen betrekking hebbende vor
deringen van de eisers op grand dat : 
« A. (de) telastlegging 1 vereist dat er be
dreigingen zijn geuit; die bedreigingen 
moeten zo ernstig zijn dat ze, door het 
verwekken van vrees voor een dreigend 
kwaad, voor het slachtoffer morele 
dwang opleveren ( ... ). De ten deze geuite 
bedreigingen waren van tweeerlei aard : 
bedreiging om de echtgenoot op de hoog
te te brengen van de schulden van zijn 
vrouw en/of bedreiging van de schulde
naar met gerechtelijke vervolgingen. Die 
bedreigingen konden voor de slachtoffers 
slechts een morele dwang doen ontstaan 
in zoverre de hen verweten schulden 
hun oorzaak en oorsprong vonden in hun 
eigen fout. Zij konden immers niets an
ders dan wettige pressiemiddelen zijn 
als de schuld zelf wettig was. De " slacht-

1o Niet met redenen omkleed is de be- offers" gingen ten deze uit vrije wil bij 
slissing waarin het hof van beroep, (verweerster) om er hun eerste aanko
zonder te antwoorden op het middell-----------------
van de burgerlijke partij ten betoge 
dat de bestanddelen van het misdrijf 
aanwezig waren, de telastlegging niet 

{1) Cass., 29 okt. 1917 (Bull. en Pas., 1918, I, 
121) en 24 mei 1965 (ibid., 1965, I, 1030). 
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pen te verrichten en de zogenaamde " be
dreigingen" van (verweerster) waren 
niet van die aard dat ze verplicht waren 
nieuwe goederen te aanvaarden; ( ... ) 
B. (de telastlegging 2) vereist dat listige 
kunstgrepen zijn aangewend om mis
bruik te maken van het vertrouwen en 
de lichtgelovigheid van het slachtoffer; 
(verweerster) heeft ten deze aan de 
slachtoffers verscheidene kledingstukken 
overhandigd of doen overhandigen met, 
naar eigen zeggen, de bedoeling hen de 
gelegenheid te geven de passende stuk
ken uit te kiezen en de rest terug te be
zorgen, met dien verstande dat de reke
ning van de slachtoffers zou verhoogd 
worden met de prijs van de niet terugge
brachte stukken. Het loutere afgeven of 
doen afgeven van goederen kan niet als 
een listige kunstgreep worden aange
merkt aangezien de potentiiHe kopers de 
mogelijkheid hadden die goederen te 
weigeren. De pressiemiddelen waarvan 
sprake was in de telastlegging 1 konden 
voor de (eisers) niet de verplichting mee
brengen nieuwe leveringen in ontvangst 
te nemen en kunnen dus niet beschouwd 
worden als de " listige kunstgrepen " die 
de wet vereist voor de telastlegging van 
oplichting », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 483 van het Strafwetboek onder be
dreiging moet worden verstaan alle mid
delen van morele dwang door het ver
wekken van vrees voor een dreigend 
kwaad, dat is een kwaad dat volgens de 
bedreigde persoon onontkoombaar is en 
zijn wil kan be1nvloeden, zonder dat een 
onderscheid hoeft te worden gemaakt 
naargelang het kwaad waarvoor wordt 
gevreesd, geoorloofd is of niet; het arrest 
bijgevolg, nu het enerzijds beslist dat de 
bedreiging om de echtgenoot op de hoog
te te brengen van de schulden van zijn 
vrouw alleen dan een morele dwang bij 
haar kan doen ontstaan wanneer de 
haar verweten schulden hun oorzaak en 
oorsprong vinden in haar eigen fout en 
niets anders dan een wettig pressiemid
del kan zijn als de schuld zelf wettig is, 
en nu het anderzijds oordeelt dat de 
pressiemiddelen, aangezien ze wettig 
zijn, niet kunnen beschouwd worden als 
de listige kunstgrepen die de wet vereist 
voor de telastlegging van oplichting, het 
wettelijk begrip bedreiging en bijgevolg 
het wettelijk begrip listige kunstgreep 
miskent; de beslissing derhalve, waarbij 
de telastleggingen van afpersing van gel
den en oplichting niet bewezen worden 
verklaard niet naar recht verantwoord is 

(schending van de artikelen 470, 483 en 
496 van het Strafwetboek), 

tweede onderdeel, de eisers, met be
trekking tot de bestanddelen van de af
persing van gelden en de oplichting, in 
hun regelmatig neergelegde aanvullende 
conclusie hadden gewezen op de ter zake 
doende en sluitende redengeving van het 
beroepen vonnis dat het bestaan ervan 
vaststelt en dat had beslist: « ( ... ) dat 
vaststaat dat (verweerster) een techniek 
van gedwongen verkoop had uitgewerkt 
die gebaseerd was op de vrees van de 
slachtoffers voor de bekendmaking van 
hun jegens haar aangegane schulden, 
waartoe zij hen wetens en willens had 
aangezet ten einde hen vervolgens met 
behulp van bedreigingen geld af te per
sen; uit het dossier blijkt dat (verweer
ster) haar toekomstige slachtoffers, alvo
rens hen door steeds meer krediet aan 
haar te verplichten, met zorg uitkoos on
der de bangelijken en be1nvloedbaren, 
ten einde van hen geregelde en achter
eenvolgende betalingen te verkrijgen 
voor een niet te controleren schuld ( ... ); 
( ... ) dat, zo het niet kan worden betwist 
dat de slachtoffers van die kunstgrepen 
in het begin profiteerden van de hen 
door (verweerster) geboden kredietmoge
lijkheden, het veelbetekenend is dat (zij) 
naderhand, bij de terugbetalingen, onder 
allerlei valse voorwendsels voortdurend 
weigerde rekeningen op te maken en 
ontvangstbewijzen te geven voor de be
dragen die zij ontving; ( ... ) dat (verweer
ster) toen haar techniek van de afper
sing en oplichting aanwendde om van 
haar ongelukkige klanten steeds maar 
weer terugbetalingen te eisen voor niet 
te controleren schulden, onder bedrei
ging van aangifte of van mogelijke ge
rechtelijke vervolging; ( ... ) dat (verweer
ster) ten slotte ervoor zorgde dat zij haar 
pressiemiddel kon blijven gebruiken 
door haar slachtoffers die zij in haar 
macht had, te dwingen tot de aankoop 
van goederen die zij niet durfden te wei
geren, ofschoon de verkochte zaken voor 
hen van weinig nut waren ( ... ); ( ... ) uit 
het strafdossier dus blijkt dat (verweer
ster) een op vrees en bedreiging geba
seerd pressiemiddel aanwendde om van 
haar slachtoffers betalingen te eisen 
waarvan zij niet heeft kunnen aantonen 
en ook thans nog niet kan aantonen dat 
zij in enigerlei verband stonden met de 
goederen die oorspronkelijk door haar 
slachtoffers in ontvangst waren gena
men; ( ... ) dat genoemd bestanddeel ken
merkend is voor de afpersing van gelden 
aangezien (verweerster) aldus een on-
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rechtmatig voordeel nastreefde door mo
rele dwang uit te oefenen op bei:nvloed
bare personen ( ... ); ( ... ) dat de techniek 
van aankoop op krediet die erin bestaat 
misbruik te maken van het vertrouwen 
van de klanten door hen wetens en wil
lens in het onzekere te laten over de 

aangemerkt, aangezien de potenWHe 
kopers de mogelijkheid hadden die 
goederen te weigeren. De pressie
middelen waarvan sprake was in de 
telastlegging 1 konden van (de ei
sers) niet de verplichting meebren-

stand van hun schulden, een bedrieglijke gen nieuwe leveringen in ontvangst 
en listige kunstgreep is in de zin van ar- , te nemen ... »; 
tikel 496 van het Strafwetboek, aange
zien zij de slachtoffers heeft aangezet tot 
ongerechtvaardigde afgifte van geldbe
dragen, die in geen enkele verhouding 
stonden tot de waarde van de geleverde 
goederen, en zij bijgevolg de onrechtma
tige verrijking van (verweerster) tot ge
volg heeft gehad »; het bestreden arrest 
met geen enkele considerans antwoordt 
op het op die redengeving gegronde mid
del waarbij het aanwenden van een pres
siemiddel, dat gebaseerd was op de vrees 
en de bedreiging van bei:nvloedbare per
sonen, wordt afgeleid uit het feit dat ver
weerster betalingen had geeist waarvan 
zij het verband met de door haar slacht
offers aanvaarde goederen niet heeft 
kunnen aantonen; het arrest derhalve, 
nu het de afpersing van gelden niet be
wezen verklaart, niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
in geen enkele considerans antwoordt op 
het middel dat het bestaan van een be
drieglijke en listige kunstgreep in de zin 
van artikel 496 van het Strafwetboek af
leidt uit het feit dat van het vertrouwen 
van de klanten misbruik is gemaakt door 
hen wetens en willens in de onzekerheid 
te laten omtrent de stand van hun schul
den, meer bepaald door de weigering re
keningen op te maken en ontvangstbe
wijzen af te geven; het arrest derhalve, 
nu het de telastlegging van oplichting 
niet bewezen verklaart, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers, wat 
de bestanddelen van de oplichting 
betreft, zich in hun voor het hof van 
beroep neergelegde aanvullende 
conclusie beriepen op de « ter zake 
dienende en bovendien sluitende » 
redengeving van het beroepen von
nis die in het middel werd overgeno
men, en de bevestiging van die be
slissing vroegen; 

Dat het vonnis onder meer zegt 
dat « de techniek van aankoop op 
krediet die erin bestaat misbruik te 
maken van het vertrouwen van de 
klanten door hen wetens en willens 
in het onzekere te laten over de 
stand van hun schulden, een be
drieglijke en listige kunstgreep was 
in de zin van artikel 496 van het 
Strafwetboek ... »; 

Overwegende dat het arrest in 
geen enkele considerans antwoordt 
op het op die redengeving gegronde 
middel van de eisers; 

Overwegende dat onbevoegdver
klaringen, in zoverre zij gegrond 
zijn op de vrijspraak van verweer
ster van het misdrijf oplichting, niet 
regelmatig met redenen zijn om
kleed; 

Dat het derde onderdeel gegrond 

W at het derde onderdeel betreft : is; 
Overwegende dat het hof van be-

roep verweerster vrijspreekt van de Wat het eerste onderdeel betreft: 
haar ten laste gelegde oplichting en Overwegende dat naar luid van 
zich onbevoegd verklaart om uit- 'artikel 483 van het Strafwetboek on
spraak te doen over de wegens ,der bedreiging als bestanddeel van 
dat misdrijf ingestelde burgerlijke afpersing moet worden verstaan alle 
rechtsvorderingen op de enkele middelen van morele dwang door 
grond dat « het louter afgeven of ' het verwekken van vrees voor een 
doen afgeven van goederen niet als dreigend kwaad, en dat als zodanig 
een listige kunstgreep kan worden I moet worden beschouwd het kwaad 
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waartegen de bedreigde persoon al- Nr. 490 
thans denkt niets te kunnen onder-
nemen; 

Overwegende dat het hof van be-l 
roep, na in feite te hebben vastge
steld dat de door verweerster geuite 
bedreigingen van tweeerlei aard wa
ren, namelijk dat de echtgenoot op 
de hoogte zou worden gebracht van 
de schulden van zijn vrouw en/of 
dat de schuldenaar gerechtelijk zou 
worden vervolgd, niet zonder het 
wettelijk begrip bedreiging te mis
kennen, op de enkele grond dat de 
onthulling aan de echtgenoot van de 
schulden van zijn vrouw alleen dan 
een morele dwang bij de slachtof
fers kan doen ontstaan wanneer de 
schuld haar oorzaak en oorsprong 
vond in een eigen fout, kon beslis
sen dat er te dezen geen bedreiging 
voorlag zoals bedoeld wordt in arti
kel 483 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat bijgevolg de on
bevoegdverklaringen, in zoverre zij 
gegrond zijn op de beslissing waar
bij verweerster vrijgesproken werd 
van de telastlegging van afpersing, 
niet naar recht verantwoord zijn; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat niet tot ruime
re cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; verwijst verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

26 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Draps. 

2' KAMER - 26 april 1989 

1° HOF VAN ASSISEN- EINDARREST
WETTIGHEID - VRAGEN AAN DE JURY -
VRAAG DIE NIET ALLE BESTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF VERMELDT. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEF
STAL- BESTANDDELEN. 

1" Onwettig is de veroordeling die het 
hof van assisen uitspreekt op grand 
van een bevestigend verdict van de ju
ry, als deze niet is ondervraagd over 
alle bestanddelen van het misdrijf (1). 
(Art. 20 wet 15 mei 1938 op de jury.) 

2" Diefstal is strafbaar zodra hij bestaat 
uit de volgende elementen, te weten 
dat een zaak is weggenomen, dat die 
wegneming bedrieglijk is gebeurd en 
dat de weggenomen zaak niet toebe
hoort aan degene die ze heeft wegge
nomen (2). (Art. 461 Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. FURMAN, HEIDENDAL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7442) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1989 gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Luik; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 461 van het Strafwetboek en 20 
van de wet van 15 mei 1838 op de jury, 

doordat de veroordeling en de interne
ring door het hof van assisen zijn uitge
sproken na het bevestigend verdict van 
de jury over de vraag of er een bedrag 

(1) Zie Cass., 29 juli 1889 (Bull. en 
Pas., 1889, I, 298) en 18 juni 1923 (ibid., 1923, I, 
372). 

(2) Zie Cass., 29 juli 1889 (Bull. en 
Pas., 1889, I, 298); 5 sept. 1946 (A.C., 1945-46, 
288) en 16 dec. 1957 (ibid., 1958, 230). 
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van ongeveer 600 frank bedrieglijk was de vernietiging derhalve een nieuw de
weggenomen ten nadele van Eugene bat noodzakelijk maakt, aangezien de 
Prignon, beschuldiging niet is geledigd : 

terwijl die vraag, welke alle bestandde
len van het misdrijf moet opgeven in de 
bewoordingen van de strafwet, had moe
ten luiden of er bedrieglijk geld was 
weggenomen dat toebehoorde aan Euge
ne Prignon; het hof van assisen een in
ternering of veroordeling aileen mag uit
spreken op grond van een bevestigend 
verdict aan de hand waarvan het be
staan van ieder bestanddeel van het mis
drijf afzonderlijk kan worden nagegaan; 
de hoofdvraag trouwens de bestanddelen 
van het misdrijf moet omschrijven in de 
bewoordingen van de wet, zonder dat 
een daarvan in ondergeschikte orde aan 
de beoordeling van de jury mag worden 
onderworpen naar aanleiding van een 
vraag betreffende een verzwarende om
standigheid; het verdict waarin wordt 
vastgesteld dat de zaak is weggenomen 
ten nadele van een ander op zich niet de 
conclusie wettigt dat de weggenomen 
zaak niet toebehoorde aan de wegnemer; 
de bedrieglijke wegneming van een zaak 
die toebehoort aan de wegnemer, in be
paalde gevallen, nadeel kan berokkenen 
aan een ander zonder nochtans een dief
stal te zijn zoals bijvoorbeeld, in het ge
val van wegneming van een verhuurd 
goed door de eigenaar; de jury van het 
hof van assisen te dezen in zijn verdict 
ook niet kon preciseren dat de weggeno
men zaak niet toebehoorde aan de be
schuldigden, aangezien, ondanks de op
merking van het openbaar ministerie die 
werd opgetekend in het proces-verbaal 
van de in de namiddag van 25 j anuari 
1989 gehouden terechtzitting, geen van 
de gestelde vragen betrekking had op 
dat bestanddeel; anders dan bij een met 
redenen omklede beslissing waarbij uit 
de context kan blijken dat de weggeno
men zaak niet toebehoort aan de wegne
mer, uit het bevestigend verdict van de 
jury waarin wordt vastgesteld dat een 
zaak is weggenomen ten nadele van een 
ander dus niet kan worden afgeleid dat 
die zaak aan een ander toebehoort, zodat 
het arrest van het hof van assisen ge
grond is op een bestanddeel van het mis
drijf, dat niet aan het oordeel van de ju
ry was onderworpen; de niet-vermelding 
van een substantieel bestanddeel van de 
misdaad dat bleek uit het arrest van ver
wijzing en de akte van inbeschuldiging
stelling tot gevolg heeft dat de vragen 
niet regelmatig zijn gesteld aan de jury; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, ofschoon het open
baar ministerie v66r de overhandi
ging van de te beantwoorden vragen 
aan de juryleden van het hof van 
assisen, op de vraag van de voorzit
ter, opmerkte dat in de tekst van de 
eerste hoofdvraag betreffende de be
schuldiging van diefstal de woorden 
« ten nadele van » hadden moeten 
vervangen worden door de uitdruk
king « toebehorend aan », in de aan 
de jury overhandigde vragenlijst de 
« vraag nr. 1 - Hoofdfeit » was ge
steld in de onpersoonlijke vorm: 
« Staat het vast dat er op 15.08.1982 
te Vise bedrieglijk geld ter waarde 
van 600 frank is weggenomen ten 
nadele van Prignon Eugene? »; dat 
de veroordeling die ten laste van 
een van de verweerders is uitgespro
ken en de internering die ten aan
zien van de andere is gelast berus
ten op het bevestigend verdict van 
de jury over de aldus geformuleerde 
vraag; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 461 van het Strafwetboek 
drie bestanddelen vereist zijn voor 
het misdrijf diefstal : de wegneming 
van een zaak, het bedrieglijk karak
ter van die wegneming, de weggeno
men zaak mag niet toebehoren aan 
degene die de zaak weggenomen 
he eft; 

Overwegende dat de jury moet 
worden ondervraagd over alle wette
lijke bestanddelen van het misdrijf, 
en dat die bestanddelen mogen wor
den omschreven in gelijkaardige be
woordingen als in de wetteksten die 
het misdrijf omschrijven, op voor
waarde echter dat zij de essentie er
van weergeven, aangezien de wet 
geen sacramentele bewoordingen 
vereist voor de vragen; 

Overwegende dat niet blijkt dat 
de juryleden bij de beantwoording 
van de eerste van de hen gestelde 
vragen hebben beraadslaagd over 



1004 HOF VAN CASSATIE Nr. 491 

het derde bestanddeel van het mis
drijf diefstal; dat uit hun beslissing 
dat de diefstal is gepleegd ten nade
le van Eugene Prignon niet volgt 
dat het weggenomen geld niet toebe
hoorde aan de daders van de be
drieglijke wegneming of toebehoor
de aan Eugene Prignon; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat Furman niet schuldig 
is aan het feit op 27 augustus 1987 
te Vise opzettelijk, met het oogmerk 
om te doden, Victor Bamps te heb
ben gedood; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Assi
sen van de provincie Brabant. 

26 april 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal. 

Nr 491 

1' KAMER - 27 april 1989 

1" FAILLISSEMENT, FAILLISSE-

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

E.V.R.M. - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLA
RING - RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE 
SCHULDENAAR. 

1", 2" en 3" Hoewel art. 442 Faillisse
mentswet niet uitdrukkelijk bepaalt 
dat bij een rechtspleging van ambts
halve faillietverklaring, de schuldenaar 
en zijn raadsman door de rechtbank 
van koophandel worden opgeroepen, 
wordt het recht van verdediging enkel 
in acht genomen als de schuldenaar -
behalve in een bijzonder dringend ge
val - v66r de beslissing in zijn midde
len wordt gehoord (1). 

(GUISELIN T. BRICHART, 

LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8244) 

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

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 442 van hoek III van 
het Wetboek van Koophandel, \ngevoegd 
bij wet van 18 april 1851 betreffende fail
lissement, bankbreuk en uitstel van be
taling, en 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, en mis
kenning van bet algemeen beginsel van 
bet recht van verdediging, 

doordat het hof van beroep, na in een 
eerste arrest van 28 november 1986 te 
hebben vastgesteld: << (1) dat (verweer
ster) bij dagvaarding van 18 maart 1986 
voor de eerste rechter de faillietverkla
ring van (eiser) heeft gevorderd; (2) dat 
die rechter, bij een op tegenspraak gewe
zen vonnis van 28 maart 1986, na de nie
tigheid van de voormelde dagvaarding te 

MENTSAKKOORD EN GERECHTE-~--------------------------
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -
AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING 
RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE SCHULDE
NAAR. I 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN- AMBTSHALVE FAILLIET
VERKLARING - RECHT VAN VERDEDIGING 
VAN DE SCHULDENAAR. 

I 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1986, A.R. nr. 4947 
(A.C., 1985-86, nr. 345); 7 maart 1986, A.R. 
nr. 4840 (ibid., 1985-86, nr. 436); 6 feb. 1987, 
A.R. nr. 4915 (ibid., 1986-87, nr. 337), en 17 nov. 
1988, A.R. nr. 7848 (ibid., 1988-89, nr. 160) met 
cone!. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, in 
Bull. en Pas., 1989, I, nr. 160; zie ook " De 
Rechterlijke Macht en de Faillissementsproce
dure "• plecht. openingsrede van proc.-gen. 
Krings v66r het Hof van 1 sept. 1986, nrs. 12 
tot 18, inz. nr. 15. 
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hebben vastgesteld, het faillissement van 
(eiser) ambtshalve heeft uitgesproken >>, 
in het bestreden arrest eisers middel af
wijst ten betoge dat hij << niet werd opge
roepen om zijn faillissement ambtshalve 
te horen uitspreken (en) dat bovendien 
de rechtbank die kennis heeft genomen 
van (verweersters) rechtsvordering, bij 
de debatten op geen enkel moment heeft 
doen uitkomen dat (eiser) ambtshalve 
failliet zou kunnen worden verklaard, en 
(eisers) raadsman niet heeft verzocht 
zijn client in het kader van die rechtsple
ging te verdedigen; ( ... ) dat het vonnis 
van 28 maart 1986 wegens die misken
ning van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging nietig is >>, en de 
beslissing van de eerste rechters beves
tigt die eisers faillissement ambtshalve 
hadden uitgesproken, en wel op grond : 
<< dat het faillissement bestaat wegens de 
stand van de zaken van een koopman, 
de mogelijkheid ambtshalve het faillisse
ment uit te spreken ( ... ) behoort tot het 
imperium en neerkomt ( ... ) op een be
voegdheid van economische politie die de 
noodzakelijke vrijwaring van gezamen
lijke schuldeisers beoogt ( ... ); dat de wet, 
nu is gekozen voor de noodzakelijke en 
dringende bescherming van het alge
meen belang, ten koste van het prive-be
lang dat een bedreiging vormt, conse
quent is geweest door een ambtshalve 
beslissing mogelijk te maken, die uiter
aard noch oproeping, noch waarschu
wing, noch voorafgaande ondervraging 
vereist, aangezien die maatregelen de 
doeltreffendheid van de bewuste maatre
gel kunnen schaden ( ... ); dat de ondervra
ging van de koopman, volgens de thans 
geldende rechtspleging, ongeacht de 
vorm en de omvang ervan, voor de rech
ter gewoon een middel is om in het ka
der van de ambtshalve faillietverklaring 
inlichtingen in te winnen >>, 

terwijl artikel 442 van het Wetboek 
van Koophandel, nu het de rechtbank 
van koophandel in staat stelt een koop
man ambtshalve failliet te verklaren, de 
rechtbank de mogelijkheid heeft willen 
bieden een faillissement uit te spreken 
zonder dat een partij daartoe bij haar 
een vordering heeft ingesteld, en derhal
ve ambtshalve op te treden; het << ambts
halve >> uitspreken van een failissement 
daarentegen helemaal niet betekent dat 
het zonder voorafgaande oproeping van 
de betrokken koopman kan geschieden; 
ingevolge voormeld artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging, 

elke persoon tegen wie, zelfs ambtshal
ve, een rechtspleging wordt gevoerd, het 
recht heeft gehoord te worden en zijn 
verdediging voor te dragen; geen enkele 
wettelijke bepaling ter zake van faillisse
ment van die regels afwijkt; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
de rechtbank van koophandel ambtshal
ve het faillissement van eiser kon uit
spreken zonder hem vooraf op te roepen 
ten einde hem in staat te stellen zijn 
verweermiddelen aan te voeren, de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Over de door de eerste verweer
der opgeworpen grond van niet-ont
vankelijkheid: bij gebrek aan be
lang van het middel : 

Overwegende dat de eerste ver
weerder dat gebrek aan belang af
leidt uit de omstandigheid dat het 
niet ter zake doet dat eiser zijn ver
weermiddelen niet heeft kunnen 
aanvoeren tijdens de rechtspleging 
van ambtshalve faillietverklaring, 
aangezien hij het heeft kunnen 
doen tijdens de rechtspleging op 
vordering van een schuldeiser en de 
grondvereisten voor het faillisse
ment in beide gevallen identiek zijn; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest en uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de rechtspleging, 
die oorspronkelijk op vordering van 
verweerster was ingesteld, wegens 
een vormgebrek is vernietigd; dat ei
ser, ook al staat het vast dat hij 
toen werd gehoord, niettemin belang 
heeft bij het aanvoeren van het mid
del dat de regelmatigheid van de be
slissing van faillietverklaring be
twist; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat eiser in de akte 

van hoger beroep twee grieven te
gen de tweede tegen hem ingestelde 
rechtspleging aanvoerde, te weten, 
enerzijds, het ontbreken van een 
oproeping « voor de ambtshalve uit
spraak van zijn faillissement » en, 
anderzijds, dat zijn raadsman << hem 
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in die rechtspleging onmogelijk kon 
verdedigen », nadat de dagvaarding 
tot faillietverklaring op vordering 
van verweerster nietig en van gener 
waarde was verklaard; 

Overwegende dat, hoewel artikel 
442 van boek III van het Wetboek 
van Koophandel, ingevoegd bij de 
wet van 18 april 1851 betreffende 
faillissement, bankbreuk en uitstel 
van betaling, niet expliciet bepaalt 
dat, bij een rechtspleging van 
ambtshalve faillietverklaring, de 
schuldenaar en zijn raadsman wor
den opgeroepen door de rechtbank 
van koophandel, de eerbiediging van 
het recht van verdediging, evenwel 
vereist dat de schuldenaar - behal
ve wanneer de zaak uitzonderlijk 
spoedeisend is - v66r de beslissing 
wordt gehoord in zijn middelen; 

Dat immers de term « ambtshal
ve » in zijn gebruikelijke zin niet be
tekent dat de beslissing kan worden 
genomen << zonder voorafgaand ver
weer », maar wel dat de rechter die 
beslissing kan nemen << zonder dat 
hij daartoe is gevorderd »; 

Overwegende dat het arrest het 
uitzonderlijk spoedeisend karakter 
niet vaststelt dat de gevolgde rechts
pleging zou kunnen rechtvaardigen; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de eerste rechter, in de omstan
digheden van de zaak, terecht eiser 
ambtshalve failliet heeft verklaard, 
zonder dat hij << vooraf diende te 
worden opgeroepen, verwittigd of 
ondervraagd »,de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt en 
het algemeen rechtsbeginsel mis
kent; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat uit
spraak behoeft te worden gedaan 
over het eerste middel, dat niet tot 
ruimere vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, be
slist dat het gedinginleidend exploot 
nietig en van gener waarde is, en 

het de verschrijving in het arrest al
vorens recht te doen van 28 novem
ber 1986 verbetert; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

27 april1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Draps. 

Nr. 492 

1' KAMER - 27 april 1989 

AUTEURSRECHT - FOTOGRAFISCH WERK 
- VEREISTE OM DE WETIELIJKE BESCHER
MING TE KUNNEN GENIETEN. 

Een fotografie kan de bescherming ge
nieten van de Auteurswet en van het 
Verdrag van Bern van 9 sept. 1886, op 
voorwaarde dat zij de uitdrukking is 
van de intellectuele inspanning van de 
maker ervan, welke voorwaarde onont
beerlijk is om aan het werk het vereis
te individuele karakter te geven waar
door een schepping ontstaat; aange
zien de artistieke waarde van het 
fotografisch werk geen noodzakelijk 
vereiste is voor die bescherming, is on
wettig het arrest dat geen bescher
ming toekent aan fotografieen van ma
chines op grand dat zij « niet een 
esthetische oorspronkelijkheid hebben 
- gevoel voor het mooie en het sublie
me - hoewel zij technisch de per
fectie benaderen ». (Artt. 1, 3, 8, 19 en 
21 Auteurswet; art. 2 Verdrag van 
Bern voor de Bescherming van W er
ken van Letterkunde en Kunst, onder
tekend op 9 september 1886, herzien te 
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Stockholm op 14 juli 1967 en goedge
keurd bij de wet van 26 september 
1974.) (1} 

(DESCHUYTENEER 
T. ETABLISSEMENTS LACHAUSSEE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8360} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 1, 3, 8, 19, 21 van de auteurswet 
van 22 maart 1886, 2, inzonderheid 2-1 en 
2-4 van het Verdrag van Bern voor de 
Bescherming van Werken van Letterkun
de en Kunst, ondertekend op 9 septem
ber 1886, herzien te Stockholm op 14 juli 
1967 en goedgekeurd bij de wet van 26 
september 1974, 

doordat het arrest, om te zeggen dat 
de fotografieen van eiser geen door het 
auteursrecht beschermde werken zijn en 
bijgevolg, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, de tegen verweerster inge
stelde vordering af te wijzen, beslist, in 
rechte, « dat, om krachtens de bepalin
gen van de wet van 22 maart 1886 te zijn 
beschermd, de fotografie een kunstwerk 
moet zijn, een persoonlijk voortbrengsel 
waaruit een kunstzinnig oogmerk, een 
streven naar de verwezenlijking van een 
esthetisch ideaal blijkt », en, in feite, 
« dat de door (eiser) gemaakte fotogra
fieen van de machines en produkten van 
(verweerster) niet een zodanige esthe
tische oorspronkelijkheid (gevoel voor 
het mooie en het sublieme) hebben dat 
ze als fotografische kunstwerken kunnen 
worden beschouwd, alhoewel ze tech
nisch de perfectie benaderen; dat het 

gaat om waardevolle fotografische wer
ken, waarvoor als zodanig gedurende ja
ren is betaald tot tevredenheid van de 
partijen, die niet onder de bescherming 
van de wet vallen », 

terwijl voor de fotografieen die, naar 
luid van de artikelen 21 van de wet van 
22 maart 1886 en 2-1 van het Verdrag 
van Bern, in de categorie vallen van de 
door het auteursrecht beschermde wer
ken van letterkunde en kunst, het ver
eist is en volstaat, om die bescherming 
te genieten, zoals voor elk geesteswerk, 
dat ze een oorspronkelijke schepping 
zijn, dat wil zeggen dat ze de stempel 
van de persoonlijkheid van hun maker 
dragen, zonder dat het bovendien nood
zakelijk is dat ze artistieke of esthe
tische kwaliteiten hebben; zodat het ar
rest, door te oordelen, in rechte, dat, om 
beschermd te zijn, de fotografie een per
soonlijk voortbrengsel moet zijn en dat 
het gaat om een persoonlijk voortbreng
sel als « daaruit een kunstzinnig oog
merk, een streven naar de verwezenlij
king van een esthetisch ideaal blijkt », 
en, in feite, dat de litigieuze fotografieen, 
volgens dat criterium, niet de wettelijke 
bescherming kunnen genieten, omdat ze 
geen « esthetische oorspronkelijkheid » 
hebben, wat betekent het zoeken naar of 
het opwekken van het « gevoel voor het 
mooie en het sublieme », zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt : 

Over de eerste grond van niet-ont
vankelijkheid door verweerster op
geworpen : dat het middel, dat 
slechts op bepaalde gronden van de 
bestreden beslissing kritiek oefent, 
zonder belang is, daar het dictum 
van het arrest naar recht verant
woord blijft door de overweging -
waarop geen kritiek is uitgebracht 
- dat de auteursrechten van eiser 
aan verweerster zijn overgedragen : 

----------------1 Overwegende dat het arrest zegt 
(1) Zie Cass., 4 dec. 1952 (Bull. en Pas., 1953, 

I, 215) en 14 april 1955 (ibid., 1955, I, 884); 
Cass., fr., 23 juni 1959 (Dall., 1959, Jul'. 384); 
zie BERENBOOM, Le dmit d'auteul', 1984, 
nrs. 7 bis, 23 en 30; J. CoRBET, noot onder 
Burg., Antwerpen, 15 mei 1975, R. W:, 1975-76, 
2017; F. GOTZEN, Publiciteit en intellectuele 
rechten, R. W:, 1983-84, 1315; L. VAN BUNNEN, 
« Examen de jurisprudence (1973-1977) ''• 
R.C.J.B., 1978, blz. 527 tot 530; G. VAN HECKE 
en F. GoTZEN, « Overzicht van rechtspraak 
(1970-1975) "• T.P.R., 1977, biz. 694-695; vgl. No
velles, Droits intellectuels, II, Droit d'auteur, 
nr. 381; Repel'toil'e pl'atique du dl'oit beige, 
trefw. Droit d'auteur, nr. 10. 

dat « in de huidige stand van het 
dossier, vaststaat dat van 1965 tot 
1979: - (eiser) de verschillende ma
chines van (verweerster) heeft gefo
tografeerd voor de illustratie van 
haar verkoopprospectussen en haar 
zijn werk en leveringen heeft gefac
tureerd tegen tussen partijen vast
gestelde prijzen; - (verweerster) die 
fotografieen, met toestemming (van 
eiser) en zelfs met zijn actieve me
dewerking, heeft gebruikt voor het 
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drukken van catalogussen in een 
groot aantal exemplaren; - de par
tijen nooit hebben overwogen enig 
recht van verveelvoudiging te ver
goeden, totdat (eiser) op 10 mei 1979 
een vergoeding voor het verleden 
vroeg, toen hij ging vervangen wor
den door een fotograaf die goedko
per werkte dan hij »; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen niet valt af te leiden dat eiser 
afstand heeft gedaan van een be
roep op zijn auteursrecht; dat ze, 
van zijnentwege, geen berusting im
pliceren; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid, die op een onjuiste uitleg
ging van het arrest steunt, niet kan 
worden aangenomen; 

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid door verweerster 
opgeworpen: dat het middel, bij zijn 
kritiek op de overwegingen van het 
arrest volgens welke de fotografieen 
niet artistiek zijn, opkomt tegen ten 
overvloede gegeven redenen, daar 
het dictum van het arrest naar recht 
verantwoord blijft door de enkele 
vaststelling dat het oorspronkelijk 
werk is; 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden gescheiden 
van het onderzoek van het middel; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de auteurswet 

van 22 maart 1886 en het Verdrag 
van Bern bescherming verlenen aan 
alle voortbrengselen op het gebied 
van de letterkunde, wetenschap en 
kunst die de stempel van een per
soonlijkheid dragen; 

Overwegende dat, wil een fotogra
fie de wettelijke bescherming genie
ten, het nodig maar voldoende is dat 
ze uitdrukking is van de intellectu
ele inspanning van de maker ervan, 
welke voorwaarde onontbeerlijk is 
om aan het werk het vereiste indivi
duele karakter te geven waardoor 
een schepping ontstaat; 

Overwegende dat het arrest, door 
de vordering af te wijzen op grond 
dat « de door (eiser) gemaakte foto
grafieen van de machines en pro
dukten van (verweerster) niet een 
( ... ) esthetische oorspronkelijkheid 
hebben - gevoel voor het mooie en 
het sublieme - ( ... ) hoewel ze tech
nisch de perfectie benaderen », van 
de « artistieke waarde » van het fo
tografisch werk een noodzakelijke 
voorwaarde maakt voor de bescher
ming ervan; 

Overwegende dat het arrest, door 
de erkenning van de rechten van de 
maker te doen afhangen van een 
vereiste dat niet in de wet van 22 
maart 1886 en evenmin in het Ver
drag van Bern voorkomt, de in het 
middel aangewezen wettelijke bepa
lingen schendt; 

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. 

27 april1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard 
en Simont. 

Nr. 493 

1 • KAMER - 27 april 1989 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN - GENEESHEER DIE DEEL UIT
MAAKT VAN EEN RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN GENEESHEREN EN DIE IN DE ON
MOGELIJKHEID VERKEERT OM DE BESLIS
SING VAN DE RAAD TE ONDERTEKENEN -
GEVOLGEN. 
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2° BETICHTING VAN VALSHEID - gend zijn; dat zij dienen te worden 
BURGERLIJKE ZAKEN - VALSHEIDSVORDE- gevoegd; 
RING BIJ TUSSENGESCHIL - ONTBREKEN 
VAN BELANG- ONTVANKELIJKHEID. 

1° Dat een tuchtrechtelijke beslissing 
van een raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren tegenstrijdig of on
juist is, valt niet af te Jeiden uit het 
enkele feit dat zij enerzijds erop wijst 
dat een bepaalde dokter een van de 
dokters was die aan de uitspraak heb
ben deelgenomen, terwijl zij ander
zijds met de handtekening van de 
voorzitter van de raad en van de grif
fier vermeldt dat zij niet is onderte
kend door die geneesheer, die wettig 
was verhinderd. (Art. 785, eerste lid, 
Ger.W.} 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is de valsheidsvorde
ring bij tussengeschil die door een par
tij in het cassatiegeding of bij het Hof 
wordt ingediend, wanneer de bewering 
die zij bevat geen invloed heeft op de 
oplossing van de door die partij inge
stelde voorziening. (Art. 907, eerste lid, 
Ger.W.) 

(V ... T. ORDE VAN GENEESHEREN; 
ORDE VAN GENEESHEREN T. V ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8573 en 8651} 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 oktober 1988 ge
wezen door de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren met het 
Frans als voertaal; 

Gelet op het verzoekschrift inzake 
valsheid bij tussengeschil van de 
Orde van Geneesheren, dat op 9 
maart 1989 aan de verweerder V ... 
betekend en op 10 maart 1989 ter 
griffie van het Hof ingediend is; 

Gelet op de verklaring van de ver
weerder V ... , die op 22 maart 1989 
aan de Orde van Geneesheren bete
kend en op 23 maart 1989 ter griffie 
van het Hof neergelegd is; 

Overwegende dat de onder de nu
mers 8573 en 8651 op de rol van het 
Hof ingeschreven zaken samenhan-

I. Op de voorziening van V ... : 

Over het zesde middel: schending van 
de artikelen 2, 779, 780, 782 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat de bestreden beslissing erop 
wijst dat dokter F ... deel uitmaakte van 
de rechters die zitting hadden bij de uit
spraak van 4 oktober 1988, terwijl die be
slissing op voormelde datum van 4 okto
ber 1988 niet was ondertekend door 
voornoemde dokter F ... , die wettig was 
verhinderd; daaruit volgt dat de bestre
den beslissing in haar beschikkende ge
deelte tegenstrijdig of zelfs onjuist is, 
daar de tegenwoordigheid van een rech
ter bij de uitspraak niet kan worden ge
scheiden van de ondertekening van die 
beslissing op dezelfde dag als de terecht
zitting (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat het middel, hoe
wei het zich beroept op schending 
van de artikelen 2, 779, 780 en 782 
van het Gerechtelijk Wetboek, doch 
zonder te zeggen in welk opzicht die 
bepalingen zouden zijn geschonden, 
enkel aanvoert dat de bestreden be
slissing in haar beschikkende ge
deelte tegenstrijdig of zelfs onjuist 
is, in zoverre zij enerzijds erop wijst 
dat dokter F ... een van de rechters 
was die aan de uitspraak hebben 
deelgenomen, terwijl zij anderzijds 
met de handtekening van de voorzit
ter van de raad van beroep en van 
de griffier vermeldt dat zij niet is 
ondertekend door die geneesheer, 
die wettig was verhinderd; 

Overwegende dat, volgens het ter 
zake toepasselijk artikel 785, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
een van de rechters die heeft deel
genomen aan de beraadslaging en 
de uitspraak van de beslissing in de 
onmogelijkheid kan verkeren om ze 
te ondertekenen, in welk geval daar
van melding wordt gemaakt onder-
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aan op de akte en de beslissing gel
dig is met de handtekening van de 
overige leden die ze hebben uitge
sproken; 

Dat de bestreden beslissing, zoals 
zij in het beschikkende gedeelte er
van is geformuleerd, derhalve niet 
lijdt aan de tegenstrijdigheid of on
juistheid waarop het middel zich be
roept; dat dit middel feitelijke 
grondslag mist; 

II. Over de valsheidsvordering bij 
tussengeschil : 

Overwegende dat de Orde van Ge
neesheren, vertegenwoordigd door 
haar nationale raad, bij een op 10 
maart 1989 ter griffie van het Hof 
ingediend verzoekschrift de bestre
den beslissing van valsheid heeft be
ticht, in zoverre die beslissing ver
meldt dat dokter F ... deel uitmaakte 
van de leden van de raad van be
roep die zitting hebben gehad· op de 
terechtzitting van 4 oktober 1988, 
waarop die beslissing is uitgespro
ken; dat dokter V ... , eiser tot cassa
tie, bij een op 23 maart 1989 op de
zelfde griffie neergelegde verkla
ring, ter kennis heeft gebracht dat 
hij zich van dat stuk wilde bedie
nen; 

Overwegende dat de bewering in 
dat verzoekschrift al was zij waar
schijnlijk, blijkens het antwoord op 
het zesde middel van de eiser V ... , 
geen invloed heeft op de beslissing 
van de door die partij ingestelde 
voorziening; dat het door de Orde 
van Geneesheren ingediende ver
zoekschrift tot betichting van vals
heid derhalve zonder belang en dus 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, voegt de onder 
de nummers 8573 en 8651 op de al
gemene rol ingeschreven zaken; ver
werpt de voorziening van de vals
heidsvordering bij tussengeschil; 

27 april 1989 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en De Bruyn. 

Nr. 494 

1' KAMER - 27 april 1989 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ARTT. 
8.1 EN 14 E.V.R.M. - ERFENISSEN - WETTE
LIJK VOORBEHOUDEN ERFDEEL VAN DE KIN
DEREN. 

2° ERFENISSEN - WETTELIJK VOORBE
HOUDEN ERFDEEL VAN DE KINDEREN -
ARTT. 8.1 EN 14 E.V.R.M. 

1" en 2" De artt. 8.1 en 14 E. V.R.M, val
gens welke een ieder recht heeft op de 
eerbiediging van het gezinsleven en 
waarbij het genot van dat recht is ver
zekerd zondei' enig onderscheid op 
grand van geboorte, verbieden niet dat 
de rechter toepassing maakt van art. 
913 B. W, waarbij aan de kinderen in 
de nalatenschap van de man van hun 
moeder een voorbehouden dee] wordt 
toegekend, oak al zijn die kinderen ge
adopteerd door een derde die met hun 
moeder in concubinaat leefde toen ze 
werden verwekt, en oak al heeft de 
man van hun moeder zijn goederen 
aan zijn concubante en haar kinderen 
vermaakt (1). 

(T ... T. D ... , R ... , P ... , K ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8274) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1986 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

veroordeelt de eiser V ... in de kosten 1----------------
van zijn voorziening en de Orde van 
Geneesheren in de kosten van haar 
valsheidsvordering bij tussengeschil. 

(1) Cass., 6 maart 1986, A.R. nr. 4792 
(A.C., 1985-86, nr. 433); zie Cass., 20 nov. 1987, 
A.R. nr. 5490 (ibid., 1987-88, nr. 172). 
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Over het middel: schending van arti
kel 8.1 juncto 14 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en van 
artikel 1 van het Protocol bij het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, in samenhang met artikel 14 van 
dat verdrag, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld, enerzijds, dat de verweerster 
sub 1 en 3, alsmede de rechtsvoorganger 
van verweerster sub 5 geboren zijn uit 
de buitenechtelijke samenleving van 
Pierre D ... en Alice M ... , terwijl deze ge
huwd was met Jules W ... , die hen niet 
had ontkend, en dat de eiseressen gebo
ren zijn uit de buitechtelijke samenle-
ving van Florentine T ... en Jules W ... ter-
wijl deze gehuwd was met Alice M ... , en 
anderzijds, dat Jules W ... , bij eigenhan
dig testament van 25 januari 1977, zijn 
gehele nalatenschap aan Florentine T ... 
en aan de eiseressen al zijn onroerende 
goederen in Horion-Hozemont, elk voor 
de helft, heeft nagelaten, beslist dat de 
verweerders « als reservataire erfgena
men drie vierde van de nalatenschap van 
Jules W ... en (de eiseressen met hun 
moeder), een vierde van die nalaten
schap, namelijk het beschikbaar gedeel
te, verkrijgen », op grond, onder meer: 
« Dat het kind dat tijdens het huwelijk 
verwekt is de man tot vader heeft (arti
kel 312, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek); dat deze de drie kinderen die 
zijn echtgenote heeft gebaard, niet heeft 
ontkend; ( ... ) dat de geadopteerde ( ... ) al 
zijn erfrecht in zijn oorspronkelijke fa
milie behoudt (artikel 365 van het Bur
gerlijk Wetboek); dat het bezit van de 
staat van kinderen van Jules W ... -
waarop Monique en Nicole W... (lees : 
T ... ) zich beroepen - niet geldt als titel 
van afstamming, maar enkel als een 
voorwaarde om tot het " onderzoek naar 
het vaderschap " te worden toegelaten 
(artikel 340, a, Burgerlijk Wetboek), wel
ke procedure door de betrokkenen niet 
kon worden aangewend; dat volgens arti
kel 335 van het Burgerlijk Wetboek im
mers, in beginsel, in overspel of in bloed
schande verwekte kinderen niet vrijwil
lig kunnen worden erkend; dat artikel 
342 van hetzelfde wetboek hetzelfde be
ginsel heeft gevestigd voor de gedwon
gen erkenning; dat Monique en Nicole 
W... (lees : T ... ) geen "bevoorrechte in 
overspel verwekte kinderen " zijn (zie de 
artikelen 311 en 311bis, in het Burgerlijk 
W etboek ingevoegd bij de wet van 10 fe
bruari 1958); dat de bepaling van artikel 

8.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, "in zoverre zij bin
dend is voor de Staat bij het bepalen van 
de regels inzake de familiebanden ( ... ), 
niet voldoende nauwkeurig en volledig is 
om directe werking te hebben; dat de 
Staat in die aangelegenheden immers uit 
verschillende mogelijkheden kan kiezen 
om dat doe! te bereiken; dat artikel 8.1 
in zoverre aan de Staat enkel een ver
bintenis om iets te doen oplegt waarvoor 
de wetgever instaat, maar waarop de 
particulieren zich niet als. bro.n van sub
jectieve rechten en verphchtmgen kun
nen beroepen "; dat artikel 1 van het ~ro
tocol nr. 1 te dezen geen toepassmg 
vindt omdat die bepaling, waarin enkel 
wordt vastgesteld dat aile natuurlijke of 
rechtspersonen recht hebben op het on
gestoord genot van hun eigendom, der
halve enkel geldt voor de thans bestaan
de goederen en dus geen betrekking 
heeft op het recht om te verkrijgen door 
erfopvolging ab intestat of schenking; 
dat het door de (eiseressen) aangevoerde 
Marckx-arrest van 13 juni 1979 over een 
heel ander geval gaat dan dat waarover 
het hof (van beroep) uitspraak moet 
doen; dat het hof (van beroep) ten ande
re kennis neemt van het openvallen van 
een erfenis, van feiten en handelingen 
van v66r het arrest van 13 juni 1979, ter
wijl het Europees Hof geoordeeld heeft 
dat de directe werking van de interna
tionale rechtsregel waarvan het de inter
pretatie geeft, kon worden beperkt tot 
die welke van latere datum zijn; dat er 
ten slotte nooit sprake van is geweest 
het Marckx-arrest dat een gewoon na
tuurlijk kind betreft dat door zijn onge
huwde moeder erkend en geadopteerd is, 
toe te passen op kinderen die in overspel 
of bloedschande zijn verwekt; dat te de
zen de (verweerders) niet werden ont
kend; dat zij, indien zij dat wel. waren 
geweest, in overspel verwekte kmderen 
zouden geweest zijn; dat Jules W... de 
(eiseressen ) Monique en Nicole T ... niet 
had kunnen erkennen, daar zulk een er
kenning het bewijs zou zijn geweest van 
hun overspelige afstamming », 

terwijl niet werd betwist dat de eise
ressen de biologische kinderen van de 
erflater, Jules W ... , waren en als dusda
nig werden beschouwd, terwijl de ver
weerster sub 1 en 3 en de rechtsvoorgan
ger van verweerster sub 5 die niet 
werden ontkend, met hem geen enkele 
biologische band hadden; artikel 8.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen-
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tele Vrijheden, in samenhang met artikel 
14 van datzelfde Verdrag, alsmede arti
kel 1 van het Protocol nr. 1, ook in sa
menhang met artikel14 van het verdrag, 
elke discriminatie op grond van geboorte 
of een andere toestand in de erf
opvolging van de kinderen van een en 
dezelfde persoon verbieden; de direct 
toepasselijke bepaling van een interna
tionaal verdrag de nationale wet, waar
mee zij in strijd is, buiten werking stelt; 
het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens geen uitspraak doet over de sub
jectieve rechten van de mensen, maar 
enkel over de internationale verantwoor
delijkheid van de Staten; het dus geen 
uitspraak heeft kunnen doen over de di
recte werking in Belgii:\ van de gecombi
neerde artikelen 8 en 14 van het Ver
drag, noch - a fortiori - beslissen 
vanaf welk tijdstip die bepalingen recht
streeks toepasselijk zouden zijn; een be
paling van een internationaal verdrag 
rechtstreeks toepasselijk is wanneer zij 
voldoende nauwkeurig en volledig is; 
zulks ook geldt voor de verbodsbepaling 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden inzake iedere erfrechte
Iijke discriminatie op grond van de ge
boorte of de omstandigheden ervan, 
tussen de kinderen die uit een en dezelf
de persoon zijn geboren; het arrest arti
kel 8.1 juncto 14 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, alsmede 
artikel 1 van het Protocol nr. 1 van dat 
verdrag, in samenhang met artikel 14 
van dat verdrag schendt, door te beslis
sen dat de nalatenschap van wijlen Jules 
W... voor drie vierde toevalt aan de ver
weerders omdat zij reservataire erfgena
men zijn, waarbij aan de eiseressen het 
voorbehouden gedeelte wordt ontzegd op 
grand dat Jules W ... hen niet had kun
nen erkennen, daar zulk een erkenning 
het bewijs zou geweest zijn van hun 
overspelige afstamming « en » dat het 
bezit van de staat van kinderen van Ju
les W... ( ... ) niet geldt als titel van af
stamming, maar enkel een voorwaarde 
is voor « het onderzoek naar het vader
schap (artikel 340, a, van het Burgerlijk 
Wetboek), een procedure die door de be
trokkenen niet had kunnen worden aan
gewend "• vermits volgens de artikelen 
335 en 342 van het Burgerlijk Wetboek 
vrijwillige of gedwongen erkenning van 
in overspel verwekte kinderen verboden 
is: 

Overwegende dat, zoals uit de ver
meldingen van de bestreden beslis-

sing blijkt, de kinderen Guy, Fa
bienne en Nadine W ... op 2 april 
1948 en 1 januari 1953 geboren zijn 
uit Alice M ... , toen deze de echtgeno
te was van Jules W... en zij sinds 
1947 met Pierre D ... samenleefde, 
dat die kinderen door hun wettige 
vader niet werden ontkend, maar 
dat zij door Pierre D ... zijn geadop
teerd en door die adoptie « Derbau
drenghien zijn geworden »; dat, zo
als uit datzelfde arrest volgt, de 
eiseressen op 18 oktober 1948 en 2 
juli 1950 geboren zijn uit Florentine 
T... met wie Jules W... in concubi
naat leefde; 

Overwegende dat, volgens dezelf
de vaststellingen, Jules W ... op 12 
maart 1977 overleden is; dat de 
zaak, ingevolge artikel 107, eerste 
lid, van de wet van 31 maart 1987 
tot wijziging van een aantal bepalin
gen betreffende de afstamming, niet 
onder de toepassing van die wet, 
maar wei van de oude wet viel; 

Overwegende dat luidens artikel 
14 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, juncto ar
tikel 8.1 van dat verdrag, elke discri
minatie op grond van geboorte uit
gesloten is, onder meer die welke, 
door beperking van de bekwaam
heid om door erfenis, gift of legaat 
te verkrijgen, aan bepaalde catego
rieen kinderen een verschillende 
plaats in de familie als rechtsinsti
tuut toekennen; dat de overdracht 
van de goederen bij erfenis tussen 
naaste familieleden immers nauw 
verband houdt met « het gezinsle
ven » en dus kan worden beschouwd 
als een recht dat door voormeld arti
kel 8.1 wordt gewaarborgd; dat in
zonderheid, het erfrecht van het 
wettig kind en dat van het gewone 
natuurlijk kind ertoe bijdraagt de 
eerbiediging van het gezinsleven te 
bevorderen in de interne rechtsorde 
van de verdragsluitende Staten; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 8.1 van dat verdrag, in zover
re ze principieel de Staat verbiedt 
om zich in het prive-leven en het ge
zinsleven van de mens in te men-
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gen, een norm geeft die, in de regel, 
valdoende nauwkeurig en volledig is 
om directe werking te hebben in de 
interne rechtsorde; dat ze echter, in 
zoverre ze de Staat ertoe verplicht 
een stelsel te organiseren dat de be
trekkingen tussen de leden van een 
zelfde familie bevordert, zoals het 
erfrecht van de natuurlijke kinde
ren, niet voldoende nauwkeurig of 
valledig is om directe werking te 
hebben; dat zij in zaverre aan de 
Staat enkel een verplichting om te 
handelen oplegt, waarvoor de wetge
ver de verantwoordelijkheid draagt, 
maar waarop de particulieren zich 
niet als bran van subjectieve rechten 
en verplichtingen kunnen beroepen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest valgt, enerzijds, 
dat de eiseressen noch erkend noch 
geadopteerd zijn door wijlen Jules 
W ... , hoewel deze hun moeder tot al
gemene legataris heeft benoemd en 
hun alle onroerende goederen in 
Harion-Horzemont heeft nagelaten, 
anderzijds, dat Guy, Fabienne en 
Nadine W ... , wettige kinderen van 
wijlen Jules W ... , maar die door 
Pierre D... werden geadapteerd, de 
valle eigendom van de nalatenschap 
van de eerstgenoemde ten belope 
van hun voorbehouden gedeelte 
apeisen; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben gezegd dat, in geval van 
adoptie, de geadopteerde en zijn af
stammelingen al hun erfrecht in 
hun oorspronkelijke familie behou

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

27 april1989 - 1' kamer- Voorzitter: 
·de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Poupart - Gedeelte
lijk andersluidende conclusie (2) van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 495 

1' KAMER - 28 april 1989 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSWAARDE TE
GENaVER DERDEN - DRAAGWIJDTE. 

Hoewel het gezag van gew1jsde betrek
kelijk is en slechts tussen de partijen 
kan worden opgeworpen, belet zulks 
niet dat de beslissing ten opzichte van 
derden, die geen partij bij het geding 
waren, bewijswaarde heeft, onder 
voorbehoud van het rechtsmiddel dat 
de wet aan die derden toekent, name
lijk het derdenverzet, bij wijze zowel 
van incidentele als van hoofdvorde
ring; die bewijswaarde betekent even
wei niet dat uit die beslissing ten laste 
van die derden verplichtingen ontstaan 
waaraan ze zich slechts kunnen ont
trekken door het tegenbewijs te leve
ren (1). 

den, met toepassing van artikel 913 1---------------
van het Burgerlijk Wetboek beslist 
dat verweersters sub 1 en 3, in eigen 
naam, en verweerster sub 5, hande
lende als wettelijke vertegenwoor
digster van haar minderjarige doch
ter Lydie D ... , als reservataire erfge
namen drie vierde van de nalaten
schap van wijlen Jules W ... erven, 
en zonder de beginselen van de in 
het middel aangewezen bepalingen 
te miskennen, aldus de wet juist 
taepast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Nota arrest nr. 494 : 

(2) Ofschoon het O.M. had geconcludeerd tot 
verwerping van de voorziening, toch was het 
van oordeel dat het middel feitelijke grondslag 
miste omdat, in strijd met wat daarin 
werd betoogd, het bestreden arrest enkel vast
stelde dat de kinderen W ... waren geboren tij
dens het concubinaat van hun moeder, maar 
niet uit dat concubinaat, en dat de kinderen 
W ... hun beweerde overspelige afstamming be
twistten. 

Nota arrest nr 495 

(1) Zie de verwijzingen m de cone!. 0 M 
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(UNIE DER ASSURADEUREN N.V. 
T. GROEP JOSI N.V.) 

De heer procureur-generaal Krings 
heeft in substantie gezegd: 

Het geschil houdt verband met de 
schadeloosstelling die verschuldigd is 
naar aanleiding van een verkeersongeval 
waarbij de verzekerde van eiseres om 
het leven kwam doch voor twee derde 
van de schade aansprakelijk werd ge
steld, terwijl het overige derde aan de 
verzekerde van verweerster werd toege
rekend. 

Verweerster heeft aan de verloofde 
van het dodelijke slachtoffer de totale 
schade uitbetaald. Na het overlijden van 
dat slachtoffer heeft gezegde verloofde 
het !even geschonken aan een kind van 
wie het vonnis zegt dat het uit haar ver
houding met de overledene ontsproten is; 
in totaal betaalde verweerster aan de 
verloofde D ... W ... 1.138.108 frank. 

Verweerster heeft bovendien betalin-
gen gedaan aan R ... E ... , R ... J ... , R ... E ... ,' 
R... Ch... en R... R ... , samen ten belope , 
van 196.177 frank. i 

Thans vordert verweerster terugbeta
ling van een deel van die sommen, om
dat haar verzekerde slechts voor een 
derde aansprakelijk werd verklaard. Ze 
vordert dus 758.738 frank terug wat de 
verloofde betreft en 130.735 frank wat de 
familieleden betreft. 

In eerste aanleg werd de kwestie uit-1 
sluitend bekenen uit het oogpunt van de 
vraag of de verloofde D ... W ... al dan niet 
een derde is, in de zin van de polis die 
tussen de verzekeringsnemer R ... ( overle
den) en eiseres werd gesloten. I 

De eerste rechter heeft hierop bevesti
gend geantwoord en aldus de eis van 
verweerster gegrond bevonden. 

In hoger beroep werd de beslissing 
van de eerste rechter bevestigd. 

Tegen die beslissing doet eiseres thans 
een middel gelden. Het bestaat uit zes 
onderdelen. 

De bijzonderste strijdvraag die hier 
wordt opgeworpen is of de beslissing die · 
door het Hof van Beroep te Gent op 13 
mei 1980 in verband met de burgerlijke
partijstellingen werd gewezen bij de be
rechtiging van de strafzaak, al dan niet 
aan eiseres tegenstelbaar is. 

Het arrest beslist dat de beslissing van 
13 mei 1980 inderdaad tegenstelbaar is 
en alleszins tot bewijs strekt. 

Eiseres betwist die stelling, doch be
perkt haar cassatieberoep tot de beslis
sing over de vordering van de familiele
den, dus niet van de verloofde en haar 
kind. M.a.w. het is enkel de beslissing in 
verband met de som van 130.000 frank 
(in hoger beroep tot 126.000 frank terug
gebracht) waartegen het rechtsmiddel 
wordt aangewend. 

Het arrest oordeelt dat als de beslis
sing van 13 mei 1980 al geen onweerleg
baar vermoeden oplevert, het dan toch 
een weerlegbaar vermoeden uitmaakt. 
Het tegenbewijs dat eiseres zou moeten 
leveren, wordt zelfs niet aangeboden. 

Hieruit volgt dat verweerster, die de 
totaliteit van de vergoeding heeft uitge
keerd, van eiseres terugbetaling mag 
vorderen van al wat zij heeft uitgekeerd 
boven het aandeel in de schadevergoe
ding waartoe haar verzekerde werd ver
oordeeld. 

Hier echter doet zich de moeilijkheid 
voor : het arrest van 13 mei 1980 heeft 
aan de familieleden van het slachtoffer 
R ... de totaliteit van hun vordering toege
wezen, terwijl hetzelfde arrest oordeelt 
dat R... voor twee derde van de schade 
aansprakelijk was. 

Eiseres betoogt dat aan die familiele
den, die slechts schade bij weerslag heb
ben geleden, niet meer mag worden toe
gekend dan het deel dat ten laste van de 
verzekerde van verweerster werd gelegd, 
t.w. een derde. Als die Stelling juist is 
dan konden die familieleden, van eiseres 
geen vergoeding bekomen. 

In dat geval kan verweerster, die noch
tans de totaliteit van de schade heeft be
taald, geen verhaal op eiseres nemen, nu 
deze tot geen schadevergoeding jegens 
de consorten R... kan worden veroor
deeld. 

Eiseres werpt in dit verband op dat 
verweerster, die alleen voor de strafrech
ter verscheen, niet had mogen berusten 
in het arrest dat haar verzekerde veroor
deelde. Zij had cassatieberoep moeten 
instellen, ten einde die veroordeling, die 
eiseres onwettig acht, te doen vernieti
gen. 

Gelet op het voorgaande kunnen thans 
de zes onderdelen worden onderzocht. 

Wat l1et eerste onderdeel betreft: 
Er wordt een tegenstrijdigheid aange

voerd, omdat het arrest enerzijds beslist 
dat de beslissing van 13 mei 1980, hoe
wei geen gezag van gevl'ijsde, toch wette
lijke bewijswaarde heeft en anderzijds 
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dat onderscheid maken tussen R... (be- I (gebeurijk incidenteel derdenverzet). Dat 
stuurder) en R. .. (slachtoffer), wat de ge- heeft hij dan ook na verwijzing gedaan 
volgen van het arrest van 13 mei 1980 en aldus werd, ten aanzien van de fiscus, 
betreft, tegen het gezag van het gewijsde de beslissing van nietigverklaring teniet-
indruist. gedaan. 

Nu beslist het arrest niet dat de beslis- Dat is ook wat hier door het arrest 
sing van 13 mei 1980 geen gezag van ge- van het hof van beroep wordt beslist. Ei
wijsde heeft, doch het maakt een onder- 'I seres kon tegen de beslissing op burger
scheid tussen de gevolgen van dat gezag, lijk gebied derdenverzet instellen, ten 
naargelang het gaat om de partijen die einde de beslissing wat haar betreft en 
bij het geding waren betrokken (onweer- ( voor zover ze haar rechten zou schaden, 
legbaar vermoeden) en andere (weerleg- te doen vernietigen. 
baar vermoeden). Dit sluit overigens a.an Nu moet hieraan worden toegevoegd 
bij de leer van uw arrest van 20 april dat die beperkte tegenstelbaarheid hoe 
1966 (2). dan ook nooit tot gevolg kan hebben dat 

Het onderdeel mist derhalve feitelijke I de beslissing rechten ten laste van de 
grondslag. derde zou doen ontstaan. Dit is overi

Het is evenmin duister als dubbelzin
nig. In dit verband mist het eveneens fei
telijke grondslag. 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

gens ook de draagwijdte van de bepaling 
van artikel 9 van de wet van 1 juli 1956, 
luidens welke het vonnis dat gewezen 
wordt over een geschil, ontstaan uit een 
schade veroorzaakt door een motorvoer
tuig, aan de verzekeraar, aan de verze-

Het tweede onderdeel voert eerst aan kerde en aan de benadeelde persoon niet 
dat, nu eiseres noch haar verzekerde . tegenstelbaar is, indien ze bij het geding 
partij waren bij het geding waarover op niet aanwezig waren of niet erbij opge-
13 mei 1980 werd beslist, het arrest van roepen werden. 
dezelfde datum geen gezag van gewijsde Het onderdeel, dat zo'n onderscheid 
ten opzichte van eiseres kan hebben. niet maakt, is dus slechts gegrond voor 

Die stelling is op zich zelvi:l te alge- zover hiermede wordt bedoeld dat uit het 
meen. Hetgeen door het arrest van 13 arrest van 13 mei 1980 volgt dat de ver
mei 1980 werd beslist, kan ook ten op- plichtinge·n ten laste van eiseres zouden 
zichte van derden gelden, in die zin dat · kunnen gelegd worden. 
derden verplicht zijn er rekening mee te Vervolgens betoogt eiseres dat, gelet 
houden. Doch dit betekent niet dat der- op het feit dat de nabestaanden van het 
den verplicht zouden zijn de beslissing slachtoffer slechts indirecte schade heb
waarbij ze geen partij waren, uit te voe- ben geleden, zij niet meer mogen ver
ren. Het geval dat tot uw reeds vermel.d ,krijgen dan het deel van de schade dat 
arrest van 20 april 1966 aanleiding gaf, niet ten laste van R. .. (slachtoffer) werd 
was op dat gebied leerrijk : Een vennoot- gelegd. Het weerlegbaar vermoeden mag 
schap · werd op vordering van een ven- hier niet gelden om een onwettige uit
noot nietig verklaard en dus als niet be- spraak te doen zegevieren, t.w. de totali
staande beschouwd. Achteraf weigerde teit van de schadevergoeding aan die 
de fiscus met die beslissing rekening te partijen toe te kennen, daar waar ze 
houden en oordeelde dat de vennoot- ,slechts recht hadden op een derde. 
schap door partijen ontbonden werd. Fis-
caal gezien waren de gevolgen, naarge- , Het mi.ddel geeft hierbij blijk van ver
lang het ging om een ontbinding dan wel .warring, doordat het van een te algeme
om een nietigverklaring, totaal verschil·· ,ne stelling uitgaat. 
lend. Het hof van beroep had de fiscus Ofwel heeft de bekritiseerde beslissing 
gelijk gegeven. Op het cassatieberoep betreffende de familieleden van het 
van de belastingschuldige heeft het Hof ·slachtoffer niet tot gevolg dat ten laste 
die beslissing vernietigd, omdat de fiscus ·van eiseres verplichtingen ontstaan en in 
verplicht was rekening te houden met de dat geval kan ze die beslissing enkel be
beslissing van de rechtbank van !wop- strijden door het instellen van derden
handel waarbij de nietigverklaring werd verzet, mits zij van een belang doet blij
uitgesproken. Indien de fiscus met die ken. 
beslissing geen vrede kon nemen, dan Ofwel heeft die beslissing wel tot ge
had hij derdenverzet moeten instellen volg dat ten laste van eiseres verplichtin
~=====~=========~~ gen ontstaan en, in dit geval, is ze, onge

(2) Bull. en Pas., 1966, I, 1055. 
acht of ze goed of slecht is, hoe dan ook 
aan eiseres niet tegenstelbaar, 
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Tot zover is het 
grand. 

onderdeel dus ge-~ schadevergoeding betreft die aan de con
sorten R ... werd betaald. 

Dit is een totaal verkeerd beeld van de 
bewijskracht die aan een vonnis of een 
arrest ten opzichte van derden, die geen 
partij waren bij het geding, kan worden 
gehecht. Zulk vonnis of arrest kan geen 
bewijs opleveren van verplichtingen ten 
laste van die derden. Het vonnis of ar
rest kan enkel tot bewij s strekken van 
de verbintenissen die tussen partijen bij 
het geding worden bepaald. 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Hier werpt eiseres op dat het arrest al

leszins niet mocht beslissen dat, gelet op 
de bewijskracht van het arrest (hier 
spreekt men niet meer van gezag van 
gewijsde) de verdeling van de aanspra
kelijkheid, zoals in het arrest van 13 mei 
1980 bepaald, ook geldt ten aanzien van 
eiseres. Eiseres houdt staande dat de be
wijskracht enkel geldt ten opzichte van 
het bewijs van rechtshandelingen, 
rechtsfeiten of materiiHe feiten waarvan 
het bestaan door die beslissing wordt 
vastgesteld, doch niet wat de gevolgen 
betreft die eruit ontstaan, dit is een ver
plichting te haren laste. 

Het arrest van 13 mei 1980 waarbij ei
seres noch haar verzekerde partij waren, 
kon geen verplichting ten opzichte van 
eiseres tot stand brengen. We hebben dit 
zoeven gezien. 

Als het vaststaat dat verweerster tot 
betaling van de totaliteit van de schade
vergoeding jegens de familieleden werd 
veroordeeld, dan houdt dat niet in dat ei
seres verplicht is twee derde daarvan 
aan verweerster terug te betalen. Die 
verplichting volgt alleszins niet uit de be
wijskracht van het arrest van 13 mei 
1980. 

Het bestreden arrest beslist in dit ver
band : " waar de appellante er zich enkel 
toe beperkt te zeggen dat dit arrest haar 
niet kan tegengeworpen worden, toont 
zij op geen enkele wijze aan of houdt zij 
voor dat de verdeling van de aansprake
lijkheid die erin werd gemaakt tussen de 
beide bestuurders, onjuist werd ge
maakt. , 

" In die omstandigheden wordt het 
vermoeden voornoemd niet door de ap
pellante weerlegd en geldt de verdeling 
van de aansprakelijkheid, zoals zij bij dit 
strafarrest werd gemaakt, ook t.a.v. 
haar. , 

Zoals reeds aangetoond, heeft het ar
rest van 13 mei 1980 alleszins geen be
wijskracht ten opzichte van eiseres, wat 
betreft haar verplichtingen tegenover 
verweerster. De stelling van het arrest 
komt erop neer dat hoewel eiseres bij 
het geding dat in 1980 werd beslecht, 
geen partij was, zij niettemin door dat 
arest gebonden is. Het arrest van 13 mei 
1980 zou het bewijs van haar verplichtin
gen inhouden, d.i. zowel wat betreft de 
verdeling van de aansprakelijkheid tus
sen e1seres en verweerster, als wat de 

Het arrest kon dus niet wettig beslis
sen dat het arrest van 13 mei 1980, waar
bij eiseres noch haar verzekerde partij 
waren, het bewijs inhield van de ver
plichtingen van eiseres tegenover ver
weerster. 

Het onderdeel is derhalve gegrond. 

Wat het vierde onderdeel betreft: 

Het arrest zou de regels van het rech
terlijk gewijsde hebben geschonden door 
te beslissen dat verweerster, als gesubro
geerde in de rechten van R... (bestuur
der), lastens eiseres terugbetaling kon 
vorderen van alles wat zij boven het aan
deel van de aansprakelijkheid van R ... 
(bestuurder) aan de burgerlijke partijen 
heeft betaald, overeenkomstig hetgeen in 
het arrest van 13 mei 1980 werd beslist. 
Eiseres beroept zich hierop dat het ge
rechtelijk gewijsde van een arrest gewe
zen over de burgerlijke vordering slechts 
betrekkelijk is (d.w.z. beperkt tot de par
tijen die bij het geding werden betrok
ken - dus niet erga omnes, zoals dit wei 
het geval is met de strafbepalingen). 

Uit wat in verband met het tweede en 
het derde onderdeel werd uitgelegd, 
volgt dat ook dit onderdeel gegrond is. 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
In een eerste dee! werpt eiseres op dat 

het arrest berust op een dubbelzinnige, 
duistere en onvolledige motivering, om
dat het arrest, als antwoord op de stel
ling van eiseres dat ze contractueel niet 
kon gehouden zijn ten opzichte van de 
consorten R ... die ten opzichte van haar 
verzekerde geen derden zijn, beslist dat 
het arrest van 13 mei 1980 geen onder
scheid maakt tussen de schadelijders als 
derden ten aanzien van R ... (slachtoffer), 
enerzijds, en R... (bestuurder), ander
zijds. 

Eiseres meent dat men aldus niet kan 
uitmaken of het arrest a! dan niet berust 
op het dee! van het arrest van 13 mei 
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1980 dat verband houdt met de straf- echter toe te schrijven aan de stelling 
zaak, dan wel op het deel van de uit- van het arrest dat, nu door het arrest 
spraak op de burgerlijke vorderingen. ) van 13 mei 1980 definitief werd beslist 

Uit het arrest blijkt evenwel dat het dat de consorten R. .. recht hebben op de 
arrest het vraagstuk van het gezag van totaliteit van de door hen opgelopen 
het gewijsde in verband brengt met de . schade en partij R ... (bestuurder) veroor
burgerlijke vorderingen. In dit verband deeld werd tot betaling van die totale 
is het arrest noch duister noch dubbel- schade, terwijl hij slechts aansprakelijk 
zinnig. Het onderdeel mist derhalve tot werd verklaard voor een derde, verweer
dusver feitelijke grondslag. ster, die in de rechten van haar verze-

Dit brengt tevens mede dat het onder- kerd~ werd gesubrogeerd, gere~htigd is 
deel, voor zover het opwerpt dat het ar- betalmg te v~rderen v~n de ovenge twee 
rest geen gezag van gewijsde heeft ten derde .. Om d1t te besll~sen gaat het ar
opzichte van eiseres, d.w.z. dat haar niet rest mt va~ de ov~rwegmg dat het arre.st 
kan tegengeworpen worden dat, luidens van 1~ me1 1980 ~:seres tegenstelbaar 1s, 
het arrest van 13 mei 1980 de consorten allesz1~s a~s bewlJS van hetgeen ze ver
R... te haren opzichte derden zijn, ge- schuldlgd lS. 
grond is. Dit is immers geen vraag van Uit het onderzoek van de derde, vierde 
bewijs, doch wel een beslissing die een en vijfde onderdelen is reeds gebleken 
verbintenis ten laste van eiseres doet dat die stelling fout is. 
ontstaan, hoewel zij geen gelegenheid 
kreeg haar rechten in dit verband te Het zesde onderdeel is dus in dit op-
doen gelden. zicht ook gegrond. 

Het onderdeel is derhalve in dit ver- Beslissing: cassatie. 
band gegrond. 

Wat het zesde onderdeel aangaat: 
Eiseres werpt eerst op dat er op haar 

conclusie niet werd geantwoord, waarin 
ze deed gelden dat, nu het slachtoffer 
R ... zelf aansprakelijk werd gesteld ten 
belope van twee derde, de familieleden 
van het slachtoffer slechts aanspraak 
konden maken op eem derde ten laste 
van R ... (bestuurder), maar geen verhaal 
hadden tegen haar. 

ARREST 

(A.R. nr. 6247) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1987 
door het Hof van Beroep te Gent ge-
wezen; 

Dit is het vraagstuk van de indirecte Over het middel: schending van de ar-
schade, waarvan reeds werd gezegd dat tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
de schadelijders gebonden zijn aan de 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1382, 1383 
toestand van het slachtoffer. Het Hof van het Burgerlijk Wetboek, 2, 23, 25, 26 
heeft immers reeds herhaalde malen be- van het Gerechtelijk Wetboek, 360 van 
slist dat, wanneer het slachtoffer zelf het Wetboek van Strafvordering, gewij
ook maar gedeeltelijk schuld heeft aan zigd bij de wet van 26 februari 1981, 4 
het ongeval, zijn naastbestaanden van de wet van 17 april 1878 houdende 
slechts aanspraak op vergoeding kunnen de voorafgaande titel van het Wetboek 
maken in verhouding tot de schuld van van Strafvordering, 9, eerste en zesde 
het slachtoffer (3). . lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffen-

Het is juist dat er op dit punt geen de de verplichte aansprakelijkheidsver
antwoord in het arrest voorkomt. Dit is zekering inzake motorrijtuigen, en van ------------------1 het algemeen rechtsbeginsel van het ge

zag van gewijsde in strafzaken, 
(3) Cass., 19 dec. 1962, Bull., 1963, 491, en · doordat het bestreden arrest eiseres 

cone!. Dumon, R.D.P., 1962/63, biz. 568-582; veroordeelt om aRn verweerster een be-
Cass., 17 juni 1963, Bull., 1963, 1096, en noot d t b t 1 126 400 f k d 
Kirkpatrick, R.C.J.B., 1964, 446; Cass., 19 dec. rfg ~ e a edn van V i r(a~ op) .e 
1967, Bull, 1968, 537; Cass., 19 okt. 1970, Bull., vo gen e gron en: « o g~ns e1~eres lS 
1977 213· Cass. 15 april 1980 Bull. 1980 1004· het strafarrest van 13 mel 1980, m zover 
Cas;. 10 feb. 1ll81 en 14 april 1981,' Bull.: 1981: ( het op burgerlijk gebied beschikte, haar 
623 en 915; DE PAGE, II, biz. 971, nr. 962; PLA- niet tegenstelbaar daar zij, noch haar 
NIOL, II, 869bis; CT. CoLIN, II, 199ter; DEMOGUE, I verzekerde, die in het ongeval was over
IV, 620; MAZEAUD, 1e ed., dl. I, 232-271; LALou, ~ leden, geen partij waren in dit geding. Is 
80-82 k 83-88. het gezag van rechterlijk gewijsde als 
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onweerlegbaar vermoeden betrekkelijk 
in die zin dat het slechts tussen partijen 
kan worden aangewend, belet dit niet 
dat een rechterlijke beslissing wettelijke 
bewijswaarde heeft t.a.v. derden, meer 
bepaald als weerlegbaar vermoeden ( ... ). 
Waar (eiseres) er zich enkel toe beperkt 
te zeggen dat dit arrest haar niet kan te
gengeworpen worden, toont zij op geen 
enkele wijze aan of houdt zij voor dat de 
verdeling van de aansprakelijkheid die 
erin werd gemaakt tussen de beide be
stuurders, onjuist werd gemaakt. In die 
omstandigheden wordt het vermoeden 
voornoemd niet door (eiseres) weerlegd 
en geldt de verdeling van de aansprake
lijkheid, zoals zij bij dit strafarrest werd 
gemaakt, ook t.a.v. haar. (Eiseres) stelt 
dat zij niet kan gehouden zijn vergoedin- • 
gen uit te keren op basis van een veroor-1 
deling lastens Robberechts Etienne die 

1 

juridisch niet verantwoord was. Zij po- · 
neert dat Robberechts cassatieberoep j 
had moeten instellen tegen het strafar
rest van 13 mei 1980, hetgeen als uitein- · 
delijk gevolg zou gehad hebben dat deze 

1 

maar ten belope van een derde van de 
eigen morele schade van de erfgenamen 
van Rasschaert zou veroordeeld zijn ge
worden. Terecht stipt (verweerster) aan i 
dat de rechtspraak ter zake die schade , 
niet steeds gelijklopend is geweest. Zelfs I 
indien dit nog het geval was geweest, 

1 

was Robberechts niet verplicht cassatie- 1 

beroep in te stellen vermits hij langs 
burgerlijke weg kon terugvorderen het
geen hij aan derden hoven zijn aandeel1 
in de aansprakelijkheid had moeten uit
betalen. Immers, bij verdeling van de 
aansprakelijkheid hebben zij die aan
sprakelijk worden gesteld een eigen vor
deringsrecht tegenover elkaar in de mate 
dat zij door derden worden aangespro
ken en/of moeten uitbetalen hoven hun 
aandeel in die aansprakelijkheid. (Ver
weerster) is gesubrogeerd in de rechten 
van haar verzekerde Robberechts. (Eise
res) stipt ook aan dat zij als verzekeraar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
R. .. contractueel niet kan gehouden zijn 
vergoedingen te betalen aan de ouders, 
de broers en de zuster van haar verze- 1 

kerde. De modelpolis is hier niet aan de 1 

orde. Robberechts werd veroo.rdeeld om I 
bepaalde schade aan die bloedverwanten I 
van Rasschaert integraal te vergoeden.l 
Die burgerlijke partijen werden als der
den-schadelijders zonder fout aanzien. 
Er kan niet voorgehouden worden dat 
diezelf<;le persoon t.a.v. de ene (Robbe
rechts) wei en de andere (Rasschaert) 
niet als derden worden beschouwd. Het 

is immers slechts op basis van het begin
sel van de solidariteit tussen de aanspra
kelijke schadeverwekkers dat zij als der
den-schadelijders de gehele vergoeding 
van bepaalde schade konden bekomen. 
Nu een onderscheid maken is ingaan te
gen het gezag van gewijsde van het ar
rest van 13 mei 1980. Waar zoals hoger 
reeds gezegd de beide aansprakelijken 
een eigen vorderingsrecht tegenover el
kaar bezitten voor zover zij hoven hun 
aandeel in de aansprakelijkheid werden 
aangesproken of hebben uitbetaald, kan 
(verweerster) als gesubrogeerde in de 
rechten van Robberechts (aansprakelijk 
voor een derde) van (eiseres) die namens 
wijlen Rasschaert (aansprakelijk voor 
twee derde) kan aangesproken worden, 
terugbetaling vorderen van hetgeen zij 
hoven het aandeel heeft uitbetaald », 

tezwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
waar het enerzijds stelt dat alhoewel ei
seres noch haar verzekerde Rasschaert 
partij waren bij het arrest van 13 mei 
1980 van de achtste kamer van het Hof 
van Beroep te Gent, en dus dit arrest 
geen gezag van gewijsde heeft ten op
zichte van eiseres, zulks niet belet dat 
deze rechterlijke beslissing wettelijke be
wijswaarde heeft t.o.v. eiseres als derde, 
meer bepaald als weerlegbaar vermoe
den en daaruit afleidt dat de verzekerde 
van eiseres voor twee derde aansprake
lijk is voor het ongeval, en waar het an
derzijds stelt dat nu een onderscheid rna
ken tussen de burgerlijke partijen die 
als derde-schadelijders zonder fout aan
gezien werden t.o.v. Robberechts en t.o.v. 
Rasschaert indruist tegen het gezag van 
gewijsde van dit arrest van het Hof van 
Beroep te Gent, gebaseerd is op tegen
strijdige, dubbelzinnige en duistere mo
tieven; immers aan het kwestieuze arrest 
van 13 mei 1980 tegelijk, tegenover eise
res en in dezelfde omstandigheden, ge
zag van gewijsde geweigerd en erkend 
wordt, zodat de motivering der bestreden 
beslissing tegenstrijdig is; het daarbij in 
aile geval niet uit te maken is of het ar
rest zich t.o.v. de solidariteit der veroor
deling baseert op het gezag van gewijsde 
van het arrest van 13 mei 1980 als dus
danig of enkel op zijn kracht als weer
legbaar vermoeden, zodat de motivering 
duister en dubbelzinnig is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest van 13 
mei 1980 van de achtste correctionele ka
mer van het Hof van Beroep te Gent, be
slissend op burgerlijk gebied dat de bur
gerlijke partijen te beschouwen waren 
als derden-schadelijders zonder fout en 
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hen op basis van de solidariteit de gehe- 1980, geen vaststelling inhoudt van het 
le schadevergoeding toekennend, geen bestaan van een rechtshandeling, rechts
gezag van gewijsde heeft tegenover eise- ,feit of materieel feit, maar enkel de ge
res, daar noch eiseres noch haar verze- volgen van een rechtsfeit regelt; die re
kerde, wijlen Rasschaert Edmond, geen /geling geen bindende bewijskracht heeft 
partij bij het arrest van 13 mei 1980 wa- tegenover eiseres, die geen partij in dat 
ren (schending van de artikelen 23, 25, arrest is geweest (schending van de arti-
26 van het Gerechtelijk Wetboek en van kelen 1319, 1320, 1349 en 1353 van het 
het algemeen rechtsbeginsel van het re- Burgerlijk Wetboek); 
latief gezag van gewijsde van de straf-
rechtelijke beslissingen statuerend over vierde onderdeel, het arrest van 13 
burgerlijke belangen); het kwestieuze ar- mei 1980 van de achtste correctionele ka
rest van 13 mei 1980 evenmin, t.o.v. de mer van het Hof van Beroep te Gent en
beslissing dat de burgerlijke partijen kel op burgerlijk gebied beslist heeft de 
Rasschaert derden-schadelijders waren i aansprakelijkheid voor het ongeval te 
zonder fout en solidair recht hadden op verdelen tussen Robberechts voor een 
de gehele schadevergoeding, als weerleg- derde en Rasschaert voor twee derde, en 
baar vermoeden tegen eiseres kan inge- eveneens enkel op burgerlijk gebied uit
roepen worden; immers de burgerlijke spraak gedaan heeft over de hoegroot
partijen Rasschaert als schadelijders heid van de schade geleden door de bur
vergoeding vragen voor de morele scha- gerlijke partijen Rasschaert Edmond, De 
de die zij geleden hadden ten gevolge Pauw Suzanne, en hun kinderen Ras
van het overlijden van hun familielid schaert Roland, Charles, Emiel en Jean
Rasschaert Edmond, die zelf voor twee nine, zodat die beslissingen geen gezag 
derde van de schade aansprakelijk was, van gewijsde « erga omnes » hebben; het 
zodat zij geen recht hadden op volledige arrest de regelen van het rechterlijk ge
vergoeding (schending van de artikelen wijsde miskent door te beslissen dat ver-
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet- ~ weerster, als gesubrogeerde in de rech
boek) en het arrest van 13 mei 1980 niet ten van Robberechts, lastens eiseres 
als een vermoeden « contra legem » te- terugbetaling kon vorderen van alles wat 
genover eiseres kan gelden (schending 1 zij boven het aandeel van de aansprake
van de artikelen 1348, 1350, 1352 en 1353 lijkheid van Robberechts aan die burger
van het Burgerlijk Wetboek); het feit dat lijke partijen betaald heeft overeenkom
de rechtspraak niet altijd op gelijke wij- · stig hetgeen beslist werd door het arrest 
ze de artikelen 1382 en 1383 van het Bur- van 13 mei 1980, alhoewel eiseres geen 
gerlijk Wetboek gei:nterpreteerd heeft, partij was in dat arrest; immers het ge
noch het feit dat de beide aansprakelijke rechtelijk gewijsde van een arrest, gewe
partijen een eigen vorderingsrecht tegen zen door een strafrechtsmacht, enkel 
elkander bezitten voor zover zij boven over de burgerlijke vorderingen slechts 
hun aandeel in de aansprakelijkheid be- ·betrekkelijk gezag van gewijsde heeft 
taald hebben, de bestreden beslissing, (schending van de artikelen 360 van het 
die gebaseerd is op een onwettelijk Wetboek van Strafvordering, 4 van de 
weerhouden vermoeden, niet wettelijk wet van ~ 7 april 1878, van het algemeen 
verantwoorden (schending van de artike- ·rechtsbegmsel van het gezag van gewijs
len 1348, 1353, 1382, 1383 van het Burger- de in strafzaken, en, voor zoveel als no
lijk Wetboek, 9, eerste en zesde lid, van dig, van de artikelen 2, 23, 25 en 26 van 
de wet van 1 juli 1956); het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest zich ten 
onrechte gebaseerd heeft op de bewijs
kracht van het arrest van 13 mei 1980 
van de achtste correctionele kamer van 
het Hof van Beroep te Gent, om te be
slissen dat de verdeling van de aanspra
kelijkheid voor het verkeersongeval zo
als in dat arrest gemaakt, ook geldt ten 
aanzien van eiseres; de bewijskracht van 
gerechtelijke beslissingen immers be
perkt is tot de rechtshandelingen, rechts
feiten of materiiHe feiten waarvan het 
bestaan door die beslissing vastgesteld 
werd; de verdeling van de aansprakelijk
heid, gemaakt in het arrest van 13 mei 

vijfde onderdeel, eiseres staande hield 
.dat zij als verzekeraar burgerlijke aan
,sprakelijkheid van Rasschaert contractu
;eel niet kan gehouden zijn vergoeding te 
betalen aan de ouders, de broers en de 
zuster van haar eigen verzekerde omdat 
deze geen derden zijn ten opzichte van 
Rasschaert (zie appelconclusie van eise-
1;res gedateerd op 21 april 1987, p. 4, 
nr. 31); het arrest dit middel verwerpt 
door zich te baseren op het gezag van 
gewijsde van het arrest van 13 mei 1980 

1van de achtste correctionele kamer van 
het Hof van Beroep te Gent, om te be-
1slissen dat geen onderscheid kan ge-
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maakt worden tussen de schadelijders staanden van Rasschaert; die schade im
als derden ten aanzien van Rasschaert mers voortspruit uit hun familie- en ge
enerzijds en Robberechts anderzijds; ei- negenheidsbanden met Rasschaert, zodat 
seres evenwel uitdrukkelijk staande zij enkel op een derde van die vergoe
hield dat dit arrest een betrekkelijk ge- ding recht hadden lastens Robberechts, 
zag van gewijsde had in zoverre het uit- vermits Rasschaert zelf voor de overige 
spraak gedaan had over de burgerlijke twee derde aansprakelijk verklaard werd 
vorderingen en niet tegenstelbaar was (zie appelrekwest van eiseres, p. 2, nr. 3, 
aan eiseres vermits zij geen partij was en de appelconclusie van eiseres, geda
in dat arrest (zie appelconclusie van eise- teerd op 21 april 1987, p. 3, voorlaatste 
res, gedateerd op 21 april 1987, P· 2, zin); het arrest eiseres veroordeelt tot te
nr. 1); het gebrek aan motieven niet toe- rugbetaling van twee derde van de ver
laat uit te maken of het bestreden arrest goeding aan verweerster die de volledige 
zich gebaseerd heeft op het gezag van vergoeding overeenkomstig het arrest 
gewijsde van het beschikkende gedeelte van 13 mei 1980 betaald had en daardoor 
van het arrest van 13 mei 1980 over de in de rechten van Robberechts gesubro
strafvordering dan wei over de burger- geerd was, zonder te antwoorden op het 
lijke vorderingen, zodat de motivering preciese verweer afgeleid uit diens on
dubbelzinnig, duister en onvolledig is juiste veroordeling (schending van arti
(schending van artikel 97 van de Grond- kel 97 van de Grondwet); het gebrek aan 
wet); h~~ arrest in. de eerste hypothese motivering bovendien niet toelaat uit te 
de bewiJS~racht mrskent van het arr~st maken of het beschikkende gedeelte van 
van 13 mer 1980 van de achtste correctro- "het arrest van 13 mei 1980 waarbij Rob
nele kamer. va~ het Hof .van Beroep ~e berechts tot volledig schadeherstel ver
Gent, ver~mts m het motrverende en m oordeeld werd, tegenwerpelijk was aan 
het beschrkkende gedeelte ervan over de eiseres ingevolge de wettelijke bewijs
strafvordering nergens vermeld werd dat waarde als weerlegbaar vermoeden van 
de bur~erlijke partij~n als derden dienen . dit arrest, dan wei omdat het gezag van 
aangezr~n ten aanzre~ van Robberechts gewijsde genoot en eiseres om die reden 
(schendmg van ~~ artrkelen 1.319 en 1320 veroordeeld werd tot terugbetaling van 
yan het BurgerhJk Wetboek), h~t arrest twee derden (schending van artikel 97 
1~ de tweede hyp?th~se evenmm wette- van de Grondwet); het arrest in de eerste 
hJk verantv:oord rs; rmmers heth arre.st die weerlegbare bewijswaarde ten on
van 13 mer 1980, voor zover et .~;ut- rechte aanvaardt zonder te antwoorden 
spraak. gedaan heeft over de burger!~Jke op het uitdrukkelijk verweer afgeleid uit 
vordermgen, geen gezag van gewrJsde . . . 
« erga omnes " heeft, zodat het arrest er de OnJmste ':'eroordelmg. van Robbe
zijn beslissing tegen eiseres ten onrechte rechts (schend.mg van artrkel 97 van de 
erop gebaseerd heeft vermits eiseres Grondwet) en m de .tweede hypothese .~e 
geen partij was in dat arrest van 13 mei regels van het relatref gezag van 15ewiJS· 
1980 (schending van de artikelen 360 van de schendt, zoals aangetoond m ~et 
het Wetboek van Strafvordering en 4 van tweede en. derde onderdeel (schendmg 
de wet van 17 april 1878, van het alge- van de artrkelen 360 van het Wetboek 
meen rechtsbeginsel van het gezag van van S~rafvordermg en 4 van de wet van 
gewijsde in strafzaken, en, voor zoveel 1? april1878, van het algemeen r~chtsb~
als nodig, van de artikelen 2, 23, 25 en 26 gmsel van het gezag van geWIJ~de m 
van het Gerechtelijk Wetboek), en ver- strafz~ken en, voor zoveel als nodrg, van 
weerster in haar appelconclusie hoven- de arti~elen 2, 23, 25 .en 26 van ~;tet Ge
dien aanvaard had dat eiseres als verze- rechtehJk Wetboek); erseres alleszms ~en 
keraar niet in dat arrest betrokken werd onrechte veroordeeld werd tot bet~lmg 
(zie de appelconclusie van verweerster, aan verweerster, als gesubrogeerde m _de 
p. 4, alinea's 3 en 4, schending van arti- rechten van Robberechts, v_an vergoedn;t
kel 9, eerste en zesde lid, van de wet van g~n voor ~~rele schade dre v:oortsprmt 
1 juli 1957 [lees : 1956]); mt de famrhe- en gene~.enherdsbanden 

tussen Rasschaert en ZIJn erfgenamen 
zesde onderdeel, eiseres in haar appel- en nabestaanden, waarvoor Rasschaert 

rekwest en appelconclusie uitdrukkelijk zelf aansprakelijk was en Robberechts 
staande hield : dat het arrest van 13 mei geen vergoeding verschuldigd was 
1980 haar niet kon tegengesteld worden (schending van de artikelen 1382 en 1383 
vermits Robberechts daarin onjuist ver- van het Burgerlijk Wetboek), en de be
oordeeld was geworden tot betaling van wijskracht van het arrest van 13 mei 
drie derde der vergoeding voor morele 1980 in geen geval die onwettige veroor
schade aan de erfgenamen en nabe- · deling lastens eiseres kan rechtvaardi-

1 
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gen (schending van de artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek): 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest zon

der tegenstrijdigheid noch dubbel
zinnigheid beslist dat het arrest van 
13 mei 1980 geen gezag van gewijs
de heeft tegenover eiseres en haar 
verzekerde, maar wel « wettelijke 
bewijswaarde », en dat zulks tot ge
volg heeft dat de verdeling van aan
sprakelijkheid, zoals door voormeld 
arrest werd bepaald, aan eiseres 
kan worden tegengeworpen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over de andere onderdelen sa
men: 

Overwegende dat, hoewel het ge
zag van gewijsde betrekkelijk is en 
slechts tussen de partijen kan wor
den opgeworpen, zulks niet belet dat 
de beslissing ten opzichte van der
den, die geen partij bij het geding 
waren, bewij swaarde heeft, onder 
voorbehoud van het rechtsmiddel 
dat de wet deze derden toekent, na
melijk het derdenverzet, bij wijze 
zowel van incidentele als van hoofd
vordering; dat die bewijswaarde 
evenwel niet betekent dat uit die be
slissing verplichtingen ten laste van 
die derden ontstaan, waaraan ze 
zich slechts zouden kunnen onttrek
ken door het tegenbewijs te leveren; 

Overwegende dat derhalve het be
streden arrest niet wettig beslist dat 
het arrest van 13 mei 1980, voor zo
ver het de aansprakelijkheidsverde
ling en het bedrag van de schade
vergoeding dat aan de naastbestaan
den van het slachtoffer Rasschaert 
toekomt, heeft bepaald, aan eiseres 
kan worden tegengeworpen, en hier
uit evenmin wettig afleidt dat eise
res gehouden is aan verweerster te
rug te betalen hetgeen deze laatste 
heeft betaald hoven het aandeel dat 
ten laste van Robberechts werd ge
legd; 

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 d~ 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

28 april 1989 - 1e kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 496 

1' KAMER - 28 april 1989 

1° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
O.C.M.W. - RECHTSVORDERING TOT TE
RUGBETALING DOOR PARTICULIEREN VAN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING -
VERJARINGSTERMIJN VAN DE RECHTSVORDE
RING. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - RECHTSVOR
DERING TOT TERUGBETALING DOOR PARTI
CULIEREN VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENST
VERLENING - TERMIJN (DUUR). 

1° en 2° Krachtens art. 102, eerste lid, 
O.C.M. W.-wet verjaart de in artt. 98 en 
99 van die wet bedoelde rechtsvorde
ring tot terugbetaling door particulie
ren van maatschappelijke dienstverle
ning overeenkomstig art. 2277 B. W., 
d.i. door verloop van vijf jaar. 

(O.C.M.W. TE ANTWERPEN 
T. FAES, VAN CRAEYNEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 6248) 

Dat de onderdelen in zoverre ge- HET HOF; - Gelet op het bestre-
grond zijn; den vonnis, op 12 juni 1986 door de 
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vrederechter van het tweede kanton 
Antwerpen in laatste aanleg gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 98 en 102 van de wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, 2272 en 2227 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de bij 
dagvaarding van 27 januari 1986 inge
stelde rechtsvordering van eiser tot te
rugbetaling door verweerders van de 
kosten van de verzorging in 1982 van 
hun zoon Peter verjaard verklaart op 
grond van artikel 2272 van het Burger
lijk Wetboek, 

terwijl de vordering van een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn 
tot terugbetaling van de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening niet 
met een jaar maar wel, op grond van de 
in artikel 102 van de wet van 8 juli 1976 
opgenomen verwijzing naar artikel 2277 
van het Burgerlijk Wetboek, met vijf 
jaar verjaart: 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat eiser bij dagvaarding van 
27 januari 1986 betaling vorderde 
van 11.235 frank uit hoofde van ver
zorgingskosten van het kind van de 
verweerders in het Algemeen Zie
kenhuis Middelheim in 1982, 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 102, eerste lid, van de wet van 8 
juli 1976 de in de artikelen 98 en 99 
van dez~lfde wet bedoelde vordering 
tot terugbetaling door particulieren 
van maatschappelijke dienstverle
ning verjaart overeenkomstig arti
kel 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat is door verloop van vijf 
jaren; 

Dat het vonnis, hoewel het vast
stelt dat het gaat om een vordering 
die wegens verzorgingskosten is in
gesteld door een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, eiser, 
die vordering verjaard verklaart 
met toepassing van artikel 2272 van 
het Burgerlijk Wetboek, naar luid 
waarvan de vordering van genees
kundigen, heelkundigen en apothe
kers wegens hun bezoeken, heelkun
dige behandelingen en geneesmidde
len verjaart door verloop van een 
jaar; 

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 
be;lissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de vrederechter van het zesde 
kanton Antwerpen. 

28 aprill989- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. van Heeke. 

Nr. 497 

2• KAMER - 2 mei 1989 

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
VOERTUIG WAARVAN DE IDENTITEIT NIET 
WERD VASTGESTELD. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERlNG 
- GEMEENSCHAPPELlJK MOTORWAARBORG
FONDS - MATERIELE SCHADE - SCHADE 
TOE TE SCHRIJVEN AAN EEN TOEVALLIG FElT 
- TOEVALLIG FElT- BEGRIP. 

1 • De verplichting van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds om 
de door een motorrijtuig veroorzaakte 
schade te vergoeden geldt niet, wat de 
stoffelijke schade betreft wanneer het 
ongeval werd veroorzaakt door een 
motorrijtuig waarvan de identiteit niet 
is vastgesteld. 

2" Het Gemeenschappelijk Motorwaar
.; borgfonds is tot vergoeding vooz· mate

riele schade gehouden wanneer geen 
enkele toegelaten verzekeringsonder
neming tot die vergoeding verplicht is, 
hetzij wegens een toevallig feit waar
door de bestuurder van het voertuig 
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dat het ongeval veroorzaakte vrijuit 
gaat, hetzij omdat de verzekerings
plicht niet werd nageleefd; het « toe
vallig feit » moet worden beoordeeld 
aan de zijde van de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval heeft ver
oorzaakt (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBURG
FONDS T. GHESQUIERE, JANSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 2308) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1988 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorziening van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds: 

B. tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vorderingen van de ver
weerders tegen eiser : 

nenwagen Peugeot 505, bestuurd door 
Roland Ghesquiere, een aanrijding 
plaatshad in de volge'lde omstandighe
den : beide bestuurders reden richting 
Brussel, op de middenstrook, met een 
snelheid van 100 a 110 kilometer per uur. 
Janssens zag plots dat de uitlaat van het 
voorliggend voertuig afbrak, en zij rem
de hevig ten einde een aanrijding te ver
mijden. Zij werd daarop aangereden 
door Ghesquiere die ondanks hard rem
men niet meer tijdig tot stilstand kon ko
men. Er is geen enkel aanwijsbaar ob
jektief gegeven waaruit zou moeten blij
ken dat zowel Janssens als Ghesquiere 
met een onaangepaste snelheid zouden 
hebben gereden en/of dat zij een onvol
doende veiligheidsafstand in acht zouden 
hebben genomen. Het is duidelijk dat 
Janssens werd opgeschrikt door het plots 
en onverwacht opdoemen van een afge
broken uitlaat. Men mag het Janssens 
niet ten kwade duiden dat ze hiervoor 
plots remde. In dergelijke omstandighe
den heeft een bestuurder geen tijd om 
de verscheidene " ontsnappingsmogelijk
heden " te overwegen. Een remming om 
veiligheidsredenen is een normale men
selijke reaktie. De reaktie van Janssens 
verschilt wezenlijk met het geval welke 
Ghesquiere in conclusies verhaalt, al
waar de kwestieuze bestuurder na kon
taktname op een onnodige en gevaar
lijke wijze reageerde. Deze plotse veilig-

Over het vierde middel: schending van heidsremming maakte voor Ghesquiere 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1384, 1 een onvoorzienbare hindernis uit. De 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, i eerste rechter heeft derhalve terecht be-
50, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betref- slist dat aan geen van beide bestuurders 
fende de controle der verzekeringsonder- een fout ten laste kan worden gelegd. De 
nemingen, 19, § 1, van het koninklijk be- rechtstreekse en uitsluitende oorzaak 
sluit van 16 december 1981 houdende van de aanrijding is het plotse afbreken 
inwerkingstelling en uitvoering van de van de uitlaat. Uit dit feit alleen kan 
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli men niet zonder meer afleiden dat de be-
1975 betreffende de controle der verzeke- stuurder van het kwestieuze voertuig 
ringsondernemingen, en 7.1 van het ko- een fout heeft begaan. In hoofde van bei
ninklijk besluit van 1 december 1975 de betrokken bestuurders dient dit als 
houdende algemeen reglement op de po- een toevallig feit te worden weerhouden. 
litie van het wegverkeer, Derhalve is het Gemeenschappelijk Mo-

doordat het vonnis eiser veroordeelt torwaarborgfonds op grond van de arti
tot het betalen van schadevergoeding kelen 50,paragraaf 1, 2•, van de wet van 
aan de burgerlijke partijen, verweerders, 9 juli 1975 en 19, paragraaf 1, van het ko
op grond van volgende overwegingen: ninklijk besluit van .16 december 1981 ge
« Uit de gegevens van de strafinformatie houden tot vergoedmg », 

terwijl, ... 
en de behandeling ter terechtzitting is 
gebleken dat op 3 juli 1985 te Zwijnaar
de, op de E5 (thans E40), tussen een per
sonenwagen Honda Accord, bestuurd 
door Madeleine Janssens, en een per so-

vierde onderdeel, artikel 50, § 1, van de 
, wet van 9 juli 1975 betreffende de contra

-----------------~ le der verzekeringsondernemingen be
paalt : « elke benadeelde kan van het Ge

(1) Zie Cass., 14 sept. 1988, A.R. nr. 6506 meenschappelijk Waarborgfonds de ver-
(A.C., 1988-89, nr. 25). , goeding bekomen van de schade voort-
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vloeiende uit lichamelijke letsels die 
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt : 
1o wanneer de identiteit van het motorrij
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, 
niet is vastgesteld; in dat geval wordt het 
Fonds in de plaats gesteld van de aan
sprakelijke persoon; 2o wanneer geen en
kele toegelaten verzekeringsonderne
ming tot die vergoeding verplicht is 
hetzij om reden van een toevallig feit 
waardoor de bestuurder van het voertuig 
dat het ongeval veroorzaakte vrij uit
gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht 
niet nageleefd werd; ( ... ) de omvang en 
de voorwaarden tot toekenning van dit 
recht op vergoeding worden bepaald 
door de Koning. In de gevallen bepaald 
in 2o ( ... ) kan de Koning de verplichtingen 
van het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds uitbreiden tot de vergoeding 
van de stoffelijke schade, binnen de bij
zondere perken die Hij bepaalt »; artikel 
19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 
december 1981 houdende inwerkingstel
ling en uitvoering van de artikelen 49 en 
50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemin
gen bepaalt : " Het Fonds vergoedt de 
schade voortvloeiend uit lichamelijke let
sels die door een motorrijtuig zijn ver
oorzaakt in de gevallen voorzien in arti
kel 50, § 1, van de wet. Bovendien 
vergoedt het Fonds de materiiHe schade 
die door een motorrijtuig is veroorzaakt 
in de gevallen bepaald in artikel 50, § 1, 
2° ( ... ) van de wet »; het << toevallig feit » 
in de zin van voormeld artikel 50, § 1, 2°, 
een gebeurtenis is die niet onder de aan
sprakelijkheid valt van een persoon, zij 
het een onbekend gebleven derde, op 
grand van artikel 1384, alinea 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, en die zich voordoet 
onafhankelijk van de menselijke wil en 
die dus ook niet rechtstreeks of onrecht
streeks veroorzaakt werd of in de hand 
gewerkt werd door een fout van de 
mens, zij het een onbekend gebleven 
derde, het bestreden vonnis bijgevolg 
niet wettelijk kan beslissen dat eiser 
overeenkomstig voormelde artikelen 50, 
§ 1, 2°, en 19, § 1, tot schadevergoeding 
gehouden is op grand van de overweging 
dat het ongeval veroorzaakt werd door 
het plots afbreken van de uitlaat van het 
voorliggend voertuig en dit een toevallig 
feit uitmaakt, zonder dat het vonnis vast
stelt dat het verliezen van de uitlaat de 
aansprakelijkheid van de bewaarder van 
de uitlaat, gegrond op artikel 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet kon mee
brengen, en dit verlies zich voordeed on
afhankelijk van de menselijke wil, dat 

het afbreken van de uitlaat zich niet an
ders had kunnen voordoen dan onafhan
kelijk van de menselijke wil en dat het 
afbreken van de uitlaat dus niet recht
streeks of onrechtstreeks veroorzaakt 
kon zijn of in de hand gewerkt kon zijn 
door een fout van een mens, zij het een 
onbekend gebleven derde, zodat het von
nis niet wettelijk verantwoord is en 
schending inhoudt van de artikelen 97 
van de Grondwet, 50, § 1, van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen en 19, § 1, 
van het koninklijk besluit van 16 decem
ber 1981 houdende inwerkingstelling en 
uitvoering van de artikelen 49 en 50 van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemin
gen: 

W at het vie:rde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens de 

artikelen 50, § 1, 1° en 2°, van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de con
trole van de verzekeringsonderne
mingen en 19, § 1, van het konink
lijk besluit van 16 december 1981, 
genomen ter uitvoering van voor
melde wetsbepaling, de benadeelde 
van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds vergoeding kan ver
krijgen voor schade voortvloeiend 
uit lichamelijke letsels wanneer de 
identiteit van het motorvoertuig dat 
het ongeval heeft veroorzaakt niet is 
vastgesteld, en bovendien ook voor 
materHHe schade wanneer geen en
kele toegelaten verzekeringsonder
neming tot die vergoeding verplicht 
is, hetzij wegens een toevallig feit 
waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaak
te vrijuit gaat, hetzij omdat de ver
zekeringsplicht niet nageleefd werd; 

Overwegende dat die bepalinge.n 
meebrengen dat de verplichting van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds om de schade veroorzaakt 
door een motorrijtuig te vergoeden, 
niet geldt, wat de stoffelijke schade 
betreft, ingeval het ongeval veroor
zaakt werd door een motorrijtuig 
waarvan de identiteit niet is vastge
steld; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat << de rechtstreek
se en uitsluitende oorzaak van de 
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aanrijding is het plotse afbreken 
van de uitlaat ... van het voorliggend 
voertuig >>, waarvan de identiteit on
bekend gebleven is; 

Dat het voorts oordeelt dat uit dit 
feit alleen van het plotse afbreken 
van de uitlaat << men niet zonder 
meer afleiden (kan) dat de bestuur
der van het kwestieuze voertuig een 
fout heeft begaan »; 

Dat het zodoende niet vaststelt 
dat het afbreken van de uitlaat een 
toevallig feit in de zin van artikel 
50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 
oplevert; 

Dat het die vaststelling enkel doet 
aan de zijde van de bestuurders 
Janssens en Ghesquiere; 

Overwegende dat het << toevallig 
feit » moet beoordeeld worden aan 
de zijde van de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft ver
oorzaakt; 

Dat het vonnis derhalve de beslis
sing dat eiser op grond van de voor
melde wettelijke bepalingen gehou
den is tot vergoeding van de mate
riele schade geleden door de ver
weerders niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het tweede middel, het 
derde middel, en het eerste, het 
tweede en het derde onderdeel van 
het vierde middel van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds te 
onderzoeken, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het beslist op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de verweerders Roland Ghesquiere, 
Madeleine Janssens en S.V. De So
ciale Voorzorg tegen het Gemeen- ~ 
schappelijk Motorwaarborgfonds, wat 
de materiele schade betreft; ver-

werpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt Roland Ghes
quiere, Madeleine Janssens en de 
S.V. De Sociale Voorzorg ieder in 
een derde van de kosten van de 
voorziening van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds; veroor
deelt Madeleine Janssens en de S.V. 
De Sociale Voorzorg, enerzijds, en 
Roland Ghesquiere, anderzijds, in 
de kosten van hun respectieve voor
ziening; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

2 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse, Biitzler en Houtekier. 

Nr. 498 

2• KAMER - 2 mei 1989 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
IVIING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLE
GING- WEDEROPNEIVIING- VOORWAARDEN 
- VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN 
DE VOORWAARDEN IN DE BESLISSING TOT 
WEDEROPNEMING. 

Een op proef in vrijheid gestelde gefnter
neerde kan op vordering van de procu
reur des Konings opnieuw in een psy
chiatrische inrichting worden opgeno
men, indien in zijn gedragingen of 
geestestoestand een gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar is, met 
name wanneer hij de hem opgelegde 
Foorwaarden niet in acht neemt; de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij dient na te gaan of de 
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voorwaarden voor de wederopneming 
vervuld zijn en zulks in haar beslis
sing vast te stellen (1). 

(DEBRUYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3295) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 februari 1989 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Gent; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 20 van de wet 
tot bescherming van de maatschappij : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20 van de genoemde wet een op 
proef in vrijheid gestelde ge1nter
neerde op vordering van de procu
reur des Konings opnieuw in een 
psychiatrische inrichting kan wor
den opgenomen, indien in zijn ge
dragingen of geestestoestand een 
gevaar voor de maatschappij waar
neembaar is, met name wanneer hij 
de hem opgelegde voorwaarden niet 
in acht neemt; dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
vervolgens uitspraak doet over de 
wederopneming van de betrokkene 
in een inrichting die zij aanwijst; 
dat de commissie echter vooraf 
client na te gaan of de voorwaarden 
voor de wederopneming vervuld zijn 
en zulks in haar beslissing dient 
vast te stellen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing « (vaststelt) dat de geYnter
neerde terecht wederopgenomen 
werd » en het verzoek van eiser tot 
invrijheidstelling op proef verwerpt 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1975 en 13 jan. 1976 

{

A.C., 1976, 416 en 543); 17 aug. 1977 
ibid., 1977, 1289); 20 sept. en 29 nov. 1977 
ibid., 1978, 91 en 347); 2 mei 1978 (ibid., 1978, 

1024); 28 nov. 1978, 21 feb., 13 maart, 24 en 24 
april 1979 (ibid., 1978-79, 358, 751, 822, 1009 en 
1015); 26 okt. 1982, A.R. nr. 7609 (ibid., 1982-83, 
nr. 137); 18 nov. en 3 dec. 1986, A.R. nrs. 914 
en 5423 (ibid., 1986-87, nrs. 169 en 203). 

en zegt dat de verdere internering 
zal plaatsvinden in de I.B.M. te 
Merksplas; 

Overwegende dat, nu uit de reden
geving niet blijkt welke gedraging 
of tekortkoming van eiser zijn we
deropneming rechtvaardigde, de 
vaststelling dat eiser « terecht » we
deropgenomen werd - en dienten
gevolge de beslissing in haar geheel 
- niet naar recht is verantwoord; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de 
psychiatrische afdeli.ng van de ge
vangenis te Gent, anders samenge
steld. 

2 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelljk
luidende conclusi~ van .de h. Krings, pro
cureur-generaal. 

Nr. 499 

2• KAMER - 2 mei 1989 

VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOU
DING - BEVEL TOT AANHOUDING TEGEN IN 
VRIJHEID GESTELDE OF IN VRIJHEID GELA
TEN VERDACHTE - BEGRIP. 

Art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis beoogt 
met name het geval waarin de onder
zoeksrechters de verdachte die hij in 
verdenking gesteld en ondervraagd 
heeft, in vrijheid heeft gelaten; het 
vindt geen toepassing wanneer een 
persoon enkel verhoord werd door de 
gerechtelijke politie, zij het op vor
dering van de onderzoeksrechter, en 
na dat verhoor niet ter beschikking 
van de onderzoeksrechter werd ge
steld. 
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zen zoals door eiseres in diezelfde con-
(ESTER) clu~ie gesteld, zij reeds op 18 februari 

1989 werd verhoord door de heer Marc 
ARREST Lammers, lid van de gerechtelijke poli

tie, zoals blijkt uit het proces-verbaal 
(A.R. nr. 3320) nummer 1602, opgesteld mgevolge een 

mondelinge opdracht van de onderzoeks-
HET HOF; - Gelet op het bestre- rechter te Brugge, de heer E. Desmet, in 

den arrest, op 10 maart 1989 gewe- het kader van het onderzoek omtrent de 
Zen door het Hof van Beroep te poging tot moord op de heer Luc Colpa

ert omstreeks 15.30 uur, dragende het 
Gent, kamer van inbeschuldiging- do~sier nummer 28/89; bij voormeld pro-
stelling; ces-verbaal van 18 februari 1989 uitdruk-

Over het middel: schending van de ar- kelijk werd vermeld dat de onderzoeks-
rechter Desmet te Brugge om 17.30 uur 

tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger- kennis kreeg van de inhoud van voor-
lijk Wetboek, 1, derde lid, en 8 van de meld verhoor en van de stand van het 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige onderzoek, waarop hij besliste dat, wat 
hechtenis, i betreft zijn onderzoek, de gerechtelijke 

doordat de kamer van inbeschuldiging- inspecteur eiseres mocht laten beschik
stelling, met overname van de beweegre- ken; voormeld onderzoek blijkens het 
denen aangebracht in de vordering van proces-verbaal nummer 1587 inzake dos: 
het openbaar ministerie, stelt dat uit het siernummer 28/89 werd voortgezet op 19 
dossier blijkt dat de verdachte voor het februari "1989 nu hierin expliciet wordt 
haar ten laste gelegde feit pas van haar verwezen na~r het verhoor van eiseres 
vrijheid werd beroofd op 19 februari 1989 op 18 februari 1989 omtrent diezelfde fei
te 20.30 uur en onder aanhoudingsman- ten en naar diezelfde mondelinge op
daat werd geplaatst op 20 februari 1989, dracht van onderzoeksrechter Desmet te 
dat immers de verdachte in het raam Brugge, zodat de kamer va.n inbe~chuldi
van het gerechtelijk onderzoek ten laste gingstelling niet zonder m1skennmg van 
van Luc Vandenberghe, ingesteld in het de bewijskracht, gehecht aan de proces
gerechtelijk arrondissement Veurne, ter sen-verbaal nummers 1587 en 1602, 
beschikking bleef van de onderzoeks- waarin melding wordt gemaakt van het 
rechter aldaar van 17 februari 1989, te verhoor van eiseres op 18 februari 1989 
19.30 uur, tot 18 februari 1989, te 19.15 ingevolge een mondelinge opdracht van 
uur en zij vervolgens in het kader van onderzoeksrechter Desmet te Brugge 
onderhavig onderzoek, ditmaal ingesteJd omtrent de moordpoging op haar echtge
te Brugge en wegens andere feiten, door noot Luc Colpaert, kon stellen, met over
de gerechtelijke politie te Brugge werd 1 name van de beweegredenen aange
opgeleid op 19 februari 1989, te 20.30 uur, bracht in de vordering van het openbaar 
om ten slotte op 20 februari 1989, te ministerie, dat eiseres met betrekking 
14.30 uur, onder aanhoudingsbevel te . tot deze feiten voor het eerst werd opge
worden geplaatst, dat derhalve het bevel' leid op 19 februari 1989 om 20.30 uur 
van aanhouding terecht bij toepassing (schending van de artikelen 1319, 1320 
van artikel 1, derde lid, van de vo<;>rhec~- i en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), al
teniswet werd afgeleverd, nu de m arb- thans niet wettig kon beslissen dat de in 
kel 8 van deze wet voorziene omstandig- artikel 8 voorziene omstandigheden niet 
heden niet verenigd waren, voorhanden waren (schending van arti-

terwijl naar luid van artikel 8 van de kel 8 van de wet van 20 april 1874 op de 
wet op de voorlopige hechtenis, de on- voorlopige hechtenis): 
derzoeksrechter een bevel tot aanhou- 1 • 

ding tegen de in vrijheid gelaten of in ' Overwegende dat het ~mdd~.l e.r
vrijheid gestelde verdach~~ .slechts kan 1 van uitgaat dat als ee!l « m v!1Jhe1d 
uitvaardigen met omschriJvmg van de i gelaten » verdachte, 1n de zm van 
nieuwe en ernstige omstandigheden . artikel 8 eerste lid van de wet van 
waarop deze aanhouding is geg~ond, on- 1 20 april 

1

1874 betreffende de voorlo
geacht of deze persoon al dan n~et reeds 1 pige hechtenis dient te worden he
van zijn vrijheid werd beroofd; e1seres er ' h d . d · orde
in dat verband in haar conclusie op wees I sc ouw een persoon .Ie op V 
dat " met in vrijheid gelaten verdachte , ring van de ?.nderzoe.k~rechter door 
wordt bedoeld degene tegen wie, na ver-I de gerechtehJke" pohtle werd ve:~ 
hoor en inverdenkingstelling, geen bevel hoord en na a:iloop daarvan VrlJ 
tot aanhouding is uitgevaardigd; te de- 1 mocht beschikken; 
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Dat het middel hieruit de ge
volgtrekking afleidt dat tegen eise
res - die reeds op 18 februari 1989 
op vordering van de onderzoeks
rechter te Brugge werd verhoord 
door de gerechtelijke politie en, na 
verhoor, niet voor deze magistraat 
diende te worden geleid, en die op 
19 februari 1989, na een nieuw ver
hoor door de gerechtelijke politie, 
ter beschikking werd gesteld van de 
onderzoeksrechter die op 20 februari 
1989 een bevel tot aanhouding afle
verde - slechts wettig een bevel tot 
aanhouding kon worden uitgevaar
digd met toepassing van artikel 8 
van de wet van 20 april 1874; 

Overwegende dat artikel 8 van de 
wet van 20 april 1874 betreffende de 
voorlopige hechtenis, krachtens het
welk de onderzoeksrechter in elke 
stand van de zaak een bevel tot aan
houding kan uitvaardigen tegen de 
in vrijheid gelaten verdachte indien 
deze verzuimt bij enige proceshan
deling te verschijnen met name het 
geval beoogt waarin de onderzoeks
rechter de verdachte die hij heeft in 
verdenking gesteld en heeft ver
hoord in vrijheid heeft gelaten; 

Dat artikel 8 van de wet van 20 
april 1874 geen toepassing vindt 
wanneer een persoon, zoals te de
zen, enkel verhoord werd door de 
gerechtelijke politie - het weze op 
vordering van de onderzoeksrechter 
- en, na verhoor, niet ter beschik
king van de onderzoeksrechter is 
gesteld; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig beslist dat het bevel tot 
aanhouding door de onderzoeksrech
ter regelmatig werd uitgevaardigd 
met toepassing van artikel 1, derde 
lid, van de wet van 20 april 1874; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat volgt dat het middel, in zoverre 
daarin miskenning van bewijskracht 
wordt aangevoerd, geen belang 
meer vertoont; dat immers de om
standigheid dat eiseres met betrek
king tot de haar ten laste gelegde 
misdaad reeds op 18 februari 1989 
door de gerechtelijke politie zou zijn 

verhoord en niet voor het eerst zou 
zijn opgeleid op 19 februari 1989 de 
wettigheid van de beslissing niet 
kan aantasten; 

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 eiseres in 
de kosten. 

2 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Geinger. 

Nr. 500 

2" KAMER - 3 mei 1989 

KOOPHANDEL, KOOPMAN - ART. 12, 
ZEVENDE LID, WET 29 JUNI 1975 BETREFFEN
DE DE HANDELSVESTIGINGEN - TERMIJN 
WAARBINNEN HET INTERMINISTERIEEL CO
MITE OVER DE BEROEPEN UITSPRAAK DOET 
- AARD VAN DE TERMIJN. 

Ingevolge art. 12, zevende lid, wet 29 ju
ni 1975 betreffende de handelsvestigin
gen neemt het bij die wet opgerichte 
Interministerieel Comite, zelfs bij ont
stentenis van advies van de Nationale 
Commissie voor de Distributie, in elk 
geval een beslissing binnen vijfenveer
tig dagen na ontvangst van het beroep 
tegen de beslissingen bedoeld in art. 
11, §§ 2 en 3; het Interministerieel Co
mite kan na het verstrijken van die 
termijn, die bindend is en niet ]outer 
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voor de goede orde is voorgeschreven, 
niet wettig uitspraak doen over het 
beroep (1). 

de werking van het beroep. De wetgever 
heeft kennelijk de onzekerheid niet tot 
na die zeer korte termijn willen laten 
voortduren. Bovendien tonen het gebruik 
van de woorden " in elk geval " het feit 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE ZA- dat toch een beslissing kan genomen 
KEN, MIN. V. MIDDENSTAND T. CHAILLER E.A.) worden ondanks het niet uitbrengen van 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7004) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1, 2, 12, 15, 16 van de wet 
van 29 juni 1975 betreffende de handels
vestigingen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de litigieuze handelsvestiging 
geopend is op 24 oktober 1981 en in 
stand gehouden is tot de uitspraak van 
het arrest en dat het Interministerieel 
Comite op 6 oktober 1982 de naamloze 
vennootschap European Seat ter kennis 
heeft gebracht dat het beroep tegen de 
machtiging tot vestiging op 29 september 
voordien was aangenomen, de beklaag
den Jean Chaillier en Guy Van Den 
Bulcke vrijspreekt van het hun ten laste 
gelegde feit dat ze tegen de op 29 sep
tember 1982 door het Interministerieel 
Comite voor de Distributie genomen be
slissing in een handelsvestiging in stand 
hebben gehouden, de naamloze vennoot
schap European Seat die als burgerrech
telijk aansprakelijke partij was gedag
vaard buiten het geding stelt, het hof 
van beroep onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de vordering van eiser 
burgerlijke partij, en hem in de koste~ 
van beide instanties veroordeelt op 
grond dat beklaagde subsidiair de nietig
heid wegens laattijdigheid aanvoert van 
de op het beroep van De Drijver gewe
zen beslissing, omdat volgens hem de 
door artikel 12, zevende lid, van voormel
de wet van 29 juni 1975 dwingend voor
geschreven termijn niet in acht genomen 
was; dat, ofschoon geen enkele bepaling 
van die wet de niet-naleving van de op
gelegde termijn op straffe van nietigheid 
voorschrijft, het niet kan worden betwist 
dat die termijn van 45 dagen in verband 
moet worden gebracht met de schorsen-

advies door de Nationale Commissie voor 
de Distributie aan hoezeer de wetgever 
eventuele vertragingen in de procedure 
heeft willen verhelpen. Het spreekt van
zelf dat die duidelijke intenties niet kun
nen samengaan met het voorschrijven 
van een loutere termijn voor de goede 
orde; na 45 dagen is het Interministe
rieel Comite wettelijk niet Ianger be
voegd ( ... ); dat door het verstrijken van 
die termijn de op 22 maart 1982 door het 
college van burgemeester en schepenen 
verleende machtiging opnieuw uitvoerba
re kracht kreeg, aangezien het ingestel
de beroep zijn schorsende werking verlo
ren had», 

terwijl luidens artikel 12, zevende lid 
van de wet van 29 juni 1975 « het Inter: 
ministerieel Comite in elk geval, zelfs bij 
ontstentenis van advies van de Nationale 
Commissie voor de Distributie, binnen 
vijfenveertig dagen na ontvangst van het 
beroep een beslissing neemt, en ze ter 
kennis brengt van de aanvrager van het 
college van burgemeester en schepe
nen »; die termijn van 45 dagen waarop 
geen enkele sanctie staat, louter voor de 
goede orde is voorgeschreven; het Inter-

! ministerieel Comite dus ook na het ver
strijken van die termijn van 45 dagen 
bevoegd bleef om uitspraak te doen over 

I het beroep van de heer De Drijver; de 
. beslissing waarbij het beroep aangeno-
men werd, niet nietig was wegens laattij
digheid; het arrest bijgevolg, na te heb
ben vastgesteld dat het Interministerieel 
Comite het beroep van de heer De Drij
ver op 29 september 1982 aangenomen 
had, en dat de handelsvestiging in stand 
~ehouden was tot de beklaagden Chail
her en Van Den Bulcke niet wettig kon 
vr!jsprek!':n van de hun ten laste gelegde 

: fe1ten, biJgevolg evenmin de naamloze 
1 vennootschap European Seat buiten het 
1 
geding kon stellen en het hof van beroep 

! onbevoegd kon verklaren om van de bur
l gerlijke rechtsvordering van eiser kennis 
· te nemen (schending van de in het mid
del aangewezen bepalingen, inzonder
heid. van de artikelen 12, vijfde en zeven
de hd, 15 en 16 van de wet van 29 juni 
1975): 

(1) Verz. Arr. R.v.St., 10 mei 1988, nr. 30.030 I 
e~ het aanvullend verslag van de h. eerste au- Overwegende dat, uit de omstan-
diteur Hoeffler. ' digheid dat de wet van 29 juni 1975 
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betreffende de handelsvestigingen 
niet uitdrukkelijk in een sanctie 
voorziet bij niet-inachtneming van 
de door artikel 12, zevende lid, voor
geschreven termijn, niet kan wor
den afgeleid dat het hier gaat om 
een loutere termijn voor de goede 
orde; 

Dat krachtens voormelde bepaling 
het « Interministerieel Comite in elk 
geval, zelfs bij ontstentenis van ad
vies van de Nationale Commissie 
voor de Distributie, een beslissing 
neemt, binnen vijfenveertig dagen 
na ontvangst van het beroep »; 

Dat de termen « in elk geval », 
wanneer ze binnen hun context wor-
den teruggeplaatst, niet uitsluitend 
bedoeld konden zijn om het Intermi
nisterieel Comite in de mogelijkheid 
te stellen om na het verstrijken van 
de termijn van vijfendertig dagen 
uitspraak te doen zonder het advies 
van de Nationale Commissie voor de 
Distributie; 

Overwegende dat die termen, 
waarmee de wetgever heeft willen 

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

3 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Jean
mart - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, eerste advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 501 

2• KAMER - 3 mei 1989 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE- ART. 
379, EERSTE LID, SW. - MINDERJARIGE - BE
GRIP. 

voorkomen dat het Comite de beslis-. 2o ONTUCHT EN PROSTITUTIE _ ART. 
sing van het COllege van burger- 379 SW. - LEEFTIJD VAN HET SLACHTOFFER 
meester en schepenen voor onbe- , _ BEWIJSMIDDELEN. 
paalde tijd zou kunnen blijven op-
schorten, elk nut zouden verliezen 
als de termijn van Vijfenveertig da- 3° BEWIJS- STRAFZAKEN- VERMOEDENO. 
gen waarbinnen het Comite een be
slissing neemt, geen bindende 
termijn zou zijn; 

Dat bijgevolg, het arrest, nu het 
daaruit afleidt dat het Interministe
rieel Comite op 29 september 1982, 
dat is na het verstrijken van de ter
mijn van vijfenveertig dagen, niet 
meer wettig uitspraak kon doen 1 

over het beroep van de heer De 

-ART. 379 SW. - LEEFTIJD VAN HET SLACHT-
OFFER - BEWIJSMIDDELEN. 

1" In de zin van art. 379, eerste lid, Sw. 
moet onder het woord « minderjarige » 

' worden verstaan ieder die de meerder
jarige leeftijd, zoals die door de Belgi
sche burgerlijke wet is vastgesteld, 
niet heeft bereikt (1). 

Drijver en dat derhalve de op 22 2" en 3" De Jeeftijd van het slachtoffer 
maart 1982 door het college van bur- · van de in art. 379 Sw. omschreven mis-
gemeester en schepenen verleende drijven wordt door het O.M. gewoon-
machtiging opnieuw uitvoerbare lijk bewezen aan de hand van een uit-
kracht kreeg, aangezien het beroep treksel uit het geboorteregister, of 
zijn schorsende werking verloren 1-----------------
had, de in het middel vermelde . . . 
wetsbepalingen niet schendt· 1 {1) Zte Cass., 29 JU~t 1988, A.R. nr. 6772 

' [ (A.C., 1987-88, nr. 677); zte RIGAUX en TROUSSE 
Dat het middel niet kan worden 1 

Les crimes et les delits du Code penal, Brus-
aangenomen; : sel-Parijs, d. V, 1968, blz. 358; DALLOz, Rep. 

1 Droit penal, v" Prostitution-prox€metisme, nr. 
191. 
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anders aan de hand van aanwijzingen artikel 379 van het Strafwetboek straf
of vermoedens die door de strafrechter baar gestelde zedenmisdrijf; voor de toe
worden beoordeeld (2). passing van dat artikel de leeftijd voor 

'de meerderjarigheid, overeenkomstig ar

(JACQUE, RALET, DELBOUILLE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7372) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 11 december 
1987 gewezen door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel en gelet op het op 27 
oktober 1988 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen arrest; 

tikel 3, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, 
bepaald wordt door het personeel statuut 

ivan het slachtoffer; het arrest derhalve 
die bepalingen schendt, nu het, om eiser 
wegens dat misdrijf te veroordelen, de 
leeftijd waarop de meerderjarigheid « in 
Belgie » wordt bereikt, in aanmerking 
neemt; overigens, noch de geboorteda
tum noch de nationaliteit van Mustapha 
K... blijkt uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, zodat het 
Hof in de onmogelijkheid verkeert de 
wettigheid van eisers veroordeling na te 
gaan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eiser werd ver
i volgd en veroordeeld wegens over-

11. Op de voorziening van Olivier . treding van artikel 379, eerste lid, 
Ralet : van het Strafwetboek dat degene 

Over het. middel: schending van de ar- straft die een aanslag tegen de ze
tikelen 3, § 3, van het Burgerlijk Wet- den pleegt doordat hij, ten einde 
boek 379 inzonderheid eerste lid van I eens anders driften te voldoen, de 
het Strafuretboek en 97 van de Grond- : ontucht, het bederf en de prostitutie 
wet, \van een minderjarige van het man-

doordat het arrest na te hebben ver-
1

. nelijke of vrouwelijke geslacht 
meld dat Mustaph~ K... achttien en wiens staat van minderjarigheid de 
een half jaar oud was en na meer be-~ dader bekend was, opwekt, verge
paald te hebben overwogen « dat artikel makkelijkt of begunstigt, wanneer 
37? va~ ~et Strafwetboek spre~kt yan I de minderjarige meer dan voile zes
mmderJarrgen van meer dan zestlen Jaar . tien jaar is· 
zonder onderscheid; dat de meerderjarig- ' ' 
heid in Belgie wordt bereikt op 21-jarige Overwegende dat onder het woord 
leeftijd, zodanig dat (eiser) vergeefs het « minderjarige » in de zin van die 
toepassingsgebied ervan wil beperken tot , wetsbepaling moet worden verstaan 
~e min~erjarigen van minder dan 1.8 een ieder die de meerderjarige leef
Jaar ~~ e1ser veroordeelt wegens het fe1t 'tijd zoa1s die door de Belgische bur
dat hiJ een aanslag. ~egen d~ zeden heeft gerlijke wet is vastgeste1d dat is te 
gepleegd doordat hiJ, ten emde eens an- 1 f "d 1'1 
ders driften te voldoen, de ontucht, het de~e~ d~ ee tiJ ':'an vo e een~n
bederf of de prostitutie heeft opgewekt, twint1g Jaar, nog met heeft bere1kt; 
vergemakkelijkt of begunstigd van Mus- Overwegende dat derhalve het 
tapha K. .. , die ten tijde van de fei- middel in zoverre het aanvoert dat 
ten.mee~.dan zestie.n jaar o~d _was, aan- ·de nationaliteit van Mustapha K ... 
g~z1en hiJ geborell: IS o:p ~0 JU~l 1967, en niet blijkt uit de stukken waarop 
Wiens staat van mmderJarrgheid hem be- h t H f ht t 1 elk kend was e o vermag ac e s aan, 

t .. 1 'd . d . . h 'd h t be1ang mist; erwiJ e mm erJarig e1 van e 
slachtoffer een bestanddeel is van het bij Overwegende dat het arrest, door 
-----------------II de in de bewoordingen van voor

noemde bepaling omschreven telast
legging dat hij tussen 31 oktober 
1985 en 1 januari 1987 meermalen 
een aanslag tegen de zeden heeft 
gepleegd doordat hij, ten einde eens 
anders driften te vo1doen, de on-

(2) R!GAUX en TROUSSE, op. cit., b!z. 304; BIL
TRIS, « L'attentat a !a pudeur et le viol », 
R.D.P.C., 1925, blz. 1019-1020, §§ 29-30; DALLOZ, 
Rep. Droit penal, v' Prostitution-prox€metisme, 
nr. 192; zie Cass., fr. 5 maart 1865 (D.P. 1867, 5, 
30) en 29 april 1875, (Bull., 1875, nr. 139). 
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tucht, het bederf of de prostitutie : 
heeft opgewekt, vergemakkelijkt o~ I 
begunstigd van Mustapha K ... , 
die, aangezien hij op 30 juli 1967 ge
boren was, meer dan zestien jaar 
oud was ten tijde van de feiten en 
wiens staat van minderjarigheid 
aan eiser bekend was, bewezen te 
verklaren, de aanwezigheid van alle 
wettelijke bestanddelen van het mis
drijf bevestigt; dat aldus de geboor
tedatum van Mustapha K. .. blijkt uit 
het arrest zelf; 

Overwegende dat de leeftijd van 
het slachtoffer van de in artikel 379 
van het Strafwetboek omschreven 
misdrijven door het openbaar minis
terie bewezen wordt doorgaans aan 
de hand van een uittreksel uit het 
geboorteregister of, anders, aan de 
hand van aanwijzingen of vermoe
dens die aan de beoordeling van de · 
strafrechter worden overgelaten; 

Dat die beoordeling onaantastbaar 
is en buiten de controlebevoegdheid 
van het Hof valt; 

Dat, bij ontstentenis van een con
clusie waarin eiser de in de telast
legging aangegeven leeftijd van het 
slachtoffer betwistte, het arrest zich 
niet nader over dat punt diende uit 
te laten; 

Dat derhalve het arrest regelma
tig met redenen is omkleed en naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; I 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen. 

3 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Stranard, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 502 
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HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
VOORKOOPRECHT - OPENBARE VERKOOP -
GEPACHT GOED DAT SLECHTS EEN DEEL IS 
VAN HET TE KOOP GESTELDE EIGENDOM. 

Art. 50, derde lid, Pachtwet, dat voor
schrijft dat bij openbare verkoop het 
gepacht goed, dat slechts een deel is 
van het te koop gestelde eigendom, af
zonderlijk moet worden geveild, ver
hindert niet dat het gepachte goed in 
kavels wordt verkocht zonder samen
voeging (1). 

(VOET, VAN HUMBEECK T. DEMEURE CH. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6309) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 december 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste mid del: schending van 
de artikelen 47, 48, 49, 50, 51 en 56, twee
de lid, van de Pachtwet, zoals bij de wet 
van 4 november 1969 vastgelegd als afde
ling III van hoofdstuk II van titel VIII 
van het derde boek van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het ha
ger beroep van de eisers ongegrond ver
klaart, bijgevolg oordeelt dat het aan ei
sers toekomende recht van voorkoop niet 
werd geschonden, op volgende gronden : 
« Geen enkele wetsbepaling in verband 
met het recht van voorkoop van de pach
ter bepaalt dat de massa van het volledi
ge pachtgoed te koop moet worden aan
geboden noch dat de pachter in de 
gelegenheid moet worden gesteld om 
zijn voorkooprecht op de massa uit te oe
fenen; te dezen werd het pachtgoed in 
verschillende loten opgedeeld en te koop 

(1) Raadpl. Cass., 17 jan. 1975, A.C., 1975, 
545. Zie : R. EECKLOO, Pacht en voorkoop 
(1970), nr. 762 e.v.; H. CLOSOJII, Le bail a ferme 
(1970), biz. 346 en 347; Y. DE COSTER, De Land
pacht (1979), biz. 200 en 201. 
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aangeboden; in artikel 2 van het alge
meen lastenboek is voorzien dat de nota
ris de samenvoeging van de loten die hij 
nuttig acht, zal mogen doen, zodat krach
tens het lastenboek de samenvoeging of 
massavorming van de loten slechts facul
tatief is; de instrumenterende notaris 
was derhalve niet wettelijk verplicht om 
tot de veiling van de massa van het 
pachtgoed van (de eisers) over te gaan; 
( ... ) het behoorde aan (de eisers) ( ... ) om 
aan de notaris de samenvoeging van de 
loten te vragen, maar in dat geval moes
ten zij weten dat het slechts om een mo
gelijkheid ging (en niet om een verplich
ting) en dat het gevolg aan hun verzoek 
afhankelijkheid was van de opportuni
teitsbeslissing van de notaris », 

terwijl de wetgever met het recht van 
voorkoop (dat krachtens het tweede lid 
van artikel 56 van de Pachtwet op impe
ratieve wijze ten gunste van de pachter 
wordt geregeld) de instandhouding van 
landbouweenheden beoogt te stimuleren 
en de versnippering van in pacht gege
ven eenheden wenst te voorkomen (zoals 
blijkt uit artikel 50 van de Pachtwet), 
landvlucht daarentegen en grondspecula
tie ten koste van verpachte landbouw
eenheden wenst tegen te gaan; deze im
peratief geregelde doelstellingen mani
fest worden omzeild en ontkracht wan
neer, voor het geval een verpachte 
eenheid (te dezen openbaar) te koop 
wordt aangeboden en hierbij de totaliteit 
in verschillende loten wordt opgesplitst, 
de uitoefening van het recht van voor
koop betreffende de totaliteit van het 
verpachte goed niet uitdrukkelijk wordt 
mogelijk gemaakt, doch het stellen van 
de vraag of de pachter betreffende die 
totaliteit het recht van voorkoop wenst 
uit te oefenen, slechts afhankelijk is van 
een opportuniteitsbeslissing van de in
strumenterende notaris; dit ten gunste 
van de pachter geregelde recht van voor
koop op de totaliteit van het verpachte 
goed dwingend recht is en derhalve elke 
clausule van een algemeen lastenboek 
waardoor het voor de instrumenterende 
notaris slechts een opportuniteitsbeslis
sing zou zijn het recht van voorkoop op 
de totaliteit van het pachtgoed mogelijk 
te maken voor niet bestaande dient ge
houden (artikel 56, tweede lid, van de 
Pachtwet); zodat het bestreden vonnis, 
waar het stelt dat « geen enkele wetsbe
paling in verband met het recht van 
voorkoop van de pachter bepaalt dat (zo 
het pachtgoed in verschillende loten 
wordt opgedeeld en te koop aangeboden) 
de massa van het volledige pachtgoed te 

koop moet worden aangeboden noch dat 
de pachter in de gelegenheid moet wor
den gesteld om zijn voorkooprecht op de 
massa uit te oefenen » en dat << de instru
menterende notaris derhalve niet wette
lijk verplicht was om tot de veiling van 
de massa van het pachtgoed van (de ei
sers) over te gaan », aldus ingaat tegen 
de door de Pachtwet imperatief geregel
de doelstellingen tot bewaring, via het 
recht van voorkoop, van landbouweenhe
den en derhalve ten onrechte beslist dat 
in casu geen miskenning van het recht 
van voorkoop aanwezig was en dat de 
vordering op basis van artikel 51 van de 
Pachtwet diende te worden afgewezen 
(schending van artikel 51 van de Pacht-

1 wet en, voor zover als nodig, van artikel 
50, dat een verwoording is van de bedoe
ling tot instandhouding van landbouw-

1 eenheden, en van artikel 56, tweede lid, 
'van de Pachtwet); het bestreden vonnis, 
in de mate het uitwerking verleent aan 

· een beding uit het algemeen lastenboek 
i dat tegen de imperatieve wettelijke rege
ling ingaat (volgens het vonnis zou arti
kel 2 van het lastenboek de notaris 

I slechts de mogelijkheid en niet de ver
plichting opleggen om tot massavorming 
over te gaan) in elk geval schending in-
houdt van artikel 56, tweede lid, van de 
Pachtwet dat onder meer de artikelen 4 7 
tot 51 van de Pachtwet tot dwingend 
recht maakt : 

I 
1 Overwegende dat te dezen het ge-
pachte goed slechts een deel is van 
het te koop gestelde eigendom en 
dat zodanig geval wordt behandeld 
in artikel 50, tweede lid, van de 

1Pachtwet; 

Dat echter uit het eerste lid van 
dat artikel blijkt dat de wetgever de 
mogelijkheid in acht neemt dat het 
te koop gestelde eigendom slechts 

· een deel is van het gepachte goed; 

Dat geen van de volgens het mid
del geschonden bepalingen verhin
dert, zij het bij openbare verkoop, 
meerdere delen van het verpachte 
goed afzonderlijk te verkopen of het 

i geheel, doch in loten zonder samen
jvoeging; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de ' 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

Over het middel: schending van de ar-
tikelen 2, § 1, (gewijzigd bij artikel 1 van 
de wet van 22 december 1970), 31 en 37 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en de stedebouw (het laatste artikel ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 22 
december 1970, (artikel) 12, § 4, van de 
wet van 12 juli 1976, 176 en 177 van de 
wet van 22 december 1977), 5, lid 1, 1, 
van het koninklijk besluit van 28 decem
ber 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplan
nen en gewestplannen, de artikelen 
(van) het koninklijk besluit van 14 sep-

5 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter en 
verslaggever: de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse, Houtekier 
en DeBruyn. 

Nr. 503 

1" KAMER - 5 mei 1989 

1 tember 1977 houdende goedkeuring van 
het gewestplan « Gentse en Kanaalzo
ne », en artikel 11 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat « de inneming een perceel 
weiland van gewone hoedanigheid be-

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN treft, vlak en gelegen in het verlengde 
NUTIE - VERGOEDING - RAMING vAN van een ontworpen en reeds aangelegde 
HET ONROEREND GOED - GEWESTPLAN -
GROND GELEGEN IN EEN WOONUITBREI
DINGSGEBIED. 

Een grond gelegen in een woonuitbrei
dingsgebied is geen bouwgrond zolang 
de bevoegde overheid over de ordening 
van het gebied niet heeft beslist, en zo
Jang, volgens het geval, ofwel door de 
overheid geen besluit tot vaststelling 
van de uitgaven voor de voorzieningen 
is genomen, ofwel omtrent die voorzie
ningen geen met waarborgen omklede 
verbintenis is aangegaan door de pro
motor (1). (Art. 5.1.1 K.B. van 28 dec. 
1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplan
nen en gewestplannen.) 

straat van een nieuwe villawijk », dat 
« het perceel is gelegen op niveau van 
deze straat » en dat het perceel, volgens 
het gewestplan « Gentse en Kanaalzo
ne •, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 14 september 1977, gelegen is in 
woonuitbreidingsgebied, beslist dat « niet 
ernstig (kan) betwist worden dat de in
neming, v66r het tot stand komen van 
het ontwerp-gewestplan en van het ge
westplan, geen bouwgrond was omdat de 
hiertoe vereiste objectieve criteria ont
braken en dat zij, nadat deze plannen tot 
stand gekomen waren, evenmin en om 
dezelfde reden als bouwgrond kon wor
den aangezien » en dat « de onteigende 
grond, zowel voor als na deze plannen, 
landbouwgrond (was) die, gelet op zijn 
ligging, in aanmerking kwam voor opna-

: me in een verkavelingsprojekt ,., en op 
(DICK M. E.A. T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ grond van deze redenen het door de ei-

VOOR DE HUISVESTING) sers ingestelde hoger beroep ongegrond 
I verklaarde, 

ARREST 

(A.R. nr. 6326) 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 11 van de Grondwet de scha-

1 devergoeding bij onteigening « billijk » 
dient te zijn, de rechter bij het bepalen 

HET HOF; - Gelet op het bestre- van de schadevergoeding derhalve reke
den arrest, op 17 september 1987 . ning dient te houden met de bestemming 
door het Hof van Beroep te Gent ge- van de grond; overeenkomstig artikel 37 

van de Stedebouwwet, om als bouwgrond 
_w_e_z_e_n_; --------------1· in aanmerking te komen, het onroerend 

goed gelegen moet zijn aan een ver
keersweg, in de nabijheid van een ande
re bouwgrond en als bouwgrond geschikt 
moet zijn; de feitelijke vaststellingen van 
het arrest volgens dewelke « de inne
min& een perceel weiland van gewone 

(1) COPPEE, « Chronique de jurisprudence -I 
L'expropriation », J.T., 1979, biz. 113, nrs. 96 en 1 

98; SUETENS-BOURGEOIS, « Onteigeningen », I 
R.W., 1987-88, biz. 69, nr. 17. Raadpl.: Cass., 6 
okt. 1988, A.R. nr. 5943 (A.C., 1988-89, nr. 75). I 
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hoedanigheid betreft, vlak en gelegen in 
het verlengde van een ontworpen en 
reeds aangelegde straat van een nieuwe 
villawijk » en << gelegen (is) op niveau 
van deze straat » de beslissing dat de in
neming « geen bouwgrond was omdat de 
hiertoe vereiste objectieve kriteria ont
braken >> niet wettig rechtvaardigt, zodat 
het arrest, door op basis van voornoem
de feitelijke vaststellingen af te leiden 
dat de inneming geen bouwgrond was, 
schending inhoudt van het wettelijk be
grip « bouwgrond » en van artikel 37 van 
de wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en 
de stedebouw, en artikel 11 van de 
Grondwet; 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 11 van de Grondwet, de schadeloos
stelling bij onteigeningsvergoeding door 
de rechter geschat moet worden in over
eenstemming met de bestemming van de 
onteigende gronden; de gewestplannen 
overeenkomstig artikel 2, § 1, van de Ste
debouwwet een bindende en verordenen
de kracht hebben; de waarde van het 
onteigende goed derhalve bepaald dient 
te worden in overeenstemming met de in 
het gewestplan vastgelegde bestemming; 
ook uit artikel 31 van de Stedebouwwet 
volgt dat, wanneer de onteigening niet 
strekt tot verwezenlijking van een ge
west- of gemeentelijk plan van aanleg, 
de onteigeningsvergoeding bepaald dient 
te worden rekening houdende met de be
stemmingsvoorschriften van het plan; de 
onteigende gronden volgens het gewest
plan « Gentse en Kanaalzone » goedge
keurd bij koninklijk besluit van 14 sep
tember 1977, in « woonuitbreidingsge
bied » gelegen zijn; de woonuitbreidings
gebieden volgens artikel 5.1.1 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepas
sing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen « uitsluitend bestemd 
(zijn) voor groepswoningbouw zolang de 
bevoegde overheid over de ordening van 
het gebied niet heeft beslist, en zolang, 
volgens het geval, ofwel die overheid 
geen besluit tot vastlegging van de uitga
ven voor de voorzieningen heeft gena
men, ofwel omtrent deze voorzieningen 
geen met waarborgen omklede verbinte
nis is aangegaan door de promotor »; de 
gronden die in een woonuitbreidingsge
bied gelegen zijn derhalve niet wettig ge
kwalificeerd kunnen worden als << land
bouwgrond die, gelet op zijn ligging, in 
aanmerking komt voor opname in een 
verkavelingsprojekt », zodat het arrest, 

1 door de in het woonuitbreidingsgebied 
! geleden gronden te kwalificeren als 
« landbouwgrond die, gelet op zijn lig
ging, in aanmerking komt voor opname 

, in een verkaverlingsprojekt », de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, arti
kel 37 van de Stedebouwwet uitgezon
derd, heeft geschonden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een grond gele

gen in een woonuitbreidingsgebied 
geen bouwgrond is zolang de be
voegde overheid over de ordening 
van het gebied niet heeft beslist, en 
zolang, volgens het geval, ofwel die 
overheid geen besluit tot vastlegging 
van de uitgaven voor de voorzienin
gen heeft genomen, ofwel omtrent 
deze voorzieningen geen , met waar
borgen omklede verbintenis is aan
gegaan door de promotor; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest niet 
bedoelt dat de onderwerpelijke 
grond deel uitmaakt van een land
bouwzone, maar de werkelijke waar
de wil benaderen door onder meer 

' de feitelijke toestand van landbouw
grond vast te stellen en in acht te 
nemen dat die grond « in aanmer
king kwam voor opname in een ver
kavelingsprojekt »; 

I 

Dat het onderdeel feitelijke grond
. slag mist; 

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

5 mei 1989 - 1• kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse en Claeys 
Bouuaert. 
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Nr. 504 

1 e KAMER - 5 mei 1989 

! de vruchten toe te staan, dat de jaar
lijkse huurprijs met vervaldatum op 15 
juli 63.700 frank bedraagt, en bijgevolg 
verweerders veroordeelt tot betaling van 

1 318.500 frank vervallen pachtgelden in 
hoofdsom, dit alles op volgende gronden : 
« Verwijzend naar artikel 18/4 van de 

1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - Pachtwet, stellen verweerders dat de 
EINDE - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN hierboven beschreven goederen aan hen 

werden verpacht, en zij als vroegere 
pachters een voorkeurrecht genieten te-

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN gen de normale huurprijs; blijkens akte 
verleden op 3 april 1979 in naam en voor 

NUTTE - PACHT - VOORKEURSRECHT rekening van de Nationale Maatschappij 
VAN DE VROEGERE PACHTER - ART. 18.4 voor de Huisvesting te Brussel, werden 

NUTTE - ART. 18.4 PACHTWET. 

PACHTWET. 

1 • en 2" De hoedanigheid van « vroegere 
pachter »,in de zin van art. 18.4 Pacht
wet, gaat niet teloor voor de pachter 
die, v66r de verkrijging ten algemenen 
nutte, met de verkrijger de verbreking 
van de pacht heeft bedongen met uit
werking v66r die verkrijging. 

(EIGEN HAARD IS GOUD WAARD C.V. 
T. DEJONCKEERE, DELAERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6372) 

hierboven beschreven onroerende goede
ren aangekocht jegens de familie baron 
de Witte de Haelen te Brussel; ingevolge 
akte, verleden voor de heer Budin, com
missaris bij het comite tot aankoop, op 
14 juli 1978 verklaarden verweerders "de 
pacht, die zij bezaten jegens de familie 
de Witte de Haelen op 13 ha 7 a 88 ca te 
verbreken en dit in het voordeel van ei
seres, mits betaling door deze laatste 
aan verweerders van een bedrag van 
1.774.800 frank; blijkens dezelfde akte 
hebben verweerders de voormelde goede
ren ter vrije beschikking gesteld aan ei-

1 seres met ingang van 1 oktober 1978, na
melijk ten opzichte van 13 ha 76 a 88 ca; 
bij opvolgende akte van 8 maart 1979 
zijn verweerders op dezelfde wijze over
gegaan tot pachtverbreking omtrent de 
percelen gelegen te Menen-Lauwe, groot 

HET HOF; - Gelet op het bestre- ! 50 a 56 ca, gekadastreerd sectie A deel 
den vonnis op 14 januari 1988 door. der nummers 577/E/3, 578/a en 634/a, 
de Rechtb~nk van Eerste Aanleg te 

1 

mits betaling van de ~om van 60:000 
KortriJ'k in hoger beroep gewezen· ' frank; voor de toepassmg va~ artikel 

' I 18/4 van de Pachtwet wordt Ultdrukke-

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
18.4 van de Pachtwet, welke afdeling III 
vormt van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek; af
deling als vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 4 november 1969, 

lijk vereist dat verweerders pachters wa
ren op het ogenblik van de onteigening 
of de verkrijging ten algemenen nutte; 
dit staat ontegensprekelijk vast uit de 
voornoemde akten van 14 juli 1978 en 8 
maart 1979, met betrekking tot de pacht
verbreking van voornoemde percelen, die 
ten andere voor geen andere uileg vat
baar zijn; derhalve waren verweerders, 

. op het ogenblik van de verkrijging pach-
doordat het bes~reden vonms het ho- ters van kwestieuze percelen in de zin 

ger beroep van e1s~res ongegrond ver- van artikel 1 van de pachtwet, en dienen 
klaart en, de . vonmssen van de eerste i zij dan ook de bescherming te genieten 
recht.er bevestigend,, v<;or recht ze~ datI' van artikel 18/4 van dezelfde Pachtwet; 
met 1~gang van 15 JUh 1978 .een meuwe eiseres liet na aan de door haar beoogde 
pac~~ 1s ontstaan tus~en gedm~o~~ende bestemming met betrekking tot de door 
partiJen m~t betrek~mg tot de l.Itlgieuze 

1 
haar aangekochte goederen een defini

gronden blJ toepassmg van artikel 18.4 tie£ gevolg te geven " » 
van de Pachtwet, dat die pachtovereen- ' 
komst van onbepaalde duur is en op ie
der ogenblik opzegbaar, mits drie maan
den vooropzeg in acht te nemen en 
verweerders het oogsten van de wassen-

terwijl, eerste onderdeel, uit het be
streden vonnis en de vonnissen van de 
eerste rechter (van wie het bestreden 
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vonnis, rubriek 5, de uiteenzetting om- 1 overwegen dat de verweerders pachters 
trent de feiten overneemt) weliswaar een waren op het ogenblik van de onteige
ogenblik van onteigening of verkrijging ning of de verkrijging te algemenen nut
ten algemenen nutte kan worden afge- te (dit is op hetzij 3 april 1979, hetzij 4 
leid, doch deze datum te situeren is na juli 1979); 
de akten van 14 juli 1978 en 8 maart .............. . 
1979; het tussenvonnis van de eerste . 
rechter van 12 februari 1986 immers ver
meldt dat eiseres de litigieuze percelen 
aankocht op 4 juli 1979 van de Nationale 
Maatschappij voor Huisvesting (genoemd 
tussenvonnis, p. 2, derde alinea), welke 
Maatschappij ze, volgens het thans be
streden vonnis (rubriek 6, tweede ali
nea), zelf aankocht op 3 april 1979; beide 
aankoopdata (4 juli 1979 en 3 april 1979) 
chronologisch volgen op de data der twee 
genoemde akten van respectief 14 juli 
1978 en 8 maart 1979, chronologie waar
op eiseres in haar akte van beroep (p. 
2-3, nr. 1-2-1.5) zelf had gewezen en 
waaruit zij (p. 4) had afgeleid dat de li
tigieuze gronden op het ogenblik der 
aankoop door eiseres niet verpacht wa
ren, zodat artikel 18.4 van de Pachtwet 
niet van toepassing was volgens eiseres, 
zodat het bestreden vonnis, nu het (in , 
zijn geciteerde rubrieken nrs. 7-8) uit de 
genoemde akten van 14 juli 1978 en 8 
maart 1979 afleidt dat het ogenblik van 
onteigening of verkrijging te algemenen 
nutte te dateren is v66r de datum van 
die akten, aan deze akten zowel afzon
derlijk als samen gelezen een uitlegging 
geeft die met hun bewoordingen onver
enigbaar is, derhalve de aan die ak
ten toekomende bewijskracht miskent 
(schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), ten minste hetzij steunt op een te
genstrijdige motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), nu het 
enerzijds stelt dat uit de akten van 14 ju
li 1978 en 8 maart 1979 blijkt dat de ver
weerders pachters waren op het ogenblik 
van de onteigening of de verkrijging te 
algemenen nutte (bestreden vonnis, ru
briek 7-8) en anderzijds de aankoop der 
litigieuze gronden door eiseres op 3 april 
1979 situeert (rubriek 6, tweede alinea) 
en de aankoop door de rechtsvoorgang-

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis inderdaad voor 13 ha 76 a 88 
ca vaststelt, eensdeels dat de pacht
overeenkomst werd verbroken bij 
akte van 14 juli 1978, waarin werd 
bedongen dat die gronden ter vrije 
beschikking van eiseres zouden ge
steld worden op 1 oktober 1978, an
derdeels dat pas op 3 april 1979 de 
Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting de bedoelde onroerende 
goederen aankocht; 

Overwegende dat artikel 18.4 van 
de Pachtwet bepaalt : « Indien goe
deren worden verpacht die werden 
onteigend of verkregen te algeme
nen nutte, geniet de vroegere pach
ter een voorkeursrecht tegen norma
le pachtprijs »; 

Dat de hoedanigheid van « vroege
re pachter >> in de zin van artikel 
18.4 niet teloorgaat voor de pachter 
die (nog) v66r de verkrijging te alge
menen nutte met de verkrijger de 
verbreking van de pacht heeft be
dongen met uitwerking v66r die ver
krijging; 

Overwegende dat, al is het onder
dee! gegrond, het niet tot cassatie 
kan leiden, nu de beslissing een 
wettige toepassing is van artikel 
18.4; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

ster van eiseres op 4 juli 1979 (zie tus- : 
senvonnis eerste rechter van 12 februari Om die redenen, verwerpt de 
1986, p. 2; tussenvonnis via verwijzing voorziening; veroordeelt eiseres in 
door het bestreden vonnis op het punt de kosten. 
der feiten overgenomen, zoals uit ru
briek 5 van het thans bestreden vonnis 
blijkt), hetzij aangetast is door een ge
brek aan motivering (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), nu het nalaat 
aan te geven waarop het steunt om te 

5 mei 1989 - 1• kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler. 
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Nr. 505 

1 e KAMER - 5 mei 1989 

1° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN -
NIETIGHEID VAN _DE BEROEPEN BESLISSING 
- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER 
BEROEP. 

2° GENEESKUNDE - ORDEN - BESLIS
SING VAN DE PROVINCIALE RAAD- VERNIE
TIGING DOOR DE RAAD VAN BEROEP- DEVO
LUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP. 

1 o en 2° De raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren die een beroepen be
slissing tenietdoet, neemt kennis van 
het geheel van de zaak (1). 

(V ... S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6392) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 mei 1988 door 
de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren, met het Nederlands 
als voertaal, gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 20, § 1, 25, § 4, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren, 24, 
25 van het koninklijk besluit van 6 fe
bruari 1970 tot regeling van de organisa
tie en de werking der raden van de Orde 
van Geneesheren, 1068 en 1069 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat « op 17 april 1986 
de provinciale raad een zitting (houdt) 
waarin sprake is van (eiser) in verband 
met reclame en perscontacten », dat 
« het verslag vermeldt dat de raad ken
nis neemt van het bewijsmateriaal dat 
bestaat uit 1 o voornoemd krantenartikel 
in "Het Laatste Nieuws", 2° de folder 
met het Fnac-programma, en 3° de ken
nisgeving van deelname aan " Gezond
heidsmagazine " », dat « onmiddellijk 

i daarop en zonder enige motivering dan 
' volgt : Besluit : De raad is van mening 
dat betrokkene zich schuldig (maakt) 
aan reclame door een overdreven aantal 
perscontacten en beslist (hem) zonder 
verder onderzoek in die zin te betich
ten », dat « ter zitting van de provinciale 
raad (eiser) alsmede (zijn) raadsman op 
26 juni 1986 in hun middelen gehoord 
werden, (zijn) curriculum vitae neerge
legd werd en door mr. Maes voor (eiser) 
een conclusie genomen (werd) », en dat 
« diezelfde 26 juni 1986 de beslissing 
(volgde) waarvan de motivering als volgt 
kan worden samengevat : Het is ten on
rechte dat de betichte (voorhoudt) dat 
het verbod van reclame opgelegd door 
artikel 12 van de Code in strijd is met 
artikel 10 van het E.V.R.M.; De betwis
ting betreft niet de inhoud en ook niet 
de eventuele noodzaak van de medede
ling van de gegevens, maar wei de wijze 
waarop deze gegevens publiek gemaakt 
werden; De foto's bij de artikelen trek
ken de aandacht en waren overbodig om 
de wetenschappelijke tekst begrijpbaar 
te maken; Betichte (heeft) toegegeven 
dat (hij) honderden brieven ontvangen 
(heeft) ingevolge het publiceren van 
(zijn) conferenties; (hij is) zich bewust 
van (zijn) ondeontologische houding in 
verband met de betrokken foto's », be
slist dat « de rechtspleging van eerste 
aanleg door nietigheid is aangetast » en 
dat « de raad van beroep dienvolgens de 
zaak aan zich (trekt) ( ... ), en kennis 
(neemt) van het geheel van de zaak (arti
kel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 
79 van 10 november 1967), zodat het 
thans erop aankomt de gegrondheid te 
onderzoeken van de tenlastegelegde in
breuk op de deontologie zoals omschre
ven werd, namelijk het zich schuldig rna
ken aan reclame door een overdreven 
aantal perscontacten, telastlegging waar
over belanghebbende (zijn) verdediging 
(heeft) naar voren gebracht », op grond 
van de overwegingen dat « de wettelijke 
voorschriften inzake het aanhangig rna
ken van een tuchtzaak voor de provin
ciale raad niet nageleefd werden, meer 
bepaald artikel 20, § 1, van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, 
doordat er helemaal geen onderzoek ge
weest is door het bureau voorafgaande
lijk de verwijzing door de raad » en dat 
« het optreden van de provinciale raad, 
zoals dit blijkt uit de beslissing ( ... ) van 

-----------------117 april (1986), bovendien onverenigbaar 

(1) Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 5765 
(A.C., 1987-88, nr. 549) met concl. O.M. 

(is) met de onpartijdigheid die de betrok
kene bij een tuchtvervolging van (zijn) 
r~:Jchters (mag) verwachten, nu reeds 
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toen beslist, werd , dat (hij) zich schuldig 
maakt ( ... )" voorafgaandelijk de rechts
zitting van 26 april (1986) ten grande », 

terwijl de raad van beroep van de Or
de van Geneesheren krachtens de artike
len 1068 en 1069 van het Gerechtelijk ' 
Wetboek en 25, § 4, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren, na 
hager beroep tegen een beslissing van de 
provinciale raad kennis neemt van het 
geheel van de zaak; een zaak slechts bij 
de rechter in beroep aanhangig kan wor
den gemaakt indien de rechter, die in de
ze zaak de (beroepen) beslissing uitge
sproken heeft, op regelmatige wijze ge
adieerd werd; de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren die de beslissing 
van een provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren vernietigt, de zaak en
kel aan zich kan trekken en van het ge
heel van de zaak enkel kennis kan ne
men, indien de voormelde vernietiging 
niet gesteund is op de vaststelling dat de 
eerste rechter niet op regelmatige wijze 
geadieerd werd; de provinciale raad met 
betrekking tot de tuchtvervolging ge
adieerd is door de beslissing om de be
trokken geneesheer voor de provinciale 
raad te laten verschijnen; krachtens de 
artikelen 20, § 1, van het voormelde ko
ninklijk besluit nr. 79, 24 en 25 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van de Orde van Genees
heren, een tuchtvervolging steeds door 
een onderzoek moet worden voorafge
gaan; het niet in onderzoek steilen van 
de zaak voorafgaandelijk aan het nemen 
van de beslissing dat de betrokken ge
neesheer voor zijn gerecht moet verschij
nen, tot gevolg heeft dat aile beslissin
gen van de rechtspleging nietig zijn, met 
inbegrip van de beslissing van de provin
ciale raad om de betrokken geneesheer 

1 voor de provinciale raad te laten ver
schijnen; de nietigheid van de beslissing 
om de betrokken geneesheer voor de 
provinciale raad te laten verschijnen, tot ! 
gevolg heeft dat de provinciale raad niet 
geadieerd is; de raad van beroep in geval 
van hager beroep ingesteld tegen een 1 

tuchtrechtelijke beslissing van de provin
ciale raad, die genomen werd zonder I 
voorafgaand onderzoek, de zaak niet aan 
zich kan trekken, nu de provinciale raad I 
door de uit het ontbreken van dit onder- , 
zoek voortspruitende nietigheid van de 
proceshandelingen, met inbegrip van de 
beslissing de geneesheer te laten ver
schijnen, niet regelmatig geadieerd is; de 

raad van beroep zich in dat geval moet 
beperken tot het uitspreken van de nie
tigheid van de (beroepen) beslissing; het 
gebrek aan onderzoek van de zaak de 
nietigheid van de beslissing van de pro
vinciale raad van Brabant van 17 april 
1986 om eiser te betichten van het voe
ren van reclame door een overdreven 
aantal perscontacten, tot gevolg heeft; de 
provinciale raad van Brabant ten gevolge 
van de nietigheid van voormelde beslis
sing niet geadieerd is in de zaak van ei
ser, nu de raad van beroep vaststelt dat 
de rechtspleging van eerste aanleg door 
nietigheid is aangetast, gelet op de mis
kenning van de wettelijke voorschriften 
in verband met het aanhangig maken 
van een tuchtzaak, hij derhalve niet zon
der schending van aile in het middel 
aangehaalde bepalingen kon beslissen 
dat hij de zaak aan zich trekt en kennis 
neemt van het geheel van de zaak : 

Overwegende dat de raad van be
roep de beroepen beslissing teniet
doet wegens het ontbreken van het 
onderzoek bedoeld in artikel 20, § 1, 
tweede lid, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967, 
de zaak aan zich trekt en kennis 
neemt van het geheel van de zaak; 

Dat de appelrechter aldus oordeelt 
dat de zaak in staat is om ten gron
de te worden beslecht; 

Overwegende dat artikel 1068, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat hoger beroep tegen 
een eindvonnis het geschil zelf aan
hangig maakt bij de rechter in ho
ger beroep; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

5 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Nelissen Grade en 

, DeBruyn. 
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Nr. 506 

3" KAMER - 8 mei 1989 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- ALGEMENE BEGRIPPEN - KWALIFICATIE 
VAN DE FElTEN DOOR DE EISER - FEITEN 
DOOR DE STRAFRECHTER ANDERS GEKWALI
FICEERD. 

De burgerlijke rechter oordeelt in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze of 
de feiten die de eiser onder een be
paalde kwalificatie ten laste van de te
genpartij in rechte aanvoert, dezelfde 
zijn als die welke door de strafrechter 
onder een andere kwalificatie ten laste 
van diezelfde tegenpartij worden on
derzocht (1). 

(VAN BELLE T. COBECA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6294) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1987 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 15 maart 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 3, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering en 16 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874, en 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende het gezag van het rechterlijk ge
wijsde in strafzaken, 

geving van de eerste rechter, luidend on
der meer : << dat eiser tevergeefs poogt 
voor te houden dat de rechtbank gebon
den is door het gezag van gewijsde van 
het vonnid d.d. 5 oktober 1984 en meer 
bepaald door de vrijspraak wegens alco
holintoxicatie; dat het gezag van gewijs
de zich evenwel niet verder uitstrekt dan 
tot hetgeen het voorwerp van de beslis
sing heeft uitgemaakt; dat uit voornoemd 
vonnis blijkt dat eiser ontslagen werd 
van de vervolging uit hoofde van alco
holintoxicatie, omdat door de laattijdige 
vaststellingen (4 uur 35 na het ogenblik 
van de aanrijding) het alcoholgehalte op 
het ogenblik van de aanrijding niet meer 
met wetenschappelijke zekerheid kan be
rekend worden; dat het de rechtbank 
dan ook behoort uit de omstandigheden 
der zaak en meer bepaald uit de gedra
gingen op te maken of eiser er zich van 
bewust was door het besturen van zijn 
voertuig, in de staat waarin hij zich be
vond, een verzwaring van het risico uit
maakte; ( ... ) dat de omstandigheden 
waarin het ongeval zich voordeed, ( ... ) 
aantonen dat verweerder op tegeneis 
zijn voertuig bestuurd heeft in een staat 
van dronkenschap, de enige aanwijsbare 
oorzaak van het ongeval », en anderzijds 
op eigen gronden, met name onder 
meer: « dat ( ... )de eerste rechter, door te 
overwegen dat (eiser) het ongeval ver
oorzaakte mede door de staat van dron
kenschap waarin hij zich op dat ogenblik 
bevond, geenszins de beslissing van de 
correctionele rechtbank miskent waarbij 
(eiser) werd vrijgesproken voor de be
tichting "alcoholintoxicatie "; ( ... ) dat hij 
wegens dronkenschap niet werd vervolgd 
voor de correctionele rechtbank te Ou
denaarde zodat de strafrechter ter zake 
geen uitspraak heeft gedaan; ( ... ) dat ten 
slotte een alcoholintoxicatie van 0,34 gr/1 
vastgesteld in een bloedstaal dat meer 
dan 4 uur na het ongeval werd afgeno
men van iemand die op het ogenblik van 
deze afname nog met bloed doorlopen 
ogen vertoont en een doordringende al
coholgeur verspreidt - zoals de verbali
santen vaststelden - er geenszins op 
wijst dat deze betrokkene op het ogen
blik van het ongeval niet dronken was », 

doordat het hof van beroep eisers i terwijl de strafrechter verplicht is het 
hoofdvordering ongegrond en verweer- , bij hem aanhangige strafbare feit juist 
sters tegenvordering gegrond verklaart, te kwalificeren en in al zijn mogelijke 
enerzijds door overneming van de reden- relaties tot de strafwet te onderzoeken, 
--~---------------f waaruit volgt dat, nu eiser bij vonnis van 

5 oktober 1984 van de Correctionele 
(1) Cass., 4 okt. 1984, A.R. nr. 4301 Rechtbank te Oudenaarde, met betrek-

(A.C., 1984-85, nr. 91). king tot hetzelfde ongeval van 28 oktober 
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1983 te Geraardsbergen, ten aanzien van 
de door hem gebruikte alcoholische 
dranken werd vrijgesproken van de te
lastlegging « alcoholintoxicatie » zonder 
dat de strafrechter - hoewel het zijn 
plicht was - het nuttig oordeelde dit feit 
te herkwalificeren als « dronkenschap », 
de burgerlijke rechter, aangezien de 
strafrechter aldus zeker en noodzakelijk 
heeft beslist dat hij niet schuldig was 
noch aan alcoholintoxicatie, noch aan 
dronkenschap achter het stuur, uit het 
feit dat eiser alcoholische dranken had 
gebruikt, geen fout meer kon afleiden, 
die in de persoon van eiser strafbare 
dronkenschap zou uitmaken en deze als 
enige aanwijsbare oorzaak van het onge
val en bovendien als zware fout in de zin 
van artikel 16 van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874 aanmerken, zonder het 
gezag van het rechterlijk gewijsde van
voormeld vonnis van 5 oktober 1984 te 
miskennen: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, waarvan het arrest de moti
vering overneemt, vaststelt dat de 
Correctionele Rechtbank te Ouden
aarde, met betrekking tot het onge
val van 28 oktober 1983, eiser bij 
vonnis van 5 oktober 1984 heeft ver
oordeeld wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondin
gen en wegens vluchtmisdrijf, maar 
hem heeft vrijgesproken van de te
lastlegging alcoholintoxicatie; 

Overwegende dat het middel er- . 
van uitgaat dat het feit dat door het I 
arrest ten aanzien van eiser als 
dronkenschap wordt aangemerkt, 
hetzelfde feit is als het feit dat door 
de strafrechter als alcoholintoxicatie 
is gekwalificeerd; 

Overwegende dat de appelrechters 
evenwel in feite en derhalve op on
aantastbare wijze vaststellen dat het 
feit dat zij ten aanzien van eiser in 
aanmerking nemen, niet hetzelfde is 
als het feit waarvan hij door de 
strafrechter is vrijgesproken; 

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

8 mei 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 507 

3' KAMER - 8 mei 1989 

DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - VRIJLA
TING - INGESCHREVENE DIE BELG IS GE
WORDEN - DIENST VOLBRACHT IN HET 
LAND VAN HERKOMST. 

Voor vrijlating van dienst op grand van 
art. 12, § 1, lf', Dienstplichtwet, is ver
eist dat de ingeschrevene in zijn land 
van herkomst zijn werkelijke dienst 
volledig heeft volbracht alvorens hij 
Belg is geworden. 

(UYSAL) 

ARREST 

(A.R. nr. M 698 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 februari 1989 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « Schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van artikel 12 van de 
dienstplichtwetten. ... De wet is boven
dien geschonden in die zin dat er geen 
rekening werd gehouden dat nergens be
paald werd dat het " half volbrengen " 

D h 'dd 1 d t k t t (Belg geworden voordat de legerdienst 
at et ml e • a 0 P 0~ egen volbracht is) gelijk is aan het niet vol

de o~aantastbare ?eoordelmg V~~ brengen. Immers, er wordt geen reke
de fmtenrechter, met ontvankehJK' ning mee gehouden met het feit dat ver
is, zoals verweerster opwerpt; zoeker zijn legerdienst wel volbracht 
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heeft. Dat op die wijze een voorwaarde 
wordt toegevoegd aan de wet, die er niet 
in staat »: 

Wat de tweede grief betreft : 
Overwegende dat artikel 12, § 1, 

8°, van de Dienstplichtwet, als gewij
zigd bij de wet van 16 juni 1987, 
voor vrijlating vereist dat « de inge
schrevene Belg is geworden ( ... ) na 
zijn werkelijke dienst te hebben vol
bracht in zijn land van herkomst 
( ••. ) »; 

Dat de beslissing vaststelt dat ei
ser niet zijn volledige dienst had 
volbracht en derhalve, door de vrij
lating op die grond te weigeren, 
de voormelde wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

8 mei 1989 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 508 

2• KAMER - 9 mei 1989 

2° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - BENELUX-OVEREENKOMST BETREF
FENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJK
HEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUI
GEN- BIJLAGE VAN DIE OVEREENKOMST
PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE 
OVEREENKOMST - GEMEENSCHAPPELIJKE 
RECHTSREGELS VOOR BELGIE, LUXEMBURG 
EN NEDERLAND VOOR DE TOEPASSING VAN 
DE HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN HET 
VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - BE
GRIP. 

3° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE-
RECHTSHOF W.A.M.-VERZEKERING 
W.A.M.-WET, ART. 3, EERSTE LID - VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND TOEPASSE
LIJKE RECHTSREGEL. 

4° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- W.A.M.-WET, ART. 3, EERSTE LID - VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GE
MEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL. 

5° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDICIEEL GE
SCHIL - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, ALS 
DUSDANIG AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN HET VERDRAG- VRAAG OPGEWORPEN 
IN EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE AAN
HANGIGE ZAAK - GEVOLG. 

1 • en 2" De bepalingen van de Benelux-
Overeenkomst betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, van de Bijlage van 
die Overeenkomst en van het Protocol 
van ondertekening, welke akten zijn 
ondertekend op 24 mei 1966, goedge
keurd door de wet van 19 februari 1968 
en in werking getreden op 1 juni 1976, 
zijn ingevolge artikel 1 van het Aan
vullend Protocol bij bedoelde Benelux
Overeenkomst, ondertekend op 26 sep
tember 1968, goedgekeurd door de wet 
van 2 februari 1971 en in werking ge-
treden op 1 juli 1976, gemeenschappe
Jijke rechtsregels voor de toepassing 

1° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST van de hoofdstukken III, IV en V Ver-
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE- drag Benelux-Gerechtshof, VOOr zover, 
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ- wat betreft de bepalingen van de Bij]a-
TUIGEN- BIJLAGE VAN DIE OVEREENKOMST ge, de inhoud daarvan is opgenomen 
-PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE in de wetgeving van de Staat waarin 
OVEREENKOMST - GEMEENSCHAPPELIJKE de vraag om uitfegging wordt gesteld 
RECHTSREGELS VOOR BELGIE, LUXEMBURG (1). 
EN NEDERLAND VOOR DE TOEPASSING VAN 1--------~-~------
DE HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN HET 
VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - BE
GRIP. 

(1) Cass., 16 sept. 1988, A.R. nr. 5722, supra, 
nr. 32. 
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3• en 4• De regel van artikel 3, eerste lid, 
van de W.A.M.-wet die bepaalt dat de 
verzekering de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid moet dekken van de ei
genaar, van iedere houder of van iede
re bestuurder van het verzekerde mo
torrijtuig, zulks met uitzondering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van hen die zich door diefstal of ge
weldpleging de macht over het motor
rijtuig hebben verschaft, is sinds 1 juli 
1976 een voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechts
regel, als dusdanig aangewezen krach-' 
tens artikel 1 van het Verdrag Bene
lux-GereclJtshof (2). 

5• Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die als dusdanig is aangewezen krach
tens artikel 1 van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof, voor het Hof van Cas
satie is gerezen, moet het Hof in de 
regel die vraag aan het Benelux-ge-

1 rechtshof voorleggen (3). (Art. 6 Ver
drag Benelux-Gerechtshof.) 

(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 
N.V. T. FORD TRACTOR BELGIUM N.V. E.A.; DU-

1 

TERME, GROEP VICTOIRE - VERZEKERINGEN DE : 
BIJ-DE VREDE T. VANHOUTTE T. E.A.) 1 

treffende de verplichte aansprakelijk~ 
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen behorende bij de bij wet van 19 
februari 1968 goedgekeurde Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffen
de de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, 1134, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat bet bestreden vonnis, recht 
sprekende over de burgerlijke gevolgen 
van de door Tonny Vanhoutte veroor
zaakte automobielongevallen, na vastge
steld te hebben, enerzijds, dat de be-
klaagde Tonny Vanhoutte zich door mid
del van diefstal over het voertuig heeft 
meester gemaakt en, anderzijds, door 
verwijzing naar het vonnis van 19 mei 
1987 dat de ouders niet slagen in hun te
genbewijs dat zij aan beklaagde een goe
de opvoeding hebben gegeven, eiseres, 
als verzekeraar van de aansprakelijk-
heid inzake motorrijtuigen van de vader 
van de beklaagde, veroordeelt tot vergoe
ding van de door de beklaagde veroor-
zaakte schade, zulks op grond dat de va
der van de beklaagde eigenaar is van het 
voertuig en burgerrechtelijk aansprake-
lijk is voor zijn minderjarige zoon, 

ARREST 

terwijl, eerste onderdeel, de verzeke
ring de eigenaar van een gestolen voer
tuig niet moet dekken (schending van ar

' tikel 3 van de wet van 1 juli 1956 en 
artikel 3, § 1, van de Gemeenschappe
lijke Bepalingen bij de Benelux-Overeen
komst), 

(A.R. nr. 2050) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 oktober 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Veurne; 

tweede onderdeel, de aansprakelijk
heid van de ouders wegens gebrek aan 
goede opvoeding niet is een aansprake
lijkheid inzake motorrijtuigen en dus 
niet gedekt moet worden door de verze-

' keraar inzake motorrijtuigen daar de 
I. Op de voorziening van de N.V., verzekeringspolis van 9 november 1982 

Assurantie van de Belgische Boe-1 beperkt is tot de aansprakelijkheid inza
renbond : ke motorrijtuigen (schending van aile ge

A. tegen de beslissingen op de ci- , 
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders sub 1 tot 9 tegen eise-
res: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3 van de wet van 1 juli 1956 be-

noemde bepalingen) : 

Overwegende dat luidens artikel 
3, eerste lid, van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen de verzekering de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ----------------......1 moet dekken van de eigenaar, van 

(2) C 9 t 1988 A R 5689 ' iedere houder en van iedere be-ass., sep . , . . nr. , supra, 
nr. 16. stuurder van het verzekerde motor-

(3) cass., 9 sept. 1988, voormeld in de noot 2 rijtuig, zulks met uitzondering van 
hiervoren, en 16 sept. 1988, vermeld in de noot de burgerrechtelijke aansprakelijk-
1 hiervoren. heid van hen die zich door diefstal 
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of geweldpleging de macht over het 
motorrijtuig hebben verschaft; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat eiseres dekking 
moet verlenen voor de schade ver
oorzaakt met het voertuig dat eigen
dom is van de verweerders Freddy 
Vanhoutte en Liliane Popieul omdat 
zij civielrechtelijk aansprakelijk zijn 
voor hun minderjarige zoon Tonny 
Vanhoutte, die zich door middel van 
diefstal van het voertuig had mees
ter gemaakt, op grond dat zij aan 
hun voornoemde zoon geen goede 
opvoeding hebben gegeven; 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat de verzekering de aansprakelijk
heid niet dekt van de eigenaar van 
een motorrijtuig dat gestolen werd 
evenmin als de aansprakelijkheid 
van de ouders die wegens gebrek 
aan goede opvoeding civielrechtelijk 
aansprakelijk zijn voor de dief, hun 
minderj arige zoon; 

Overwegende dat de tekst van 
voormeld artikel 3, eerste lid, van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen vervat 
in de tekst van artikel 3, § 1, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen be
horende bij de Benelux-Overeen
komst betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen; 

Overwegende dat, luidens artikel 
1 van het Aanvullend Protocol bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, 
als gemeenschappelijke rechtsregel 
voor de toepassing van de hoofd
stukken III, IV en V van het Ver
drag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechts
hof worden aangewezen : de bepalin
gen van die Benelux-Overeenkomst, 
van de Bijlage bij die overeenkomst 
en van het Protocol van onderteke
ning, voor zover, wat de bepalingen 
van de Bijlage betreft, de inhoud 
daarvan is opgenomen in de wetge
ving van de Staat waarin de vraag 
van uitlegging is gerezen; 

Overwegende dat de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, de daar
bij behorende Gemeenschappelijke 
Bepalingen en het Protocol van on
dertekening te Luxemburg op 24 
mei 1966 werden ondertekend, door 
de wet van 18 februari 1968 werden 

I goedgekeurd en op 1 juni 1976 in 
1 werking zijn getreden; dat het Aan
'· vullend Protocol te Brussel op 26 
september 1968 werd ondertekend, 
door de wet van 2 februari 1971 
werd goedgekeurd en op 1 juli 1976 

· in werking is getreden; 

Overwegende dat de rechtsregel 
van artikel 3, eerste lid, van de wet 
van 1 juli 1956 sinds 1 juli 1976 een 
aan Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsre
gel is, als bedoeld bij artikel 1 van 
het Verdrag betreffende de instel
ling en het statuut van het Benelux
Gerechtshof; 

Overwegende dat een beslissing 
over de uitleg van voormeld artikel 
3, § 1, noodzakelijk is om uitspraak 
te kunnen doen op het middel; dat 
het Hof derhalve verplicht is een 
vraag van uitleg aan het Benelux
Gerechtshof voor te leggen; 

B. tegen de beslissingen op de ci
vielrechtelijke vordering van de ver
weerders sub 1 tot 9 tegen de ver
weerders sub 10, 11 en 12 : 

Overwegende dat eiseres geen 
hoedanigheid heeft om zich tegen 
deze beslissingen te voorzien; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beklaagde Tonny 
Vanhoutte, de civielrechtelijk aan
sprakelijke partijen Freddy Van
houtte en Liliane Popieul, en de vrij
willig tussengekomen partij het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds: 

Overwegende dat voor de feiten
rechters geen geding werd gevoerd 
tussen eiseres en de verweerders; 
dat het vonnis ten voordele van de 
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ene(n) en ten nadele van de ande
re(n) geen veroordeling uitspreekt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van Roger 
Duterme en Groep Victoire - Verze
keringen De Bij-De Vrede: 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

Om die redenen, houdt iedere na
dere uitspraak op de voorziening 
van de N.V. Assurantie van de Bel
gische Boerenbond tegen de beslis
singen op de civielrechtelijke vorde
ringen van de verweerders sub 1 tot 
9 tegen haar aan tot het Benelux
Gerechtshof zich heeft uitgesproken 
over het hiernavolgend verzoek; ver
zoekt het Benelux-Gerechtshof arti
kel 3, § 1, van de Gemeenschappe
lijke Bepalingen behorende bij de 
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen uit te leg
gen, en meer bepaald te antwoorden 
op de volgende vragen : 1 o Is de ver
zekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrij
tuigen gehouden de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid te dekken 
van de ouders die eigenaars zijn 
van het verzekerde motorrijtuig en 
verzekeringsnemers en die, op 
grond dat zij geen goede opvoeding 
hebben gegeven aan hun minderja
rig kind, bestuurder van het motor
rijtuig op het ogenblik dat de scha
de door zijn fout met het motorrij
tuig werd veroorzaakt, burgerrechte
lijk aansprakelijk zijn verklaard 
voor de met het motorrijtuig veroor
zaakte schade? 2° Zo ja, geldt die 
verplichting nog wanneer de min
derjarige, op het ogenblik dat hij de 
schade veroorzaakte, zich door dief
stal de macht over het motorrijtuig 
van zijn ouders had verschaft?; ver
werpt de voorziening van de N.V. 
Assurantie van de Belgische Boe
renbond voor het overige; verwerpt 
de voorzieningen van Roger Duter-

'me en Groep Victoire - Verzekerin
gen De Bij-De Vrede; veroordeelt de 

, eiseres N.V. Assurantie van de Bel-
gische Boerenbond in de kosten van 
betekening van haar voorziening 

1 aan Tonny Vanhoutte, Freddy Van
. houtte, Liliane Popieul, het Gemeen
. schappelijk Motorwaarborgfonds en 
1 het openbaar ministerie; veroordeelt 
1 

haar in de helft van de overige kos
ten van haar voorziening en houdt 
de uitspraak over de wederhelft aan; 

'veroordeelt de eisers Roger Duter-
, me en Groep Victoire - Verzekerin
i gen De Bij-De Vrede in de kosten 
ivan hun voorziening. 
I 

9 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
·de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk

' luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
van Heeke en De Gryse. 

i 

Nr. 509 

2' KAMER - 9 mei 1989 

1° STRAF - VRIJHEIDSSTRAFFEN - HOOFD
GEVANGENISSTRAF VAN NEGEN DAGEN WE
GENS HET PLEGEN, IN STAAT VAN BIJZONDE
RE HERHALING, VAN NACHTGERUCHT OF 
NACHTRUMOER WAARDOOR DE RUST VAN DE 
INWONERS KON WORDEN VERSTOORD -
AARD VAN DIE STRAF. 

2°NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER 
- HOOFDGEVANGENISSTRAF VAN NEGEN 
DAGEN WEGENS HET PLEGEN, IN STAAT VAN 
BIJZONDERE HERHALING, VAN NACHTGE
RUCHT OF NACHTRUMOER WAARDOOR DE 
RUST VAN DE INWONERS KON WORDEN VER
STOORD- AARD VAN DIE STRAF. 

3° STRAF - ALLERLEI - ART. 29, EERSTE 
LID, WET 1 AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FIS
CALE EN ANDERE BEPALINGEN - ART. 58 
K.B. 18 DEC. 1986 - VERPLICHTING OM EEN 
BEDRAG VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD 
MET OPDECIEMEN, TE BETALEN BIJ WIJZE 
VAN BIJDRAGE TOT DE FINANC!ERING VAN 
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HET FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOF
FERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN -
VERPLICHTING UITGESPROKEN BIJ VEROOR
DELING TOT EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF 
VAN NEGEN DAGEN WEGENS HET PLEGEN, IN 
STAAT VAN BIJZONDERE HERHALING, VAN 
NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER WAAR
DOOR DE RUST VAN DE INWONERS KON WOR
DEN VERSTOORD - WETTIGHEID. 

4°NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER 
- HOOFDGEVANGENISSTRAF VAN NEGEN 
DAGEN WEGENS HET PLEGEN, IN STAAT VAN 
BIJZONDERE HERHALING, VAN NACHTGE
RUCHT OF NACHTRUMOER WAARDOOR DE 
RUST VAN DE INWONERS KON WORDEN VER
STOORD - RECHTER DIE BOVENDIEN MET 
TOEPASSING VAN ART. 29, EERSTE LID, WET 1 
AUG. 1985 TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE DE 
VERPLICHTING UITSPREEKT OM EEN BED RAG 
VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET OPDE
CIEMEN, TE BETALEN BIJ WIJZE VAN 
BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET 
FONDS TOT HULP AAN DE SLACHTOFFERS 
VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN 
WETTIGHEID. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN- VONNIS WAARBIJ ONWETTIG 
DE VERPLICHTING WORDT UITGESPROKEN 
OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK, PLUS DE 
OPDECIEMEN, TE BETALEN BIJ WIJZE VAN 
BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET 
BIJZONDER FONDS TOT HULP AAN DE 
SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELD
DADEN - CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1 • en 2" Een hoofdgevangenisstraf van 
negen dagen uitgesproken wegens het 
plegen, in staat van bijzondere herha

3" en 4" Onwettig is de beslissing waarbij 
de strafrechter, na de beklaagde te 
hebben veroordeeld tot een hoofdge
vangenisstraf van negen dagen wegens 
het plegen, in staat van bijzondere 
herhaling, van nachtgerucht of nacht
rumoer waardoor de rust van de inwo
ners kon worden verstoord, bovendien 
met toepassing van art. 29, eerste lid, 
wet 1 aug. 1985 te zijnen laste de ver
plichting u{tspreeld om een bedrag 
van vijf frank, vermeerderd met opde
ciemen, te betalen bij wijze van bijdra
ge tot de financiering van het Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van Op
zettelijke Gewelddaden, nu die hoofd
gevangenisstraf van negen dagen een 
politiegevangenisstraf is en de bedoe_l
de verplichting enkel mag worden wt
gesproken bij veroordeling tot een cri
minele of correctionele hoofdstraf (2) .. 

5" Wanneer in een vonnis onwettig de 
verplichting wordt uitgesproken om 
vijf frank, plus de opdeciemen, te beta
len bij wijze van bijdrage tot de finan
ciering van het bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzette
Jijke Gewelddaden, zonder dat de be
klaagde tot een criminele of correctio
nele straf is veroordeeld, geschiedt de 
vernietiging zonder verwijzing. (Art. 
29, eerste lid, wet van 1 aug. 1985.} 

(VAN DRIESSCHE T. MARTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 2695) 

Jing, van de overtreding van nachtge- HET HOF; - Gelet op het bestre
rucht of nachtrumoer waardoor de rust den vonnis, op 10 juni 1988 in hager 
van de inwoners kon worden ver- d d C t' 
stoord, blijft een politiegevangenisstraf · beroep gewezen oor e orrec I0-
(1). (Artt. 25, 28, 561, to, 562, tweede nele Rechtbank te Dendermonde; 
lid, en 565 Sw.) 

I. In zoverre de voorziening ge
----------------fricht is tegen de beslissing op de 

(1) CRAHAY, Tmite des contraventions de po
lice, druk 1887, biz. 19, nr. 21; Rep. prat. dr. 
beige, dl. III, druk 1931, trefw. Contraventions, 
nr. 302, en dl. VII, druk 1935, trefw. Infractions 
et repression en general, nr. 142; RIGAUX en 
TROUSSE, Les Codes de police, d!. I, druk 1938, 
biz. 318, § 3; SCHUIND, Traite prat. du droit cri
minel, dl. I, druk 1942, nr. 4, op biz. 123 en 
biz. 395; TRoussE, in Les Novelles, Dr. pen., 
dl. I, vol. I, druk 1956, biz. 480, nr. 3134. 

strafvordering tegen eiser : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 561, 1°, 
van het strafwetboek, en miskenning 
van het recht van verdediging, 

De vermelding « behoudens de bij de wet 1.:...----------------
uitgezonderde gevallen » in art. 28 Sw. betreft 
enkel de overtredingen die in het Strafwet
boek zelf zijn bepaald (Cass., 19 jan. 1880, 
Pas., 1880, I, 58, in de voormelde rechtsleer). 

(2) Zie Cass., 7 dec. 1988, A.R. nr. 6990, su
pra, nr. 206, met de rechtsleer en rechtspraak 
vermeld in voormelde noot 1. 
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Dat het middel niet kan worden voormelde misdrijf, evenwel een po-
aangenomen; litiegevangenisstraf blijft; 

Over het amtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 29, eerste lid, 
van de wet van 1 augustus 1985 houden
de fiscale en andere bepalingen : 

Dat de appelrechters, door tegen 
eiser de verplichting uit te spreken 
om de voormelde bijdrage aan het 
bijzonder Fonds te betalen, artikel 

1 29, eerste lid, van de voormelde wet 
Overwegende dat de appelrech- 1 van 1 augustus 1985 schenden; 

En overwegende dat voor het ove
rfge de substantHHe of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 

' rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

ters, na eiser, met toepassing van 
artikelen 561, 1°, 562, tweede lid, en 
565 van het Strafwetboek te hebben 
veroordeeld tot een hoofdgevange
nisstraf van negen dagen en een 
geldboete van 20 frank, gebracht op 
1.200 frank, of twee dagen vervan
gende gevangenisstraf, wegens : te 
Berlare-Uitbergen, op 20 september 
1987, zich schuldig te hebben ge- II. In zoverre de voorziening ge
maakt aan nachtgerucht of nachtru- : richt is tegen de beslissing op de ci
moer waardoor de rust van de inwo- I vielrechtelijke vordering van ver
ners kon worden gestoord, in staat weerder tegen eiser : 
van herhaling zijnde, veroordeeld 
zijnde door de Polit~er~chtbank te Overwegende dat eiser geen bij-
D.en~ermonde op 19 JU.J;tl 1987, von- I zonder middel aanvoert· 
ms m kracht van gewlJSde gegaan, · ' 
binnen de twaalf voorgaande maan-
den wegens dezelfde overtreding, 
bovendien met toepassing van arti-
kel 29, eerste lid, van de voormelde Om die redenen, vernietigt het be
wet van 1 augustus 1985 tegen eiser I streden vonnis in zoverre het tegen 
de verplichti~g uitspreekt om een eiser de verplichting uitspreekt om 
bedrag _van VlJf !r~nk, verhoogd met een bedrag van vijf frank, verhoogd 
590 de<:1.em~n, d1t 1s ?.00 frank, te b~- met 590 deciemen, dit is 300 frank, 
talen. bl~ WlJZe van blJ.~rage tot de fl- te betalen bij wijze van bijdrage tot 
nanCiermg van het blJzonder Fonds de financiering van het bijzonder 
tot Hull?. aan de Slachtoffers yan Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers 
O.J?zettehJke ~ewelddaden, op&erlcJ;lt van Opzettelijke Gewelddaden, op
blJ de b~&rotmg van het Mm1stene gericht bij de begroting van het Mi
van Justltle; nisterie van Justitie; verwerpt de 

Overwegende dat artikel 29, eer- voorzienin~ voor het ove;ige; beveelt 
ste lid, van de voormelde wet van 1 

1 
dat van d1t arrest meldmg zal war

augustus 1985, in werking getreden ' den ge~aakt ~p ~e kant vz;tn het ge
- ingevolge artikel 58 van het ko- deeltehJ.k ver.metl~de v~nms; veroor
ninklijk besluit van 18 december deelt e1ser m VIer VlJfde van de 
1986 - op 2 maart 1987, zegt dat de kosten en laat de overige kosten ten 
rechter bij iedere veroordeling tot laste v~n de Staa~~ ~egt dat er geen 
een criminele of correctionele hoofd- grond 1s tot verwiJzmg. 
straf bovendien de voormelde ver
plichting uitspreekt; 

Overwegende dat de uitgesproken 
hoofdstraf van negen dagen gevan
genisstraf, uitgesproken wegens het 

9 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 
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Nr. 510 

2" KAMER - 9 mei 1989 

doordat het aangevochten vonnis eiser 
op strafgebied veroordeelt en hem ver
volgens tot schadevergoeding veroor
deelt, 

terwijl het zittingsblad van de correc
tionele rechtbank niet werd ondertekend, 
welke formaliteit substantieel is om au

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF- thenticiteit te verlenen aan het proces-
ZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - CORRECTIO
NELE RECHTBANK- PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE DE 
ZAAK IS BEHANDELD, NIET VOORZIEN VAN 
DE HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER OF 
VAN DE GRIFFIER - VONNIS WAARIN NIET 
ALLE VERMELDINGEN VOORKOMEN OM DE 
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE TE 
BEWIJZEN - GEVOLG. 

Nietig is het vonnis van de correctionele 
rechtbank, indien het proces-verbaal 
van een terechtzitting tijdens welke de 
zaak werd behandeld, niet is voorzien 
van de handtekening van de voorzitter 
of van de griffier en in het vonnis niet 
aile vereiste vaststellingen voorkomen 
om de regelmatigheid van de procedu
re te bewijzen (1). (Artt. 153, 176 Sv., 
art. 10 wet 1 mei 1849). ' 

(QUINTENS T. VANHAM H., VANHAM G., ROOSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 2766) 

verbaal; gezien dit gebrek aan onderte
kening, niet op wettige wijze vastgesteld 
is dat de debatten op de zitting van 16 
juni 1988 in het openbaar plaatsvonden 
en dat de magistraten, wier namen in 
het vonnis zijn opgenomen en die aan 
het beraad hebben deelgenomen, de ge
hele behandeling van de zaak en met na
me de terechtzitting van 16 juni hebben 
bijgewoond, schending inhoudt van de 
artikelen 10 van de wet van 1 mei 1849, 
155 en 189 van het Wetboek van Straf
vordering die de bedoelde ondertekening 
opleggen: 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 16 ju
ni 1988, terechtzitting tijdens welke 
de zaak werd behandeld en voor uit
spraak gesteld werd op 30 juni 1988, 
niet ondertekend werd door de voor
zitter en niet de vaststelling bevat 
dat hij in de onmogelijkheid ver
keerde om te tekenen; 

Overwegende dat de onderteke
ning van het proces-verbaal van de 
terechtzitting door de voorzitter en 
de griffier vereist is om aan het pro-

RET HOF; - Gelet op het bestre- ces~verbaal authenticiteit te verle
den vonnis, op 30 juni 1988 in hoger nen; dat die rechtsvorm substantieel 
beroep gewezen door de Correctio- is· 
nele Rechtbank te Hasselt; / ' 

Overwegende dat het bestreden 
I. In zoverre de voorziening ge- · ~onnis, nu het evenmin ~lle ~~ststel

richt is tegen de beslissing op de hngen b~_vat welke vere1st ZIJn vo?r 
strafvordering tegen eiser en tegen • ~et bewiJS dat .de. op de terechtzit
de beslissing op de civielrechtelijke tmg van . 16 JUlll 19~8 ~evoerde 
vordering van de verweerders Gil- rechtsplegmg regelmat~g 1s verl.o
bert Vanham en Andree Roosen te- pen, onder meer dat d1e terechtzit
gen eiser : ting openbaar was en uit welke 

rechters de correctionele rechtbank 
alsdan was samengesteld, met 
schending van de artikelen 10 van 
de wet van 1 mei 1849, 153 en 176 
van het Wetboek van Strafvordering 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 10 van de wet van 1 mei 
1849, 155 en 189 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

------------------1 is gewezen en derhalve nietig is; 

(1) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 993) en 24 ' Dat het middel gegrond is; 
juni 1980 (ibid., 1979-80, ~~· 668); zie Cass., 5 1 

olct. 1983, A.R. nr. 2926 (;b;d., 1983-84, nr. 70); . II. In zoverre de voorziening ge-
27 me1 1986, A.R. nr. 36 (ibid., 1985-86, nr. 593), . . d . 
en 12 okt. 1988, A.R. nr. 6936, supra, nr. 84. richt is tegen de beshssmg op e Cl-
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vielrechtelijke vordering van eiser . 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
tegen de verweerders: 

I ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN 

Overwegende dat de hierna op de 
niet beperkte voorziening van eiser 
uit te spreken vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering te
gen eiser en van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van de 
verweerders Gilbert Vanham en An
dree Roosen tegen eiser de vernieti
ging meebrengt van de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van ei
ser tegen de verweerders, welke be
slissing op dezelfde onwettigheid be
rust; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de overi
ge middelen, die niet tot vernieti- l 

ging zonder verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden vonnis 
in zoverre het beslist op de strafvor
dering tegen eiser, op de civielrech
telijke vordering van eiser tegen de 
verweerders en op de civielrechte
lijke vorderingen van de tweede ver
weerder en van verweerster tegen 
eiser; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Tongeren, zitting houdende 
in hoger beroep. 

9 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. de 
Gryse. 

Nr. 511 

2• KAMER - 9 mei 1989 

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - ART. 
195, TWEEDE LID, SV. - STRAFMAAT - RE
DENGEVING. 

1° en 2° De rechter die de beklaagde ver
oordeelt tot een gevangenisstraf van 
achttien maanden wegens verkrach
ting op de persoon van een minderjari
ge boven de valle leeftijd van zestien 
jaar, de beklaagde behorende tot dege
nen die over het slachtoffer gezag had
den, zonder de maat van die straf te 
rechtvaardigen, voldoet niet aan de bij 
art. 195, tweede lid, Sv. opgelegde ver
plichting (1). (Art. 2 wet 27 april1987.) 

(SELS C. T. SELS E., SNEYERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3340) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing op de strafvordering : 

Over het zesde middel, gesteld als 
volgt: schending van de wet van 27 april 
1987 : gebrek aan motivering van de 
straftoemeting : Aangezien het arrest 
van 10 maart 1989 van de achtste kamer 
bij het Hof van Beroep te Antwerpen 
wel een schuldigverklaring bevat van ei
ser doch nalaat de straftoemeting ook 
maar in enig opzicht te motiveren; aan
gezien eiser veroordeeld werd tot een ge
vangenisstraf van 18 maanden zonder 
dat wordt aangeduid waarop deze hoe
grootheid van straftoemeting dan wel ge
baseerd is; aangezien dit een schending 
uitmaakt van de wet van 27 april 1987 
waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat 
de straftoemeting dient te worden gemo
,tiveerd en dit ter stimulering van de be
zinningsplicht; aangezien, waar vaststaat 
'dat geen enkele motivering met betrek
king tot de hoegrootheid van de straf
maat in het arrest werd voorzien, deze 

1° STRAF _ VRIJHEIDSSTRAFFEN _ GEVAN- (1) Zie Cass., 14 dec. 1988, A.R. nr. 6702, 
supra, nr. 224, en, wat de keuze van de straf 

GENISSTRAF - ART. 195, TWEEDE LID, SV. - betreft, Cass., 10 jan. 1989, A.R. nr. 2402, 
STRAFMAAT - REDENGEVING. supra, nr. 272. 
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recente wet van 27 april 1987 dan ook 
flagrant werd geschonden en de nietig
heid van het arrest dient te worden uit
gesproken; aangezien dit des te meer bet 
geval is te dezen waar eiser in eerste 
aanleg werd vrijgesproken op grond van 
motivering van twijfel wat de schuld
vraag betreft waar thans in graad van 
beroep de schuid van bekiaagde wei 
werd weerhouden zonder enige motivatie 
omtrent de boegrootheid van de straf
maat; aangezien desbetreffend wordt 
verwezen naar artikel 2 van de wet van 
27 april 1987 daar dit in alinea 2 letter
lijk steit ais voigt : « het vonnis vermeidt 
nauwkeurig, maar op een wijze die be
knopt mag zijn, de reden waarom de 
rechter, ais de wet hem daartoe vrije be
oordeling overlaat, dergelijke straf of 
dergelijke maatregel uitspreekt. Het 
rechtvaardigt bovendien de strafmaat . 
voor elke uitgesproken straf of maatre
gel. Het tweede lid is niet van toepassing 
wanneer de rechtbank uitspraak doet in 
graad van beroep, behalve wanneer zij 
een verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig, een luchtschip en bet 
geieiden van een rijdier uitspreekt »; 
aangezien te dezen de motiveringsplicht 
met betrekking tot de hoegrootheid van 
de strafmaat ook in graad van beroep 
wei degelijk speeit, geiet op de in eerste 
aanleg verleende vrijspraak van eiser -
vanzelfsprekend dan geen motivering in
houdend omtrent de hoegrootheid van 
strafmaat - wijl alhier door het hof niet 
kon worden verwezen naar de motive
ring qua hoegrootheid strafmaat door de 
eerste rechter verleend en aldus het in 
de allereerste plaats aan het hof behoort 
desbetreffend de motiveringsplicht van 
de wet van 27 april 1987 na te streven : 

Overwegende dat het arrest de 1 

door de appelrechters toegepaste J' 

strafmaat niet rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is; 

Dat de voorziening mitsdien geen 
bestaansreden meer heeft; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de door de verweerders tegen ei
ser ingestelde civielrechtelijke vor
dering die het gevolg ervan is; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
overige middelen, die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten Iaste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

9 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Mer
tens, Antwerpen. 

Nr. 512 

2• KAMER - 9 mei 1989 

II. In zoverre de voorziening ge- REGELING VAN RECHTSGEBIED -
richt is tegen de beslissing tot On- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN PO-

middellijke aanhouding : LITIERECHTBANK - OMSTANDIGHEDEN NA 

Overwegende dat uit de stukken / 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser ingevolge ar
rest van 17 maart 1989 van de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Antwerpen in 
voorlopige vrijheid werd gesteld; I 

DE VERWIJZING - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF 
WORDT GECONTRAVENTIONALISEERD- DAG
VAARDING WAARIN DE BEKLAAGDE BIJ EEN 
EN DEZELFDE VORDERING VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE OOK WEGENS EEN ANDER 
MISDRIJF WORDT GEDAGVAARD - VONNIS
GERECHT DAT ZICH VOOR DE GEHELE ZAAK 
ONBEVOEGD VERKLAART - BESCHIKKING 
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WAARTEGEN VOORALSNOG GEEN RECHTS- leg te Antwerpen, bij beschikking 
MIDDEL OPENSTAAT EN VONNIS IN KRACHT van 15 mei 1987 Claes Jozef Maria 
VAN GEWIJSDE GEGAAN - ONBEVOEGDVER- Corneel, brandweerman, geboren te 
KLARING DIE GEGROND SCHIJNT TE ZIJN- Antwerpen op 19 augustUS 1953, WO
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- VER-
WIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE nende te Antwerpen, Hofstraat 13, 
DOCH ANDERS SAMENGESTELDE RAADKA- met aanneming Van verzachtende 
MER. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de politierechtbank heeft verwe
zen wegens een regelmatig gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf, het open
baar ministerie bij een en dezelfde 
vordering de beklaagde bovendien 
heeft doen dagvaarden wegens een an
der misdrijf en het vonnisgerecht, na 
enerzijds erop te hebben gewezen dat 
na de beschikking van de raadkamer 
een omstandigheid aan het licht is ge
komen waardoor op het gecontraven
tionaliseerde feit een zwaardere cor
rectionele straf is komen te staan en 
na anderzijds impliciet te hebben vast
gesteld dat de misdrijven samenhan
gend zij11, zich onbevoegd heeft ver
klaard om van de zaak kennis te 
nemen, toetst het Hoi, op een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, of tegen 
de beschikking vooralsnog geen enkel 
rechtsmiddel openstaat (1) en het von
nis in kracht van gewijsde is gegaan, 
of de vaststellingen van de feitenrech
ter juist en de misdrijven samenhan
gend schijnen te zijn; zo ja, vernietigt 
het Hoi de beschikking van de raadka
mer en verwijst de zaak naar dezelfde 
doch anders samengestelde raadkamer 
(2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN 
IN ZAKE CLAES) 

ARREST 

(A.R. nr. 3341) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 31 maart 1989 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Antwerpen: 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan-

omstandigheden verwezen heeft 
naar de bevoegde politierechtbank 
'ter zake van te Antwerpen, op 11 
april 1987, bij een verkeersongeval 
dat aan zijn persoonlijk toedoen te 
wijten is, door gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg, maar zonder het 
oogmerk om de persoon van een an
der aan te randen, onopzettelijk sla
gen of verwondingen te hebben toe
gebracht aan Maria Michiels; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Antwerpen zich bij op 23 fe
bruari 1989 op tegenspraak gewezen 
vonnis onbevoegd heeft verklaard, 
nu blijkt dat « dame Michiels inder
daad over !eden is a an de gevolgen 
van onderhavig verkeersongeval, en 
dit nog v66r de contraventionalise
ring van dit dossier door de raadka
mer van de rechtbank van eerste 
aanleg alhier, alhoewel deze hiervan 

'niet was ingelicht »; dat het vonnis 
niet uitdrukkelijk vaststelt dat de 
feiten van een tweede telastlegging, 
'waarvoor het openbaar ministerie 

''door een en dezelfde vordering de 
beklaagde Jozef Claes had doen dag
vaarden om te verschijnen voor 
de politierechtbank, samenhangend 
zijn met de ten laste gelegde onop
zettelijke slagen of verwondingen, 
maar dat die vaststelling impliciet 
uit de redengeving van het vonnis 
blijkt; 

Overwegende dat het vonnis van 
23 februari 1989 in kracht van ge
wijsde is gegaan; dat tegen de be
schikking van 15 mei 1987 voorals
nog geen rechtsmiddel openstaat; 
dat uit hun onderlinge tegenstrijdig
heid een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de rechtsgang belem
mert; dat er derhalve grond bestaat 

------------------t;tot regeling van rechtsgebied; 
(1) Zie de noot 1, R.D., onder Cass., 2 april j Overwegende dat uit de geding-

1985· A.R. nr. 8569 (A. C., 1984-85, nr. 466). . stukken blijkt dat Maria Michiels 
(2) Cass., 13 mei 1987, A.R. nr. 5856 II overleden is op 1 mei 1987 en dat 

(A.C., 1986-87, nr. 537). haar dood een gevolg schijnt te zijn 
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van het onopzettelijk toebrengen [ 
van slagen of verwondingen om
schreven in de beschikking van de 
raadkamer; dat dit overlijden, hoe-; 
wel het zich voorgedaan heeft v66r 
het verlenen van de beschikking 
van de raadkamer, pas na het verle
nen van die beschikking ter kennis 
van de gerechtelijke overheid is ge
komen; dat de feiten van de tweede 
telastlegging waarvoor Jozef Claes 
door het openbaar ministerie werd 
gedagvaard, samenhangend schij
nen te zijn; 

Overwegende dat op het misdrijf 
van onopzettelijk doden zwaardere I 
straffen zijn gesteld dan op het mis-. 
drijf van onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van 15 mei 1987 ge
wezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar de an
ders samengestelde raadkamer van 
dezelfde rechtbank. 1 

9 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. de Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 513 

2• KAMER - 10 mei 1989 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - i 
VERSCHEIDENE DADERS - HOOFDELIJKHEID 
- HELING, DOOR VERSCHEIDENE VERDACH

Wanneer een rechter verscheidene ver
dachten, ieder wegens heling van een 
dee] van de van een diefstal afkomsti
ge voorwerpen, veroordeelt en vaststelt 
dat die samenlopende fouten elk tot de 
volledige schade hebben bijgedragen, 
verantwoordt hij naar recht zijn beslis
sing waarbij iedere heler tot algehele 
vergoeding van die schade wordt ver
oordeeld (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(FARDEAU EA. 
T. OPriQUE ET HORLOGERIE COLIN P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJinlfJ 

(A.R. nr. 7346) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1988 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste mid del: schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers in solidum 
veroordeelt om aan verweerster het be
drag van 250.000 frank te betalen, te ver
hogen met de interesten vanaf 26 mei 
1987 en de kosten, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie hadden aangevoerd dat zij 
de fout na de diefstal hadden begaan, 
dat zij niet konden veroordeeld worden 
tot vergoeding van de door de diefstal 
veroorzaakte schade, aangezien de volle
dige schade reeds onmiddelijk na de 
diefstal bestond en dat de heling noch de 
rechtstreekse, noch de onrechtstreekse, 
noch de noodzakelijke oorzaak was van 
de schade; het arrest daarop niet ant
woordt; 

tweede onderdeel, de eisers iedere ver
oordeling tot algehele vergoeding van de 
door de burgerlijke partij geleden schade 
en tot betaling van de interesten met in
gang van 26 mei 1987 betwistten; het ar
rest ook daarop niet antwoordt : 

Overwegende dat het arrest, door 
erop te wijzen « dat (de eisers) on
mogelijk in onwetendheid konden 
hebben verkeerd ( ... ) omtrent het 
feit dat zij, ieder voor hun deel, 

TEN, VAN VOORWERPEN AFKOMSTIG VAN 1----------------
EEN ZELFDE DIEFSTAL - VERPLICHTING 
VOOR IEDER VAN HEN OM DE VOLLEDIGE 

1 
(1) Cass., 18 nov. 1987, A.R. nr. 5932 

SCHADE TE VERGOEDEN - VEREISTEN. ' (A.C., 1987-88, nr. 165). 
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meewerkten aan de verberging van 
de buit » en door te beslissen dat de 
omstandigheid dat elke heler slechts 
een deel heeft gekregen « niet weg
neemt dat ieder van hen, door hun 
samenlopende fouten, heeft bijge
dragen tot de schade, zoals die is 
ontstaan, aangezien het hun ge
meenschappelijk opzet was de gehe
le buit te doen verdwijnen », ant
woordt op de in het middel aangege
ven conclusie; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel: schending van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de eisers in solidum 
veroordeelt tot algehele vergoeding van 
de schade van de burgerlijke partij, 

terwijl, enerzijds, er geen oorzakelijk 
1 

verband hestand tussen de geleden scha- ' 
de en het hun ten laste gelegde misdrijf . 
en zij anderzijds enkel konden veroor-j 
deeld worden tot vergoeding van de · 
schade die het eventuele gevolg was van 
hun eigen fout; de eiseres Liliane Far
deau vervolgd werd wegens heling van 
een gouden armband, twee gouden zegel
ringen, drie gouden hangers en vier paar 
gouden oorringen; de eiser Armand Far
deau werd vervolgd wegens heling van 
vier ringen, een armband, twee hangers 
en twee trouwringen; de eiser Alphonse 
Fardeau werd vervolgd wegens heling 
van een gouden ketting, een gouden han
ger en een gouden armband; de door de ; 
burgerlijke partij aangevoerde en door 
haar op het bedrag van 823.052 frank ge
raamde schade die door het arrest van 
het hof van beroep is erkend ten belope 
van het bedrag van 250.000 frank de ge
hele schade omvat en voortvloeit uit de 
diefstal; het arrest de eisers ten onrechte 
veroordeelt tot vergoeding van de gehele 
schade van de burgerlijke partij, aange
zien die schade door de diefstal is ver- ' 
oorzaakt; de heling niet de oorzaak van 
de gehele schade van de burgerlijke par
tij kan zijn, aangezien er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen het misdrijf 
heling en de schade; het arrest de eisers ' 
in solidum veroordeelt tot vergoeding 
van de schade; een veroordeling in soli-·. 
dum op burgerlijk gebied aileen kan 
worden uitgesproken wanneer iedere da
der de gehele schade heeft veroorzaakt, 
zonder dat het mogelijk is het aandeel 
van de dief en van de heler in die schade i 

nauwkeurig vast te stellen; de eisers he
lemaal niet betrokken waren bij de dief
stal; er vooraf niets was afgesproken met 
de dieven; de dagvaarding bovendien 
nauwkeurig de geheelde voorwerpen 
waarvan de eenheidsprijs gekend was en 
door de burgerlijke partij was vastge
steld, aanduidde; de eisers bovendien de 
geheelde voorwerpen hebben teruggege
ven: 

Overwegende dat het arrest door 
de in het antwoord op het eerste 
middel weergegeven vermeldingen 
vaststelt dat de eisers, ieder van 
hen, een fout hebben begaan die elk 
afzonderlijk mede oorzaak was van 
de volledige schade van verweerster; 
dat het aldus de beslissing waarbij 
iedere eiser tot volledige vergoeding 
van de schade wordt veroordeeld, 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Y. de Beer de 
Laer, Verviers, en P. Dian, Luik. 

Nr. 514 

2• KAMER - 10 mei 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES· 
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER TEN 
BEHOEVE VAN DE RAADSMAN VAN DEVER· 
DACHTE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M., 
ART. 5.4 - VERDACHTE IN HECHTENIS - BE· 
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU· 
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DING - TERINZAGELEGGING VAN HET DOS- hoger beroep uitspraak doet binnen 
SIER TEN BEHOEVE VAN DE RAADSMAN VAN vijf dagen na de ondervraging die 
DE VERDACHTE. aan het verlenen van het bevel tot 

1" en 2" Art. 5.4 E. V.R.M. vereist een pro
cedure die de raadsman van de ver
dachte in hechtenis de mogelijkheid 
biedt om, v66r de eerste verschijning 
voor de raadkamer, inzage te krijgen 
van de stukken die betrekking hebben 
op de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding (1). 

(ROBERT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7423) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel: schending van arti
kel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, 

doordat het arrest vermeldt dat « de 
nationale wet, die door bepalingen van 
internationaal recht niet buiten werking 
gesteld wordt, beantwoordt aan de ver
eisten van het Verdrag » en « dat uit de 
stukken van het dossier blijkt dat de 
rechtspleging regelmatig en overeenkom
stig de wet is »; 

terwijl eiser geen werkelijk tegenspre
kelijke procedure heeft genoten zoals in 
dergelijke omstandigheden vereist wordt 
door artikel 5.4 van het Verdrag, aange
zien zijn raadsman noch voor het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldiging
stelling, noch voor de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg inzage heeft 
kunnen krijgen van het dossier van het 
onderzoek, ofschoon het inzien van het 
dossier een noodzakelijke voorwaarde 
was om doeltreffend de wettigheid van 
het tegen hem verleende bevel tot 
aanhouding te kunnen betwisten : 

Overwegende dat het arrest 
krachtens artikel 4 van de wet op de 
voorlopige hechtenis, over de door 
de raadkamer gewezen beslissing in 

aanhouding voorafgaat; 

Overwegende dat het tweede lid 
van dat artikel bepaalt dat de ver
dachte zich door een raadsman kan 
doen bijstaan als hij dat verlangt, 
doch niet bepaalt, zoals het derde 
lid van artikel 5 van deze wet, dat 
het dossier, v66r de dag vastgesteld 
voor de verschijning in de raadka
mer en in de kamer van inbeschul
digingstelling, gedurende twee da
gen, op de griffie ter beschikking 
gesteld wordt van de raadsman van 
de verdachte, aangezien de verdach
te en zijn raadsman reeds bij de 
eerste verschijning, als bedoeld in 
artikel 4, van de stand van het ge
ding op de hoogte worden gebracht 
door een onafhankelijke onpartijdi
ge rechter, de onderzoeksrechter; 

Overwegende dat artikel 5.4 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bepaalt dat « een 
ieder, die door arrestatie of gevan
genhouding van zijn vrijheid is be
roofd, het recht heeft voorziening te 
vragen bij de rechter, opdat deze op 
korte termijn beslist over de wettig
heid van zijn gevangenhouding en 
zijn invrijheidstelling beveelt, indien 
de gevangenhouding onrechtmatig 
is »; 

Overwegende dat in geval van 
conflict tussen een regel van een in
ternationaal verdrag die, zoals arti
kel 5.4 van voormeld verdrag, di
recte werking heeft in de Belgische 
rechtsorde, en een regel van natio
naal recht, de verdragsrechtelijke 
bepaling moet voorgaan; dat de 
voorrang van die bepaling volgt uit 
de aard zelf van het internationaal 
verdragsrecht en voor de rechter, 
die een dergelijk conflict zou vast
stellen, de verplichting medebrengt 
om de toepassing van de bepaling 
van nationaal recht af te wijzen; 

·--------------.--1 Overwegende dat Belgie, door bij 
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. in de wet van 13 mei 1955 het op 4 no-

Bull. en Pas., 1989, I, 514. vember 1950 te Rome ondertekende 
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Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden goed te keuren, 
de opdracht van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens heeft 
erkend om dat verdrag te interprete
ren; 

Overwegende dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens 
in het op 30 maart 1989 in de zaak 
Lamy gewezen arrest heeft beslist 
dat de voorziening bij de rechter 
waarvan sprake is in voormeld arti
kel 5.4 een procedure veronderstelt 
die aan de raadsman van de zich in 
hechtenis bevindende verdachte de 
mogelijkheid biedt om, met het oog 
op de eerste verschijning voor de 
raadkamer, inzage te krijgen van de 
stukken die betrekking hebben op 
de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat de raadsman 
van de verdachte, in weerwil van 
zijn verzoek, die mogelijkheid niet 
gekregen heeft noch voor de raadka- · 
mer noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit . 

Nr. 515 

2• KAMER - 10 mei 1989 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
VERSCHRIJVINGEN IN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - VERBETERING DOOR HET ON
DERZOEKSGERECHT. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING - VERSCHRIJVINGEN IN HET BEVEL 
TOT AANHOUDING - VERBETERING DOOR 
HET ONDERZOEKSGERECHT. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES
TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
TERMIJN. 

1 o en 2° Wanneer een onderzoeksgerecht 
de wettigheid van een bevel tot aan
houding moet toetsen, is het bevoegd 
om de eventuele verschrijvingen in dat 
bevel te verbeteren (1). (Art. 4, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

3° De termijn van vijf dagen die bij art. 
4 Wet Voorlopige Hechtenis is voorge
schreven voor de eventuele bevestiging 
van het bevel tot aanhouding wordt 
overeenkomstig art. 52 Ger. W. gere
kend van middernacht tot middernacht 
vanaf de dag na die van het einde van 
de ondervraging die aan het verlenen 
van het bevel tot aanhouding vooraf
gaat (2). 

(BODET) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 7520) 

arrest melding zal worden gemaakt ' . 
op de kant van het vernietigde ar- HET HOF; - Gelet op het bestre
rest· laat de kosten ten laste van de den arrest, op 16 maart 1989 in het 
Sta~t; verwijst de zaak naar het Hof Duits gewe~en door het H<;>f van Be
van Beroep te Brussel, kamer van i r<;>ep te L~Ik, kamer van mbe~chul
inbeschuldigingstelling. I dtgmgstellmg, en gelet o~ d~ m de-

10 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Lahousse - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Neve, Luik. 

zelfde taal gestelde voorz1enmg; 

(1) Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6511 
(A.C., 1987-88, nr. 358). 

(2) Zie Cass., 5 mei 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 524). 
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Gelet op de op 11 april 1989 door 
de eerste voorzitter gewezen be
schikldng waarbij wordt beslist dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden voort
gezet; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 2 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, 

doordat artikel 2 van voormelde wet 
bepaalt dat het bevel tot aanhouding 
<< de gegevens eigen aan de zaak ver
meldt », 

terwijl het bevel tot aanhouding ge
grond is op een feit van 25 februari 1989; 
het vaststaat dat op die datum beklaagde 
de gehele dag in het kabinet van de on
derzoeksrechter heeft doorgebracht en 
dus geen enkel misdrijf heeft gepleegd; 
het bevel tot aanhouding boven aange
haald artikel 2 schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de aan (eiser) verweten 
feiten gebeurden op 25 januari 
1989 »; 

Dat de onderzoeksgerechten, die 
de wettigheid van het bevel tot aan
houding moeten nagaan, bevoegd 
zijn om de eventuele materiele fou
ten in dat bevel te verbeteren; 

wetgever is ervoor te zorgen dat het be
vel tot aanhouding binnen vijf dagen aan 
de raadkamer zou worden voorgelegd; 
aangenomen moet worden dat artikel 48 
van het Gerechtelijk Wetboek op die uit
zonderingstermijn betrekking heeft; ook 
al moet de termijn berekend worden op 
de bij artikel 52 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde wijze, subsidiair moet 
worden vastgesteld dat het feit of de ge
beurtenis vanaf wanneer de termijn in
gaat te dezen de ondervraging is die 
heeft plaatsgehad op 24 februari 1989; 
het feit dat die ondervraging is uitgelo
pen tot 25 februari 1989 in strafzaken 
geen aanleiding mag zijn tot een uitbrei
dende uitlegging van de wetsbepalingen : 

Overwegende dat luidens artikel 4 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis het bevel tot 
aanhouding niet wordt gehandhaafd, 
indien het niet binnen vijf dagen na 
de ondervraging wordt bevestigd 
door de raadkamer; 

Dat, overeenkomstig artikel 52 
van het Gerechtelijk Wetboek die 
termijn gerekend wordt van midder
nacht tot middernacht vanaf de dag 
na die van de akte of van de gebeur
tenis welke hem doet ingaan; 

Dat de dag van de ondervraging 
Dat het middel niet kan worden niet begrepen is in de termijn van 

aangenomen; vijf dagen; 

Over het tweede mid del: schending 
van artikel 4 van de wet op de voorlopi
ge hechtenis, 

doordat dit artikel bepaalt dat het be
vel tot aanhouding « niet wordt gehand
haafd, indien het niet binnen vijf dagen 
na de ondervraging wordt bevestigd », 

terwijl te dezen de ondervraging is 
begonnen op vrijdag 24 februari 1989 om 
9 uur en heeft voorgeduurd tot zaterdag 
25 februari 1989, 2 uur; de beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Eupen waarbij het 
bevel tot aanhouding werd bevestigd 
eerst op donderdag 2 maart 1989, dus zes 
dagen na de ondervraging, is gewezen; 
de bij artikel 4 bepaalde termijn strekt 
tot bescherming van het door de Grond
wet gewaarborgde recht op persoonlijke 
v-rijheid; het de uitdrukkelijke wil van de 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « het bevel tot aanhouding 
door de onderzoeksrechter is ver
leend op 25 februari 1989 om 2 uur 
29 minuten » na afloop van de on
dervraging die, zoals in het middel 
wordt gepreciseerd, begonnen is op 
24 februari om 9 uur, en « door de 
raadkamer is bevestigd op 2 maart 
1989 »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt 
voorziening; veroordeelt eiser in 
kosten. 

de 1 Over het eerste middel : schending van 
de de artikelen 388, 389, 390, 450, 464, 488 

van het Burgerlijk Wetboek en 17 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

10 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Lahousse - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Lebeau, Eupen, 
en Bonhomme, Verviers. 

Nr. 516 

1 e KAMER - 11 mei 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - RECHTSPLE
GING- GEDING- INCIDENT- HERVATTING 
VAN GEDING - ART. 815, GER.W. - WIJZIGING 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN EEN PARTIJ
GEEN KENNISGEVING - GEVOLG. 

In de zaken waarin de debatten nag niet 
gesloten verklaard zijn, blijit wijziging 
van de hoedanigheid waarin een partij 
is opgetreden, zonder gevolg zolang 
daarvan geen kennis is gegeven; de be
slissing dat de wijziging van de hoeda
nigheid van een partij zonder gevolg 
blijit, is derhalve naar recht verant
woord wanneer het arrest vaststelt dat 
die wijziging is gebeurd nadat de zaak 
bij het hoi van beroep aanhangig is 
gemaakt en v66r de debatten voor dat 
hoi werden gesloten, zonder dat blijkt 
dat de procedure, vastgelegd in het 
Ger. W. voor de hervatting van geding, 
is gevolgd (1). (Art. 815, Ger.W.) 

(STEVENY, HENNEBEL T. MICHEL E.A.) 

doordat het arrest, met gedeeltelijke 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
eisers hoofdelijk veroordeelt tot betaling 
aan de verweersters van het bedrag van 
435.151 frank, met ingang van 14 novem

. ber 1987 voor de berekening van de mo-
' ratoire rente, 

terwijl de genaamde Veronique Debry, 
de derde verweerster, zoals het arrest 
zelf vaststelt op 3 april 1966 is geboren 
en dus sedert 3 april 1987 meerderjarig 
is; zij derhalve vanaf die datum niet 
meer in rechte kon worden vertegen
woordigd door haar wettelijke voogd; het 
arrest van 5 januari 1988, dat de eisers 
veroordeelt ten voordele van de tweede 
verweerster die optreedt in haar hoeda
nigheid van wettelijke voogdes van de 
derde verweerster Veronique Debry, een 
veroordeling uitspreekt ten voordele van 
een persoon die geen hoedanigheid bezit 
om de rechtsvordering in te stellen : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst, enerzijds, dat de verweerster 
Veronique Debry op 3 april 1966 is 
geboren en, anderzijds, dat het ho
ger beroep regelmatig is ingesteld 
op 29 mei 1985; 

Dat uit die vaststellingen volgt dat 
Veronique Debry op 3 april 1987 
meerderj arig is geworden en dat 
haar moeder, de verweerster So
lange Leghait, niet langer de hoeda
nigheid bezat om haar te vertegen
woordigen vanaf laatstgenoemde da
tum, te weten nadat de zaak bij het 
hof van beroep aanhangig is ge
maakt en vooraleer de debatten 
voor dat hof zijn gesloten; 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8437) 

Dat evenwel uit het arrest niet 
, blijkt en dat de eisers niet aanvoe
, ren dat de procedure is gevolgd die 
in het Gerechtelijk Wetboek is be
paald voor de hervatting van het ge

HET HOF; - Gelet op het bestre- ding; 
den arrest, op 5 januari 1988 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe- Overwegende dat het arrest der-

halve geen van de in het middel 
~z_e_n_;------~----~-~ aangewezen wettelijke bepalingen 

schendt door impliciet doch zeker te 
(1) Vgl. Cass., 1 old. 1987, A.R. nr. 5486 overwegen, overeenkomstig artikel 

(A.C., 1987-88, nr. 71). . 815 van dat wetboek, dat de wijzi-
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ging van de hoedanigheid van de 
verweerster Solange Leghait te de
zen zonder gevolg bleef; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(IMMOBILIERE PLANTIN N.V. T. BELGISCHE 
STAAT- MIN. V. FINANCfEN, ONTVANGER VAN 

DE DIRECTE BELASTINGEN TE UKKEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8438) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
Om die redenen, verwerpt de den arrest, op 3 februari 1988 door 

voorziening; veroordeelt de eisers in het Hof van Beroep te Brussel ge-
de kosten. wezen; 

11 mei 1989 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 517 

1' KAMER - 11 mei 1989 

1° BEWAARGEVING - ART. 1944, B.W. -
BESLAG ONDER DERDEN IN HANDEN VAN DE 
BEWAARNEMER - BEGRIP - EENVOUDIGE 
BETEKENING AAN DE BJ'WAARNEMER -
RECHTSVORDERING VAN DE BEWAARNEMER 
- TOELAATBAARHEID - BELANG - BEGRIP. 

2° VORDERING IN RECHTE - BEWAAR
GEVING - ART. 1944, B.W. - BESLAG ONDER 
DERDEN IN HANDEN VAN DE BEWAARNEMER 
- BEGRIP- EENVOUDIGE BETEKENING VAN 
DE BEWAARNEMER - RECHTSVORDERING 
VAN DE BEWAARNEMER - TOELAATBAAR
HEID - BELANG - BEGRIP. 

1 o en 2° De bewaarnemer, a an wie een 
beslag onder derden wordt betekend, 
heeft er geen enkel belang bij om, 
enkel uit dien hoofde, aanspraak te 
maken op de in bewaring gegeven 
zaken of om zich voor hun teruggave 
te verzetten tegen de verlwop ervan. 
(Artt. 17, 18 Ger.W. en 1944 B.W.) 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 17, 18, 1514, eerste lid, en 1543, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep de oor
spronkelijke rechtsvorderingen van eise
res wegens gebrek aan belang niet ont
vankelijk verklaart, op grond : « dat 
(eiseres) niet meer aanvoert dat zij de 
wettelijke bewaarnemer van de litigieuze 
effecten is ( ... ) maar nog steeds beweert 
dat zij er de contractuele bewaarnemer 
van is en dat zij in die hoedanigheid de 
rechten en verplichtingen heeft die in 
het gemeen bewaargevingsrecht zijn 
vastgesteld, zodat zij er belang bij heeft 
om op te treden; ( ... ) dat het vaststaat 
dat de 300 litigieuze effecten aandelen 
aan toonder zijn en volledig werden vol
gestort; ( ... ) dat (eiseres) geen enkel za
kelijk recht op die aandelen heeft; dat zij 
evenmin een beslagen schuldenaar is; 
dat zij derhalve de effecten niet kan 
opeisen, omdat zulks enkel kan worden 
gedaan door degene die zakelijke rechten 
op die effecten heeft; dat zij evenmin 
verzet kan doen tegen een beslag onder 
derden, daar die procedure enkel door de 
beslagen schuldenaar of door de derde 
beslagene kan worden ingesteld; ( ... ) dat 
(eiseres) geen van beide is; dat de rechts
vordering bijgevolg niet kan worden toe
gelaten », 

terwijl, krachtens artikel 1514 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat op de procedu
re betreffende het uitvoerend beslag on
der derden van toepassing is overeen
komstig artikel 1543, eerste lid, van dat 
wetboek, de rechtsvordering tot onttrek
king met het oog op de opeising van de 
in beslag genomen voorwerpen kan wor
den toegelaten wanneer ze is ingesteld 
door degene die beweert geheel of ten 
dele eigenaar te zijn van de in beslag ge
nomen voorwerpen en door een houder 
van een ander zakelijk recht op het 
goed, maar ook door ieder die kan aanto
nen dat hij er een wettig belang bij heeft 
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dat het goed niet wordt verkocht, wat on
der meer het geval is bij de bewaarne
mer van de zaak; de rechtsvorderingen 
van eiseres strekten tot de teruggave ! 
van de litigieuze effecten waarop de ver
weerders uitvoerend beslag onder derden 
hadden gelegd, en eiseres, die in de hoe
danigheid van contractuele bewaarnemer 
van die effecten optrad en tevens het ei
gendomsrecht van de beslagen schulde
naar op diezelfde effecten betwistte, de 
hoedanigheid en het rechtmatig belang 
in de zin van de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek had om haar 
rechtsvordering in te stellen; het hof van 
beroep, zonder te betwisten dat eiseres 
de contractuele bewaarnemer van de li
tigieuze effecten is, zijn beslissing der
halve niet naar recht verantwoordt door 
enkel hierop te steunen dat vaststaat dat 
de 300 litigieuze effecten aandelen aan 
toonder zijn en volledig werden volge
stort, dat eiseres geen enkel zakelijk 
recht op die aandelen heeft en dat zij 
geen beslagen schuldenaar of geen derde 
beslagene is : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1944 van het Burgerlijk Wet
hoek, de in bewaring gegeven zaak 
aan de bewaargever moet worden 
teruggegeven zodra hij zulks vor
dert, tenzij er in handen van de be
waarnemer beslag onder derden is 
gelegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 mei 1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 518 

1' KAMER - 11 mei 1989 

1° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECH
TER - VEROORDELING IN DE KOSTEN - MO
TIVERING - ONDERSCHEID. 

Overwegende dat uit die wetsbe- 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- TOEPASSING VAN DE ALGE-
MENE REGELS OP CONCLUSIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - VEROORDELING IN DE KOS
TEN - ONDERSCHEID. 

paling volgt dat de bewaarnemer, 
aan wie een zodanig beslag onder 
derden wordt betekend, er geen be
lang bij heeft om, uit dien hoofde al- i 
leen, de in bewaring gegeven voor-
werpen Op te eisen of Om zich tegen 3° KOOP - CONCESSIES VAN ALLEENVER-

de verkoop ervan te verzetten met KOOP - ART. 2, WET 21 JULI 1961 - BILLIJKE 

het OOg Op hun teruggave; VERGOEDING - BEGRIP. 

Dat het arrest, door vast te stellen ' o 
dat eiseres haar belang om Op te ' 4 KOQP - CONCESSIES VAN ALLEENVER-

d k l h d
. d d ' KOOP - ART. 3, WET 27 JULI 1961 - BILLIJKE 

tre en en e rec. tvEI:ar 1gt O~r . e . BIJKOMENDE VERGOEDING - BEGRIP. 
rechten en ve:rphchtmgen « d1e m . 
het gemeen bewaargevingsrecht zijn · 1" en 2" De veroordeling in de kosten is 
vastgesteld », en door de vordering een rechtsgevolg van de veroordeling 
af te wijzen op grond dat eiseres, ten grande, zodat zij in beginsel niet 
als bewaarnemer, geen enkel zake-' in het bijzonder moet gemotiveerd 
lijk recht op het voorwerp van de zijn; dit geldt echter niet wanneer de 
bewaargeving bezit, dat zij geen be- · partijen of een van hen dienaangaande 
slagen schuldenaar of ook geen der- conclusie hebben genomen (1). (Art. 97 
de beslagene is, geen enkele van de Gw.; art. 1017• eerste lid, Ger.W.) 
door eiseres aangewezen wetsbepa
lingen schendt; (1) Cass., 11 feb. 1977 (A.C., 1977, 649). 
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3° en 4° Uit het laatste lid van de artt. 2 
en 3 wet 27 juli 1961 volgt dat de 
schuldvordering van de concessie
houder geen numerieke geldsom tot 
voorwerp heeft maar wei een door de 
rechter te schatten vergoeding voor de 
door hem geleden schade; dat die· 
schade volledig vergoed moet worden 
en dat de rechter bijgevolg de voor
melde wetsbepalingen juist toepast 
wanneer hij de door hem vastgestelde 
vergoedingen indexeert wegens de 
daling van de koopkracht van de 
munt, die zich volgens zijn vaststelling 
sedert het tijdstip van de beeindiging 
van de concessieovereenkomst heeft 
voorgedaan (2). 

(DUROBOR N.V. T. CATANE N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8442) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1988 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

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

doordat het arrest eiseres enkel heeft 
veroordeeld « in de kosten van beide in
stanties betreffende de rechtsvordering 
van de (verweerders), inclusief de kosten 
van het deskundigenonderzoek ... », zon
der die beslissing dienaangaande nader 
te motiveren, 

terwijl eiseres in haar << conclusie na 
het deskundigenonderzoek » aanvoerde 
dat : « de kosten kunnen omgeslagen 
worden, zoals de rechter het raadzaam 
oordeelt, wanneer de partijen respectie
velijk op enig punt van hun vorderingen 
in het ongelijk worden gesteld, ( ... ) dat 
uit het verslag van de deskundigen en 
uit onderhavige conclusie blijkt dat de 
bedragen waarop (de verweerders) aan
spraak kunnen maken aanzienlijk lager 
zijn (onder verstaan: dan de gevorderde 
bedragen) en dat zij voor hun verschil
lende vorderingen in ruime mate in het 
ongelijk worden gesteld », waaruit eise
res concludeerde << dat de kosten bijge
volg moeten worden verdeeld ... en zulks 

inzonderheid wat betreft de begrote kos
ten en erelonen van de deskundigen », 
waarbij zij overigens preciseerde << dat 
het, gelet op aile omstandigheden van de 
zaak, billijk blijkt aile kosten van beide 
instanties gelijk tussen de partijen te 
verdelen, met uitzondering van de kos
ten van de dagvaarding tot betaling van 
de facturen »; dat het arrest aldus niet 
antwoordt op de middelen waarin eiseres 
betoogde dat de kosten van beide instan
ties betreffende de vorderingen van de 
verweerders inclusief de kosten en erelo
nen van de gerechtelijke deskundigen 
gelijk moesten worden verdeeld onder de 
partijen; het arrest bijgevolg niet met re
denen is omkleed en de in het middel 
aangewezen wetsbepaling schendt; 

Overwegende dat de veroordeling 
in de kosten een rechtsgevolg is van 
de veroordeling ten gronde en dat 
zij niet in het bijzonder moet gemo
tiveerd zijn, tenzij de partijen of een 
van hen dienaangaande een conclu
sie hebben genomen; 

Overwegende dat het arrest, door 
eiseres enkel te veroordelen << in de 
kosten van beide instanties betref
fende de rechtsvordering (van de 
verweerders), inclusief de kosten 
van deskundigenonderzoek », zonder 
de in het middel weergegeven appel
conclusie te beantwoorden, zijn be
slissing niet regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat het middel gegrond lS; 

Over het derde mid del: schending van 
de artikelen 1153, 1895 van het Burger
lijk Wetboek, 2 en 3, 1°, van de wet van 
27 juli 1961, gewijzigd bij de wet van 13 
april 1971, betreffende eenzijdige be1Hn
digi..lg van de voor onbepaalde tijd ver
leende concessies van alleenverkoop, 

doordat het arrest beslist dat : « de be
taling van de in artikel 2 van de wet van 
27 juli 1961 bepaalde vergoeding, de com
pensatie beoogt van het verlies van de 
voordelen die een redelijke opzeggings
termijn aan de uitgewonnen partij biedt; 
de verbintenis om die vergoeding te be
talen dus geen autonome verbintenis is ------------------1 maar een verbintenis die de niet uitge-

(2) Zie, in zake onteigening ten algemenen . voerde verbintenis uit overeenkomst, te 
nutte, Cass., voltallige terechtzitting, 20 sept. weten een redelijke opzeggingstermijn 
1979 (A.C., 1979-80, nr. 43) en de cone!. van geven, vervangt; dat daaruit volgt dat de 
proc.-gen. Dumon in Bull. en Pas., 1980, I, 69. schuldvorderingen van de (verweerders) 
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wegens verlies van bonus en nettowinst, 
en wegens onreduceerbare algemene 
kosten geen numerieke geldsom tot voor
werp hebben waarvan het bedrag bij wet 
of overeenkomst is vastgesteld, of wordt 
berekend op grond van daarin vastgeleg
de criteria, maar een door de rechter te 
schatten vergoeding die bedoeld is als 
compensatie voor de betwiste verbintenis 
een opzegging te geven; de billijke bijko
mende vergoeding waarop de (verweer
ders), met toepassing van artikel 3 van 
de voormelde wet van 27 juli 1961 aan
spraak kunnen maken, hen overigens 
wordt toegekend voor de bekende meer
waarde inzake clientele die, hoe dan ook, 
aan de concessiehouder verbleef na de 
beeindiging van het contract, ook al zou 
een redelijke opzeggingstermijn zijn ge
geven; dat de schuldvordering van de 
(verweerders), hoewel de verbintenis tot 
betaling van die bijkomende vergoeding 
een autonome verbintenis is, ... geen nu
merieke geldsom tot voorwerp heeft die 
door de wet of de partijen is vastgesteld, 
maar een waarde of een vergoeding is 
die de rechter beoordeelt en schat », om 
te besluiten dat « het hof (van beroep) 
zich plaatst op de dag van de uitspraak 
en vaststelt dat er sedert de beeindiging 
van de concessieovereenkomst een da
ling van de koopkracht van de munt is 
geweest » en « dat bij de bepaling van de 
toegekende vergoeding uit billijkheids
overwegingen rekening moet worden ge
houden met de muntontwaarding », 

terwijl, eerste onderdeel, de vergoedin
gen die voortvloeien uit de toepassing 
van artikel 2 van de wet van 27 juli 1961, 
zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 
1971, verbintenissen zijn met als voor
werp de betaling van een geldsom die 
berekend is op grond van de winst die 
de concessiehouder tijdens de opzeg
gingsperiode zou hebben gemaakt, en 
die onder toepassing valt van het in arti
kei l895 van het Burgerlijk Wetboek 
vermeld beginsel dat de schuldenaar van 
een sommenverbintenis enkel de nume
riek bepaalde geldsom is verschuldigd en 
dat artikel 1153 van dat wetboek bepaalt 
dat « inzake verbintenissen die aileen be
trekking hebben op het betalen van een 
bepaalde geldsom, de schadevergoeding 
wegens vertraging in de uitvoering nooit 
in iets anders bestaat dan in de wette
lijke intrest, behoudens de bij de wet ge
stelde uitzonderingen » (schending van 
de in het middel aangewezen bepalingen, 
met uitzondering van artikel 3, 1", van de 
wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet 
van 13 april 1971); 

\ 

tweede onderdeel, ook de vergoedin
gen verschuldigd ingevolge artikel 3, 1", 
van de wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij 
,de wet van 13 april 1971, van dezelfde 
aard zijn en ook daarop de artikelen 
1153 en 1895 van het Burgerlijk Wetboek 
'Van toepassing zijn (schending van de in 
het middel aangewezen bepalingen, met 
uitzondering van artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet van 
13 april 1971) : 

I 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van de wet van 27 juli 1961 be
treffende eenzijdige beeindiging van 
de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop, behal
ve bij grove tekortkoming van een 
van de partijen, zodanige concessies 
niet kunnen worden beeindigd dan 
met een redelijke opzeggingstermijn 
of een billijke vergoeding; 

Dat de concessiehouder, in de ge
vallen bepaald bij artikel 3 van de
zelfde wet, aanspraak kan maken 
op een billijke bijkomende vergoe
ding; dat die vergoeding, al naar het 
'geval, volgens de in die wetsbepa
ling vastgestelde elementen wordt 
geraamd; 

Dat de rechter, in beide gevallen, 
bij ontstentenis van overeenstem
ming tussen de partijen, uitspraak 
doet naar billijkheid, eventueel met 
inachtneming van de gebruiken; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de schuldvordering van de conces
siehouder geen numerieke geldsom 
tot voorwerp heeft maar wel een 
door de rechter te schatten vergoe
ding voor de door hem geleden scha
de en dat die schade volledig ver-
1goed moet worden; 

Overwegende dat het arrest zegt 
ldat de vergoeding bepaald bij voor
meld artikel 2 « de compensatie be
,oogt van het verlies van de voorde
~en die een redelijke opzeggingster-
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mijn aan de uitgewonnen partij zou 
hebben gewaarborgd », terwijl de 
vergoeding bepaald bij artikel 3 « de 
compensatie beoogt van de winst die 
de concessiehouder door de aanzien
lijke meerwaarde van het aange
brachte clientele had kunnen rna
ken»; 

Dat het zegt dat « het hof (van be
roep) zich plaatst op de dag van de 
uitspraak en vaststelt dat er sedert 
de beeindiging van de concessie
overeenkomst de koopkracht van de 
munt is gedaald »; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
door de vergoedingen wegens die 
daling te indexeren, enkel de aan de 
concessiehouder verschuldigde bil
lijke vergoeding bepaalt; dat geen 
enkele wetsbepaling zulks verbiedt; 
dat integendeel het arrest, door de 
gehele schade van de verweerders 
op billijke wijze te vergoeden, de in 
het middel aangewezen wetsbepalin
gen helemaal niet schendt doch 
juist toepast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Nr. 519 

1 • KAMER - 12 mei 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR WIE 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD 
- " RECHTSVERWERKING " - BEGRIP. 

Rechtsverwerking veronderstelt concrete 
gedragingen van een partij, die het 
oordeel rechtvaardigen dat vanwege 
die partij niet kan worden terugge
komen op het ingenomen standpunt 
(1). 

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS 
VOOR VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU, BEL
GISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. UNITED 

FOODS N.V., VAN DEN ABEELE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5981) 

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

Over het door de verweerster op
geworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening : 

Overwegende dat, blijkens een 
door de verweersters overgelegd 
stuk, de staatssecretaris voor Volks
gezondheid en Leefmilieu op 24 
april 1987 in een « nota aan de hoof
den van de kring » schreef dat uit 
een recente rechterlijke uitspraak is 
komen vast te staan dat het syste-

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het met 
betrekking tot de rechtsvordering 
van de verweerders uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigd arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 1---------------
Brussel. 

11 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en Kirkpatrick. 

(1) Zie P. VAN 0MMESLAGHE, « Rechtsverwer
king en afstand van recht », in T.P.R., 1980, 
biz. 735 tot 791; H.A.M. AAFTINK, « Rechtsver
werking en afstand van recht >>, ibid., biz. 793 
tot 830; P. VAN 0MMESLAGHE, « L'aveu; Evolu
tion recente de Ia jurisprudence et de Ia 
doctrine >>, in La preuve, Colloque des 12 et 13 
mars 1987 a I'Universite catholique de Lou
vain, biz. 9 en 10. 
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matisch uitvoeren van een sanitair 
toezicht op vis die wordt ingevoerd 
uit een Lid-Staat van de E.E.G. en 
waarop reeds een keuring werd toe
gepast, in strijd is met het Verdrag 
van Rome; dat de nota voorts ver
meldt: « Bijgevolg zal het koninklijk 
besluit van 30 april 1976 zo snel mo
gelijk worden aangepast. In afwach
ting wordt vanaf heden het systema
tisch sanitair toezicht evenals het 
keurrecht dat erop betrekking heeft, 
afgeschaft. De controlerechten blij
ven evenwel verschuldigd »; 

Overwegende dat, zo al uit die no
ta een houding mocht blijken die in 
strijd zou zijn met het later instel
len van het cassatieberoep, de ver
weersters toch niet doen blijken van 
eigen concrete gedragingen van de 
eisers die het oordeel kunnen recht
vaardigen dat vanwege de Belgische 
Staat niet meer kan worden terug
gekomen op het in de nota ingeno
men standpunt; dat derhalve, zelfs 
indien op het leerstuk van de 
rechtsverwerking, waarop het mid
del van niet-ontvankelijkheid steunt, 
ten aanzien van rechtsmiddelen een 
beroep zou kunnen worden gedaan, 
aan de voor de toepassing ervan ge
stelde vereisten niet voldaan is; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de verweer
sters in de kosten van de memorie 
van wederantwoord en de eisers in 
de overige kosten. 

12 mei 1989 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
van Heeke en Gerard. 

Nr. 520 

1' KAMER - 12 mei 1989 

1° BESLAG - BESLAG ONDER DERDEN 

EVENTUELE SCHULDVORDER!NGEN. 

2° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZA
KEN - CASSATIEGEDING - OPROEPING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR DE VERWEERDER - TERMIJN. 

1 • Het beslag onder derden kan slaan op 
eventuele schuldvorderingen gegrond 
op een op het ogenblik van het beslag 
bestaand recht (1). (Art. 1539, Ger.W.) 

. 2" Een oproeping tot bindendverklaring 
van een cassatiearrest kan door de 
verweerder niet meer worden neerge
legd na het verstrijken van de termijn 
bepaald in art. 1093 Ger. W. (2). (Artt. 
1100 en 1103 Ger.W.) 

(VERZEKERINGEN VAN HET NOTARIAAT N.V., 
WINTERTHUR N.V. T. DELBY'S N.V., BOES, MRS. 
ODEURS, THIERY Q.Q.; BOES T. NOLENS; DELBY'S 
N.V., MRS. ODEURS, THIERY Q.Q., VERZEKERIN
GEN VAN HET NOTARIAAT N.V., WINTERTHUR 

N.V.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 6094 en 6343) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1987 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Zie H. DE PAGE, Traite elementaire, I 
19623

, nrs. 170 tot 172; E. KRINGS, " Les saisie~ 
conservatoires et les voies d'execution ,, in 
Etude du pmjet du Code judiciaire, Semin~ire 
organise a Ligneuville les 4 et 5 mars 1966 
biz. 145; J. HERBOTS, « Contrat sous conditio~ 
suspensive : consequences de Ia faute commise 
par une partie "pendente conditione " », in 
Rev. Grit. de la jurisprudence beige, 1983, biz. 
204 tot 222, nr. 9; J. VAN COMPERNOLLE, « Exa
men de jurisprudence, {1972 a 1986), Droit ju
diciaire prive. Saisies conservatoires et voies 
d'execution », ibid., 1987, biz. 456 tot 458; G. DE 
LEVAL, La saisie-arret, blz. 85 en 86; id. Traite 
des saisies (Regles generales), Luik 1988 biz. 
83 tot 87 ' ' 

(2) Cass., 19 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr 610). 
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Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene i 
rol onder de nummers 6094 en 6343 , 
tegen hetzelfde arrest zijn gericht; 
dat ze dienen te worden gevoegd; 

en dat verweerder sub 2 daarenboven op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk 
was voor de schade welke hij door zijn 
vergetelheid aan verweerster sub 1 had 
berokkend - dientengevolge verweerder 
sub 2 veroordeelt om aan verweerster 

I. Op de voorziening in de zaak sub 1 te betalen, enerzijds op grond van 
nr. 6094 : I artikel 1540 van het Gerechtelijk Wet-

hoek de som van 514.740 frank met de 
Over het middel: schending van de ar- i wettelijke interesten vanaf 20 november 

tikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 1981, en anderzijds op grond van de arti
van het Burgerlijk Wetboek, 1539 en kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
1540 van het Gerechtelijk Wetboek, Wetboek de som van 294.375 frank met 

de wettelijke interesten vanaf de datum 
van het arrest - en zijn beslissing laat 
stoelen, enerzijds, op de beschouwing 
dat het beslag onder derden betrekking 
mag hebben op schuldvorderingen op 
termijn, voorwaardelijke, betwiste of 
zelfs eventuele schuldvorderingen toebe
horend aan de schuldenaar, zolang ten 
minste deze in de kiem bestaan op het 
ogenblik van het beslag, dat gezien de 
hoven aangehaalde constateringen op 
het ogenblik van het beslag een juridi
sche grondslag aanwezig was, en dat ver
weerder sub 2, vanaf de ontvangst van 
de akte houdende beslag onder derden, 
de sommen, voortkomende van de ver
koop van de goederen van dame L., op 
grond van voormeld artikel 1540 niet 
meer uit handen mocht geven, en, ander
zijds, op de beschouwing dat verweerder 
sub 2, door te handelen zoals hoven ge
zegd, ten aanzien van verweerster sub 1 
een fout had begaan, die een normaal 
aandachtig en voorzichtig notaris, ge
plaatst in dezelfde omstandigheden, niet 
zou hebben begaan, zodat de aansprake
lijkheid van verweerder sub 2 op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek vaststond, 

doordat het bestreden arrest - na ge- ! 

constateerd te hebben dat verweerster 
sub 1 op 20 maart 1980 uitvoerend beslag 
onder derden had gelegd in handen van 
verweerder sub 2 ten laste van een dame 
L., dat op 26 maart 1980 verweerder sub 
2, bij brief gericht aan de voor verweer
ster sub 1 optredende gerechtsdeurwaar
der, een verklaring had afgelegd, welke 
voldeed aan de vereisten gesteld in arti
kel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat niet bewezen was dat verweerder 
sub 2 op het ogenblik van het beslag gel
den in handen had, toebehorende aan 
dame L., dat evenwel een onroerend 
goed behorende aan dame L. reeds on- ' 
derhands verkocht was en de prijs ervan 
zou worden betaald bij het verlijden van 
de authentieke akte door verweerder sub ' 
2, dat deze verweerder opdracht had tot 
verkoop van twee andere onroerende 
goederen en dat overeengekomen was 
dat de opbrengst van die verkopen aan 
verweerder sub 2 zou worden overge
maakt om de schuldeisers te voldoen, 
dat de akten van verkoop van gezegde 
drie goederen op 23 april 1980 verleden 
werden, dat verweerder sub 2 de op
brengst van die verkopen inde en, na 
hiermede bepaalde hypothecaire en be
voorrechte schuldeisers uitbetaald te 
hebben, het saldo van de verkoopprijzen 
aan de beslag gelegd hebbende schuldei
sers bij pondspondsgewijze verdeling 
had overgemaakt doch hierbij de schuld
vordering van verweerster sub 1 uit het 
oog verloor - en na terecht geoordeeld 
te hebben dat de vordering door ver
weerster sub 1 tegen verweerder sub 2 
gericht ongegrond was voor zover zij 
stoelde op artikel 1542 van het Gerechte
lijk Wetboek - beslist dat op grond van 
artikel 1540 van het Gerechtelijk Wet
hoek verweerder sub 2 rechtstreeks 
schuldenaar was geworden van de oorza
ken van voormeld beslag onder derden 
(zulks na aftrek van de inmiddels aan 
verweerster sub 1 uitbetaalde bedragen), 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel welis
waar artikel 1539 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat het uitvoerend be
slag onder derden kan slaan op schuld
vorderingen met tijdsbepaling en op 
voorwaardelijke of betwiste schuldvorde
ringen, hieruit niet volgt dat, zoals het 
arrest ten onrechte stelt, gezegd beslag 
ook kon slaan op eventuele of in de kiem 
bestaande schuldvorderingen, dit wil zeg
gen schuldvorderingen die nog niet be
staan, maar waarvan men, gezien de fei
telijke omstandigheden, kan verwachten 
dat zij zullen ontstaan - waaruit volgt 
dat het arrest, door verweerder sub 2 op 
grond van artikel 1540 van het Gerechte
lijk Wetboek als rechtstreekse schulde
naar van de oorzaken van het litigieuze 
besla!l" onder derden te veroordelen, en 
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hem bovendien aansprakelijk te verkla
ren op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek omdat 
hij de fout had begaan .sommen die het 
voorwerp waren van een in zijn handen 
gelegd beslag onder derden, uit handen 
te hebben gegeven, een verkeerde toe
passing van de hierboven aangewezen 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek en 
het Gerechtelijk Wetboek maakt, en al
dus die wettelijke bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, minstens de be
woordingen « eventuele schuldvorderin
gen » en « (vorderingen die) in de kiem 
bestaan » aan de motivering van het ar
rest een dubbelzinnig en duister karak
ter geven, doordat zij niet toelaten te we
ten waarin, in de ogen van de rechters, 
de verbintenis bestond, zij het met tijds
bepaling, onder voorwaarde of op betwis
te wijze, welke verweerder sub 2 ten 
aanzien van dame L. reeds zou hebben 
aangegaan op het ogenblik van het in 
zijn handen gelegd beslag onder derden 
- waaruit volgt dat de motivering van 
het arrest niet voldoet aan wat door arti
kel 97 van de Grondwet wordt vereist : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1539, 

tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek beslag onder derden insluit 
op schuldvorderingen waarvan het 
ontstaan weliswaar · mede afhangt 
van een toekomstige gebeurtenis, 
maar toch ten tijde van het beslag 
zijn grondslag vindt in een reeds be
staand recht; dat die wetsbepaling 
derhalve toepasselijk is op een even
tuele schuldvordering; 

Dat 
recht; 

het onderdeel faalt naar 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat in het onderdeel 
niet uiteengezet wordt in welke in
terpretatie de beslissing wettig en in 
welke ze onwettig zou zijn; 

over geen nadere verantwoording 
1verstrekt, het arrest niet duister 
maakt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

II. Op de vordering tot bindend
verklaring uitgaande van de ver
weerder Boes : 

Over het door Nolens opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid 
van de vordering : 

\ Overwegende dat uit de artikelen 
1100 en 1103 van het Gerechtelijk 
Wetboek volgt dat een oproeping tot 
bindendverklaring door een ver
weerder niet meer kan worden neer
gelegd na het verstrijken van de in 
artikel 1093 van hetzelfde wetboek 
,gestelde termijn; dat, nu verweerder 
zijn oproeping tot bindendverklaring 
heeft neergelegd buiten die termijn, 
.het Hof niet vermag er acht op te 
slaan; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Om die redenen, voegt de onder 
de nummers 6094 en 6343 van de al
gemene rol ingeleide zaken; ver
werpt de voorziening in de zaak nr. 
6094 en veroordeelt de eiseressen in 
'de kosten; verwerpt in dezelfde zaak 
de vordering tot bindendverklaring 
·uitgaande van de verweerder Boes 
ten veroordeelt hem in de kosten; 
verwerpt de voorziening en de vor
dering tot bindendverklaring in de 
,zaak nr. 6343 en veroordeelt eiser in 
·de kosten. 
I 
I 12 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 

Overwegende dat he~ arrest, dat de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Vel'
ev~ntuele schuldvordermgen on~~r slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
artlkel 1539 van het . Gere~hteh~k dende conclusie van de h. Declercq, ad
Wetboek doet vallen, met dmster 1s; 'Vocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
dat de omstandigheid dat het daar- Bayart, Biitzler en van Heeke. 
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Nr. 521 

1 e KAMER - 12 mei 1989 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING - MEERWAARDEN 
- VRIJSTELLING- VOORWAARDEN. 

2° VENNOOTSCHAP HANDELSVEN-
NOOTSCHAP - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
VERGISSING IN EEN DOOR DE ALGEMENE 
VERGADERING GOEDGEKEURDE BALANS -
RECTIFICATIE VAN DIE VERGISSING DOOR 
EEN ANDERE ALGEMENE VERGADERING. 

1" Wettig is het arrest waarbij een meer
waarde met toe passing van art. 105 
W.LB. wordt vrijgesteld, wanneer die 
meerwaarde bij vergissing werd ge
boekt onder de beschikbare reserve 
van een naamloze vennootschap en die 
vergissing achteraf gerectificeerd werd 
door een beslissing van een andere al
gemene vergadering vooraleer de mi
nister van Financien de wederbeleg
ging had erkend overeenkomstig art. 
9ter van het KB. van 4 maart 1965. 

2" Art. 79 Vennootschappenwet verbiedt 
niet dat een algemene vergadering een 
vergissing rectificeert in de door een 
vroegere algemene vergadering goed
gekeurde balans (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. ETA
BLISSEMENTEN W. VAN OEKEL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1544 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1987 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het mid del: schending van de ar
tikelen 105 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 9 ter van het ko
ninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de ln
komstenbelastingen, zoals het te dezen 
gold, en 79 van de Vennootschappenwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de meerwaarde op sedert 
meer dan vijf jaar in het bedrijf belegde 
activabestanddelen, op de datum van af
sluiting van het boekjaar, dit is op 31 de
cember 1978, op de rekening « beschikba
re reserve » was geboekt en dat pas in 
1980 een overboeking naar een andere 
reserverekening was gedaan, beslist dat 
het tijdelijk en bij vergissing toevoegen 
van die meerwaarde aan een rekening 
« beschikbare reserve >> niet eraan in de 
weg staat dat de onaantastbaarheids
voorwaarde als bedoeld in artikel 9 ter 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het W etboek van de lnkomstenbelas
tingen - dat in zijn § 3 verwijst naar ar
tikel 105 van dat wetboek - vervuld is, 
wanneer blijkt dat de bedoelde inkom
sten de facto niet als voorwendsel noch 
als middel hebben gediend om zelfs on
rechtstreeks afnemingen te doen van het 
maatschappelijk vermogen, en die meer
waarde van belasting vrijstelt en aldus 
op impliciete wijze aanneemt dat de 
rechtsgevolgen die voortvloeien uit een 
door de algemene vergadering van 19 
april 1979 goedgekeurde balans per 31 
december 1978, achteraf teniet kunnen 
gedaan worden door een in een later 
jaar gehouden algemene vergadering, 

terwijl, eerste onderdeel, de vaststel
ling dat, op de datum van afsluiting van 
het boekjaar, dit is op 31 december 1978, 
de meerwaarde op een « beschikbare re
serverekening » was geboekt - ook al 
werd later tot een correctiepost beslist 
en ook al werden de facto geen voorafne
mingen op het maatschappelijk vermo
gen gedaan - niet tot een vrijstelling 
van die meerwaarden op grond van arti
kel 9ter van het koninklijk besluit van 4 
maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen en 
van artikel 105 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen kan leiden, ver
mits op 31 december 1978 de in artikel 
105 van voormeld wetboek bedoelde eer
ste voorwaarde, namelijk de boeking op 
een « afzonderlijke rekening van het 
passief » niet vervuld was; zodat zowel 
artikel 9ter van voormeld koninklijk be
sluit, dat in zijn § 3 verwijst naar artikel 
105 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, als voormeld artikel 105 zelf 
zijn geschonden; 

tweede onderdeel, krachtens de bepa
lingen van artikel 79 van de Vennoot-

11) z c ( ) schappenwet de balans per 31 december 
\ ie ass., 28 juni 1973 A.C., 1973, 1067 ; 1978 van een naamloze vennootschap deRep. prat. du dr. beige, v" Societes anonymes, 

nr. 1895. . finitief werd na de goedkeuring ervan op 
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19 april 1979 door de algemene vergade
ring van de aandeelhouders, met als ge
volg dat een voor een later boekjaar 
(1980) gehouden algemene vergadering 
onmogelijk nog tot een wijziging van de 
op 19 april 1979 regelmatig goedgekeurde 
balans van het boekjaar 1978 kon beslis
sen; zodat het hof van beroep, zonder 
een schending van artikel 79 van de Ven
nootschappenwet, niet wettig kan aanne
men dat een voor het boekjaar 1980 ge
houden algemene vergadering een als 
een vergissing beoordeelde boeking met 
terugwerkende kracht tot in het boek
jaar 1978, waarin de vergissing zich voor
deed, kon rechtzetten : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, eensdeels, dat niet is betwist 
dat verweerster met betrekking tot 
de, in 1978, door verkoop van een 
van haar onroerende goederen, ge
realiseerde meerwaarde heeft vol
daan aan de voorwaarde hierboven 
onder 2o vermeld, en anderdeels, dat 
verweerster die meerwaarde, louter 
bij vergissing, tijdelijk onder de 
<< beschikbare reserve » in de balans 
per 31 december 1978 en 31 decem
ber 1979 heeft vermeld, welke ver
gissing in 1980, bij besluit van haar 
algemene vergadering, werd gerecti
ficeerd doordat het bedrag definitief 
afzonderlijk werd geboekt onder de 

Overwegende dat artikel 9ter van gepaste vermelding << vrijgestelde 
meerwaarde 13.375.972 F », voor

het koninklijk besluit van 4 maart aleer de minister van Financien zijn 
1965, zoals het te dezen gold, vrij- beslissing omtrent de bij artikel 9ter 
stelling van bedrijfsbelasting ver- van het koninklijk besluit van 4 
leent onder meer van de 0 P onroe- maart 1965 vereiste erkenning van 
rende goederen gerealiseerde meer- de wederbelegging had genomen; 
waarden, indien een gelijke som 
binnen een bepaalde termijn op- Overwegende dat een formeel ver
nieuw in de onderneming wordt be- keerde boeking, louter bij vergissing 
legd en de minister van Financien verricht onder een niet passende 
erkent dat die wederbelegging is ge- post van de balans, eenmaal recht
daan om de produktiviteit te verbe- gezet, aan de toepassing van artikel 
teren, de werkloosheid te bestrijden 9ter van het koninklijk besluit van 4 
of de economie te rationaliseren; dat maart 1965 niet in de weg staat; 
paragraaf 3 van bedoeld artikel, ten 
aanzien van vennootschappen on- Dat het arrest, dat op grond van 
derworpen aan het stelsel van de voormelde vaststellingen beslist dat 
vennootschapsbelastingen, de toe- verweerster, wat de gerealiseerde 
kenning en het behoud van de vrij- meerwaarde betreft, voldoet aan de 
stelling afhankelijk maakt van de eerste voorwaarde gesteld in artikel 
naleving van de voorwaarde gesteld 105 van het Wetboek van de Inkom
in artikel 105 van het Wetboek van stenbelastingen, dat artikel noch be-
de Inkomstenbelastingen; . doeld artikel 9ter schendt; 

Overwegende dat voormeld artikel 
105 als vereiste stelt dat de verwe
zenlijkte meerwaarden hoegenaamd 
niet als winsten worden behandeld; 

Dat het onderdeel 
den aangenomen; 

Wat het tweede 
treft: 

niet kan wor-

onderdeel be-

dat het artikel dat vereiste concreti- Overwegende dat artikel 79 van 
seert door te bepalen dat de betrok- de Vennootschappenwet in beginsel 
ken meerwaarden : 1 o formeel op een niet uitsluit dat de algemene verga
of meer afzonderlijke rekeningen dering van een naamloze vennoot
van het passief geboekt moeten wor- schap een bij vergissing formeel 
den en blijven, 2" niet tot grondslag verkeerd geboekte post in een door 
mogen dienen van de jaarlijkse do- een eerdere algemene vergadering 
tatie van de wettelijke reserve of · goedgekeurde balans rectificeert; 
van enigerlei beloning of toeken- Dat het onderdeel faalt naar 
ning; i recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

12 mei 1989 - 1" kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelis
sen Grade. 

Nr. 522 

1 • KAMER - 12 mei 1989 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
LASTINGHEFFING - WIJZIGING DOOR DE AD
MINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE- KENNIS- 1 

I 

GEVING AAN DE BELASTINGPLICHTIGE - ' 
DRAAGWIJDTE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS ART. 61 
E.V.R.M. - NIET VAN TOEPASSING OP DE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN 
OORSPRONG VINDEN IN HET BELASTING-
RECHT. 1 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14 

I.V.B.P.R. NIET VAN TOEPASSING OP DE 
1 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN I 
OORSPRONG VINDEN IN HET BELASTING
RECHT. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
RECHT VAN VERDEDIGING - VERWITTIGING 
VAN DE RAADSMAN VAN DE BELASTING
PLICHTIGE. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING - BE
LASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN 
- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP 
- VERWITTIGING VAN DE RAADSMAN VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE. 

I 
1o Wanneer de administratie art. 251 

W:LB. toepast, moet zij aileen de rede- ' 
nen vermelden welke, naar haar me
l}ing, de wijziging van het aangegeven : 
mkomstencijfer rechtvaardigen; in dat, 
stadium strekt de administratieve pro-

1 

cedure enkel om de belastingschuldige 
1 

kennis te geven van de wijziging die 
de administratie in de aangifte wil 
aanbrengei~, opdat hij die wijziging 
kan aannemen of betwisten (1). 

2° en 3° Art. 6 E. V.R.M en art. 14 
L V.B.P.R. zijn niet van toepassing op 
de rechten en verplichtingen die hun 
oorsprong vinden in het belastingrecht 
(2). 

4° en 5° Uit de enkele omstandigheid dat 
inzake inkomstenbelastingen de raads
man van de belastingplichtige niet 
rechtstreeks is verwittigd van de dag 
en het uur van de terechtzitting van 
het hoi van beroep valt schending 
noch van art. 286 W:LB., noch van het 
recht van verdediging af te leiden. 

(SERGEANT, GEVAERT T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1551 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1987 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen en, voor zoveel no
dig, 97 van de Grondwet, 1, 2, 116, 129 
van de gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen, 1399, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest oordeelt dat de wij
zigingsberichten voldoende gemotiveerd 
waren en de betwiste aanslagen geen 
schending inhouden van artikel 251, § 1, 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen, op grond : « dat de berichten van 
wijziging voor de motivering van de 
daarin vermelde " andere belastbare toe
kenningen en voordelen" en (wat het 
aanslagjaar 1976 betreft) de door de 
vrouw genoten wedde in de P.V.B.A. 
Kings Tapijten, verwijzen naar de be
richten van aanslag van ambtswege wel
ke dezelfde dag werden toegestuurd aan 
de P.V.B.A. Kings Tapijten, waarvan de 

(1) Cass., 25 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
449). 

(2) Zie Cass., 15 april 1983, A.R. nr. F 1078 N 
(A.C., 1982-83, nr. 446). 
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eerste eiser zaakvoerder was; dat de ei
sers voorhouden dat deze P.V.B.A. een 
afzonderlijke rechtspersoon is en dat, nu 
geen afschrift van de aanslag van ambts
wege op naam van deze P.V.B.A. werd 
gevoegd bij de berichten van wijziging, 
deze laatste niet gemotiveerd en derhal
ve willekeurig zijn; dat de rechten van 
de verdediging niet werden gekrenkt 
daar de gegevens van de berichten van 
wijziging de eisers in staat stelden zich 
voldoende rekenschap te geven van de 
elementen waarop de voorgenomen aan
slagen berustten en hen in de gelegen
heid stelden deze te weerleggen; dat de
ze gegevens werden behandeld in het 
tegenvoorstel, zodat ook daaruit blijkt 
dat de motivering voldoende was om te 
dienen als uitgangspunt voor de bespre
king; dat de wijzigingsberichten dan ook 
voldoende gemotiveerd waren en de be- i 
twiste aanslagen geen schending inhou
den van artikel 251, par. 1, van het Wet-

1 hoek van de Inkomstenbelastingen », 

terwijl, eerste onderdeel, de berichten 
van wijziging van 3 maart 1978 gericht 
aan de eisers aan de door eiser aangege
ven wedde het bedrag toevoegden van 
283.000 frank voor het aanslagjaar 1976, 
inkomsten 1975, en 348.746 frank voor 
het aanslagjaar 1977, inkomsten 1976, als 
« andere belastbare toekenningen en 
voordelen », met als enige motivering 
respectievelijk « zie motivering op be
richt van aanslag van ambtswege van 
heden toegezonden aan de P.V.B.A. 1 

Kings Tapijten » voor het aanslagjaar 
1976 en « zie motivering op bericht van 
wijziging van aangifte van heden toege
zonden aan de P.V.B.A. Kings Tapijten » 
voor het aanslagjaar 1977; de motivering 
van het bericht van wijziging van aangif
te, als bedoeld in artikel 251 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
een substanW:He formaliteit uitmaakt 
waarvan een schending de onwettigheid 
van de aanslagprocedure voor gevolg 
heeft; de uitsluitende mededeling van 
een verwijzing naar de motivering van 
een bericht van aanslag van ambtswege 
of van een bericht van wijziging ge
stuurd aan een andere rechtspersoon, 
zonder toevoeging van een kopie van die 
kennisgeving of dat bericht, geen moti
vering kan uitmaken als vereist door ar- . 
tikel 251 van het Wetboek van de Inkom-· 
stenbelastingen; zodat het arrest, door te 
beslissen dat het recht van verdediging 
niet werd gekrenkt, voorwaarden stelt 
die artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen uitsluit en dus die 
wetsbepaling schendt; en door te oorde-

len dat de gegevens van de berichten 
van wijziging de eisers in staat stelden 
zich voldoende rekenschap te geven van 
de elementen waarop de voorgenomen 
aanslagen berustten en hen in de gele
genheid stelden deze te weerleggen, de 
algemene motiveringsverplichting ne
geert (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en tevens de substantHHe for
maliteit die de motivering uitmaakt in 
het kader van artikel 251 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen ne
geert en dus die wetsbepaling schendt; 

tweede onderdeel, aan de besloten ven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid door de werking van de wet een af
zonderlijke rechtspersoonlijkheid wordt 
toegekend (artikel 2 van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, als gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 14 maart 1962 en bij artikel1 
van de wet van 15 juli 1985); de medede
lingen of berichten van wijziging van 
aangifte aan een vennootschap gedaan 
geen enkel gevolg kunnen sorteren ten 
aanzien van andere personen, zoals te 
dezen de eisers; de motivering die werd 
opgenomen in een bericht van wijziging 
van aangifte of een kennisgeving van 
aanslag van ambtswege die werd verzon
den aan een vennootschap, zonder dat ze 
opnieuw worden betekend aan een ande
re persoon, door de loutere verwijzing 
ernaar in de berichten van wijziging die 
naar de eisers werden gestuurd, geen re
gelmatige motivering uitmaken, aange
zien zij de eisers niet in staat stelden de 
motivering van de aan hen toegezonden 
berichten van wijziging te onderzoeken; 
zodat het arrest, door te oordelen dat het 
recht van verdediging niet werd ge
krenkt daar de gegevens van de berich
ten van wijziging de eisers in staat stel
den zich voldoende rekenschap te geven 
van de elementen waarop de voorgeno
men aanslagen berustten en· hen in de 
gelegenheid stelden deze te weerleggen, 
de artikelen 1, 2, 116, 129 en 130 van de 
gecoordineerde wetten op de handelsven-
nootschappen schendt; ' 

derde onderdeel, de berichten van wij
ziging die aan de eisers werden toege
zonden, door de loutere verwijzing naar 
een motivering voorkomend op een be
richt van wijziging van aangifte en een 
kennisgeving van aanslag van ambtswe
ge die werden overgemaakt aan de 
P.V.B.A. Kings Tapijten, geen regelmati
ge motivering inhielden; zodat, het ar
rest, door te oordelen dat de berichten 

'van wijziging de eisers in staat stelden 
zich voldoende rekenschap te geven van 
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de elementen waarop de voorgenomen 
aanslagen berustten en hen in de gele
genheid stelden deze te weerleggen, de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat de in het eerste 
onderdeel opgeworpen grief met ar
tikel 97 van de Grondwet geen ver
band houdt; 

Dat het eerste onderdeel in zover
re niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het bericht van 
wijziging van de aangifte, waarvan 
artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen de toezending 
voorschrijft, tot doel heeft de belas
tingplichtige, met opgave van rede
nen, te informeren nopens de in
komsten en andere gegevens die de 
administratie zich voorneemt in de 
plaats te stellen van die welke wer
den aangegeven of erkend, zodat de 
voorgenomen wijziging door de be
langhebbende kan worden onder
zocht, bediscussieerd en verworpen 
of aangenomen; dat de gegevens en 
de redenen van een bericht van wij
ziging derhalve de belastingplichtige 
in staat moet stellen de voorgeno
men wijziging te onderzoeken en te 
betwisten; dat de feitenrechter zulks 
in feite en derhalve op onaantastba
re wijze beoordeelt; 

komstenbelastingen te dezen niet 
werd geschonden, naar recht verant
woordt en de aangewezen bepalin
gen van de Vennootschappenwet en 
van het Burgerlijk Wetboek niet 
schendt; 

Dat het middel, in zoverre, niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 280, 282, 283 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest overweegt : « dat 
voor het Hof wordt voorgehouden dat 
het voorstel van de P.V.B.A. Burofisk 
niet kan worden aangezien als een ak
koord omdat aan deze P.V.B.A. geen vol
macht zou zijn gegeven om een akkoord 
af te sluiten; dat door de administratie 
een stuk wordt voorgebracht waaruit 
blijkt dat de eerste eiser aan de B.V.B.A. 
Burofisk volmacht heeft verleend om in 
zijn naam tussen te komen tot afhande
ling van aile fiscale aangelegenheden », 

terwijl het stuk, waarvan sprake, door 
de administratie werd voorgebracht bui
ten de termijn van artikel 283 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
namelijk op 28 januari 1987; de formali
teit van de neerlegging ter griffie van 
het hof van beroep, die bij de artikelen 
281, 282 en 283 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen wordt voorge
schreven van openbare orde is; het der
halve uitgesloten is dat de rechter reke
ning houdt met een stuk dat niet over
eenkomstig de wet werd neergelegd; 
zodat het hof van beroep, door in het ar
rest te steunen op een stuk dat niet over
eenkomstig de wet werd neergelegd, om 
de grieven van eisers in cassatie te ver
werpen, de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de betwiste berichten van 
wijziging ter zake van de motivering 
van de erin vermelde « andere be
lastbare toekenningen en voorde
len » die eiser vanwege de P.V.B.A. 
Kings Tapijten, waarvan hij zaak
voerder was, had genoten, verwijzen 
naar de berichten van aanslag van 
ambtswege die dezelfde dag aan de Overwegende dat uit de stukken 
bedoelde vennootschap waren toege- waarop het Hof vermag acht te 
zonden; dat het arrest voorts vast- slaan, niet blijkt dat de eisers voor 
stelt dat de eisers aldus de mogelijk- 1het hof van beroep hebben opgewor
heid was geboden de meegedeelde pen dat verweerder het stuk waarin 
gegevens te bespreken en te weer- eiser volmacht geeft aan de B.V.B.A. 
leggen, zoals trouwens was gebleken Burofisk, buiten de termijn bedoeld 
uit het tegenvoorstel dat ter zake in in artikel 283 van het Wetboek van 
naam van de eisers was gedaan; de Inkomstenbelastingen heeft afge-

Dat het arrest, op grond van die geven; 
vaststellingen, de beslissing dat arti- . Dat die grief niet voor het eerst in 
kel 251 van het Wetboek van de In- cassatie kan worden aangebracht; 
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Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 286 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 6 van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van de 
Mens van 4 november 1950, goedgekeurd 
door de wet van 13 mei 1955, en 14 van 
het Internationaal Verdrag inzake Bur
gerrechten en Politieke Rechten van 19 
december 1966, goedgekeurd bij de wet 
van 15 mei 1981 en in werking getreden 
op 21 juli 1983, 

doordat het arrest zegt dat « de eisers, 
hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter 
terechtzitting van 26 mei 1987 zijn ver
schenen, en verstek lieten gaan; dat in 
toepassing van artikel 286 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen der
halve uitspraak wordt gedaan op de con
clusies van de andere partij », 

terwijl de raadsman van de eisers niet 
werd verwittigd dat de zaak op de gestel
de datum zou worden behandeld; het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging inhoudt dat de partij zich 
behoorlijk kan verdedigen en derhalve 
ook dat zijn advocaat op de hoogte wordt 
gebracht van de datum van de terechtzit
ting waarop de zaak zal worden behan
deld; artikel 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten de eisers het recht toekent 
om in hun tegenwoordigheid te worden 
berecht; zodat het arrest door uitspraak 
te doen zonder oproeping van de raads
man van de eisers en bij hun afwezig
heid, de in het middel aangewezen arti
kelen schendt en het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging 
miskent: 

Overwegende dat artikel 6 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en artikel 
14 van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke 
rechten niet van toepassing zijn op 
de rechten en verplichtingen die 
hun oorsprong vinden in het belas
tingrecht; 

Dat het middel, in zoverre, niet 
ontvankelijk is; , 

Overwegende dat uit het bepaalde 
in artikel 286 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen niet volgt 
dat de advocaat van een van de par-

1 tijen rechtstreeks door het hof van 

beroep moet worden verwittigd van 
de dag en het uur waarop de voor
ziening tegen de beslissing van de 
directeur der belastingen zal worden 
behandeld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eisers, overeenkomstig 
het voorschrift van voormeld artikel 
286, behoorlijk werden opgeroepen; 
dat uit die oproeping blijkt dat de 
eisers door de griffier werden ver
zocht hun raadsman van de dag en 
het uur van de terechtzitting te ver
wittigen; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de raadsman van 
de eisers niet rechtstreeks op de 
hoogte werd gesteld van de datum 
en het uur waarop de voorziening 
zou worden behandeld, niet volgt 
dat hun recht van verdediging is ge
schonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en P. Cooreman, Gent. 

Nr. 523 

2• KAMER - 16 mei 1989 

1° INDEPLAATSSTELLING - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF- RECHTS
VORDERING VAN DE SCHADELIJDER - AF
ZONDERLIJKE VORDERING VAN DE ARBEIDS-
ONGEVALLENVERZEKERAAR VERZEKE-
RAAR DIE IN DE RECHTEN VAN DE GETROF-
FENE TREEDT. 
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2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN ! 

MISDRIJF - RECHTSVORDERING VOOR DE 1 
STRAFRECHTER - RECHTSVORDERING DOOR 
DE SCHADELIJDER INGESTELD - AFZONDER
LIJKE VORDERING VAN DE ARBEIDSONGE
VALLENVERZEKERAAR- VERZEKERAAR DIE 
IN DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE 
TREEDT. 

ten gevolge van een misdrijf, maar 
komt een wettelijke verplichting na 
(2). 

5• De beslissing, die de schadevergoe
ding wegens inkomstenderving ten ge
volge van blijvende arbeidsongeschikt
heid bepaalt op basis van het bruto
loon, is naar recht verantwoord, wan
neer de rechter daarbij vaststelt dat 
die vergoeding volgens dezelfde rege
ling wordt belast als het loon dat zij 
vervangt (3). 

3° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- RECHTSVORDERING VAN DE SCHADELIJ
DER - AFZONDERLIJKE VORDERING VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- VER-
ZEKERAAR DIE IN DE RECHTEN VAN DE GE- (FRANSSEN; OMER IGODT & c" N.V. T. VERZEKE-
TROFFENE TREEDT - WETTEL!JKE VER- RINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX) 
PLICHTING. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN 
MISDRIJF - RECHTSVORDERING VAN DE 
SCHADELIJDER - AFZONDERLIJKE RECHTS
VORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN
VERZEKERAAR- ARBEIDSONGEVALLENVER
ZEKERAAR IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE 
GETROFFENE - WETTELIJKE VERPLICHTING. 

ARREST 

(A.R. nr. 1365) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1987 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

5° AANSPRAKELIJKHEID 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op civielrechtelijk ge

BUITEN bied; 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - INKOMSTENDERVING TEN 
GEVOLGE VAN BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID- VASTSTELLING VAN DE SCHA
DEVERGOEDING OP BASIS VAN HET BRUTO
LOON - WETTIGHEID - VOORWAARDE. 

1• en 2• De arbeidsongevallenverzekeraar 
die aan de strafrechter vraagt dat de 
voor de schade aansprakelijke derde 
wordt vemordeeld om hem de uitkerin
gen terug te betalen waartoe hij je
gens de getroffene gebonden is, stelt 
daarmee tegen die derde niet een 
aparte burgerlijke rechtsvordel'ing in, 
los van die van het slachtoffer, maar 
wei bij afzonderlijke vordering, de 
rechtsvordering van de getroffene zelf, 
in wiens rechten hij treedt (1). 

I. Op de voorziening van Danick 
Franssen: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de civielrechtelijke vordering 
van verweerster tegen eiser onge
grond verklaarde; dat het arrest het 
hoger beroep van eiser tegen die be
slissing niet toelaatbaar verklaart; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Orner Igodt & c• : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
'het Wetboek van Strafvordering, 9, 556, 
568 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, en uit de mis-

3• en 4• De arbeidsongevallenverzekera.aJ• 
die ertoe gebonden is uitkeringen we
gens arbeidsongeschiktheid te doen 
aan de schadelijder, lijdt geen schade 1-----------------

(2) Raadpl. Cass., 21 maart 1984 
t(A.C., 1983-84, nr. 416). 

(1) Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3862 
(A.C., 1984-85, nr. 202); raadpl. Cass., 6 jan. · (3) Cass., 18 dec. 1986, A.R. nr. 7563 
1981 (ibid., 1980-81, nr. 256). t(A.C., 1986-87, nr. 240), en voetnoot 2. 
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kenning van het gezag van het rechter
lijk gewijsde in strafzaken en van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest, rechtdoende op ver
weersters burger!ijke rechtsvordering te
gen eiseres, eiseres veroordeelt om aan 
verweerster een som te betalen van 
1.076.732 frank, meer de vergoedende in
teresten sedert 1 november 1982 alsook 
de vergoedende interesten op e~n som 
van 2.735.687 frank van 1 december 1982 
tot 31 mei 1986, de verwijlinteresten en 
de kosten, als schadevergoeding uit hoof
de van een verkeersongeval van 24 no
vember 1980, veroorzaakt door eiser en 
waarvoor eiseres burgerlijk aansprake
lijk is, en doordat het arrest tevens vast
stelt, deels door verwijzing naar het von
nis a quo, dat op 7 oktober 1981 door de · 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk aan 
verweerster « een som van 1.061.320 
frank, te provisionelen titel (werd toege- • 
kend) en dokter P. De Preter werd aan- . 
gesteld voor het deskundig onderzoek ,, 
en dat het Hof van Beroep te Gent dit 
vonnis bevestigde in zoverre eiseres tot 
betaling van deze sommen werd veroor
deeld, bij arrest van 25 maart 1982, en 
doordat ten slotte de stukken van de 
rechtspleging voorafgaandelijk aan het 
arrest van 25 maart 1982 voornoemd niet 
berusten in het strafdossier dat met be
trekking tot onderhavige zaak ter griffie 
van het Hof van Cassatie werd neerge
legd, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
van 25 maart 1982, voornoemd, vaststelt 
dat het vonnis a quo van 7 oktober 1981 • 
op civielrechtelijk gebied besliste als · 
volgt : « Veroordeelt Franssen Danick en 
de N.V. lgodt Orner & C" in solidum om 
t~ betalen aan de burgerlijke partijen : 
1 Seynaeve Bernard, een provisie van 
100.000 frank, 2" Verzekeringskas Ar
beidsongevallen Securex, de som van 
1.061.320 frank, ten titel van provisie 
meer de compensatoire rente vanaf d~ 
datum van het ongeval (24.11.1980) op de 
provisie van 100.000 frank en vanaf de 
gemiddelde datum van uitkering 
(15.1.1981) op 1.061.320 frank, de verwijl-' 
interesten vanaf heden en de kosten.l 
Verleent akte aan de burgerlijke partij 
Securex . van het voorbehoud dat zij : 
maakt 1.v.m. alle latere uitkeringen 1 

waartoe zij zal gehouden worden. En 
vooraleer verder te beslissen nopens de ' 
eis van de burgerlijke partij Seynaeve I 
Bernard: ( ... ). De zaak werd uitgesteld 
op onbepaalde datum voor verdere af- • 
handeling op burgerlijk gebied »; en dit . 
vonnis bevestigt ten aanzien van eiseres; I 

dit arrest derhalve aan verweerster een 
vergoeding toekende voor bewezen scha
de en haar voorbehoud verleende « i.v.m. 
alle latere uitkeringen waa.rtoe zij zal ge
houden worden », doch zich in verband 
met verweersters civielrechtelijke vorde
ring niets voorbehield om later nog over 
te beslissen, nu de deskundige slechts 
werd aangesteld « vooraleer verder te be
slissen nopens de eis van de burgerlijke 
partij Seynaeve Bernard »; over verweer
sters civielrechtelijke vordering tegen ei
seres aldus een eindbeslissing werd ge
wezen, waardoor de rechtsmacht van de 
strafrechter met betrekking tot deze vor
dering volledig was uitgeoefend, zodat 
het arrest, dat door kennis te nemen van 
verweersters bijkomende civielrechte
lijke vordering tegen eiseres impliciet 
beslist dat de strafrechter nog steeds be
voegd was om zulks te doen, onwettig is 
(schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van Straf
vordering, 9, 556, 568 van het Gerechte
lijk Wetboek), 

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

doet op het hoger beroep van een 
vonnis van de Correctionele Recht
banlc te Kortrijk van 19 juni 1985, 
waarbij de door de burgerlijke par
tij, thans verweerster, ingestelde ci
vielrechtelijke vordering deels ge
grond werd verklaard; dat het arrest 
het beroepen vonnis hervormt doch 
niettemin aan de burgerlijke partij, 
thans verweerster, schadevergoe
ding toekent; dat het hof van beroep 
zodoende, evenals de correctionele 
rechtbank, impliciet beslist dat de 
strafrechter bevoegd was om van 
die vordering kennis te nemen; 

Overwegende echter dat het be
roepen vonnis was voorafgegaan 
door een vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Kortrijk van 7 okto
ber 1981 waarbij, enerzijds, aan de 
burgerlijke partij, thans verweer
ster, een provisie werd toegekend 
van 1.061.320 frank met rente en 
kosten en haar akte werd verleend 
~< van het voorbehoud dat zij maakt 
Lv,m. alle latere uitkeringen waar
toe zij zal gehouden worden » an
derzijds, aan een andere burge;lijke 
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partij, thans niet in de zaak, een 
voorschot wordt toegekend en werd 
beslist dat, vooraleer over de vorde
ringen van die burgerlijke partij zal 
worden geoordeeld, een deskundige 
wordt aangesteld en de zaak onbe
paald wordt uitgesteld; 

Overwegende dat dit vonnis bij 
arrest van het hof van beroep van 
25 maart 1982 werd bevestigd en dat 
dit arrest in kracht van gewijsde is 
gegaan; 

Overwegende dat de civielrechte
lijke vordering die, luidens artikel 4 
van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, terzelf
der tijd en voor dezelfde rechters 
kan worden vervolgd als de strafvor
dering, strekt tot vergoeding van de 
door een misdrijf veroorzaakte scha
de en, volgens artikel 3 van de voor
afgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, behoort aan hen die 
de schade hebben geleden; 

Overwegende dat de arbeidsonge
vallenverzekeraar, wanneer hij er
toe gehouden is uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid te doen aan 
de schadelijder, geen schade lijdt 
ten gevolge van een misdrijf maar 
een wettelijke verplichting nakomt; 

Dat de arbeidsongevallenverzeke
raar, wanneer hij aan de strafrech
ter vraagt dat de derde, die aanspra
kelijk is voor de schade, wordt 
veroordeeld om hem de uitkeringen 
terug te betalen waartoe hij jegens 
het slachtoffer gehouden is, niet een 
aparte civielrechtelijke vordering te
gen die derde instelt, los van die 
van het slachtoffer, maar, bij afzon
derlijke vordering, de rechtsvorde
ring van het slachtoffer zelf instelt 
in wiens rechten hij treedt krach
tens artikel 47 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971; 

Overwegende dat de appelrechters 
- nu door eiseres niet is betwist 
dat de beslissing over de civielrech
telijke vordering van het slachtoffer 
Seynaeve, gewezen bij het arrest 
van 25 maart 1982, geen eindbeslis
sing was - bevoegd waren om uit
spraak te doen over de civielrechte-

lijke vordering van verweerster, die 
als arbeidsongevallenverzekeraar, 
krachtens de wet in de rechten van 
het slachtoffer is gesubrogeerd en 
dienvolgens de vordering van het 
slachtoffer zelf uitoefent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de schade van ver
weersters verzekerde Bernard Seynaeve 
wegens de door hem opgelopen bestendi
ge arbeidsongeschiktheid van 45 % be
paalt op 3.812.419 frank, en derhalve ei
seres veroordeelt tot betaling aan ver
weerster, gesubrogeerd in de rechten 
van haar verzekerde, van een bedrag 
van 1.076.732 frank - een voorschot van 
2.735.687 frank betaald geweest zijnde -
meer de vergoedende en verwijlinteres
ten op dit bedrag, alsook de vergoedende 
interesten op de som van 2.735.687 frank 
tot de datum van betaling van het voor
schot, op grond van de volgende motie
ven : « Als grieven tegen het beroepen 
vonnis wordt in conclusies voor de appel
lanten aangevoerd dat de vergoeding die 
aan de eiseres Securex werd toegekend, 
berekend werd op grand van het semi 
brutoloon van haar verzekerde (Frans
sen) waar het nettoloon zou moeten in 
aanmerking worden genomen - dat ge
kapitaliseerd werd vanaf de consolidatie
datum van 1 november 1982, daar waar 
de kapitalisatie enkel voor de toekomst 
geldt - bij de kapitalisatie gebruik ge
maakt werd van de rentevoet van 4.5 % 
en de verouderde wiskundige methode 
waar de zogenaamde Levie-methode be
ter aangepast zou zijn aan de werkelijk
heid. In strijd met de zienswijze van de 
verweerders is het hof de mening toege
daan dat het brutoloon als basis voor ka
pitalisatie in aanmerking dient genomen 
te worden. Op dit punt is het incidenteel 
beroep van de eiseres gegrond. De be
stemming welke aan het loon gegeven 
wordt door het slachtoffer-beneficiant, 
ongeacht of deze wettelijk dan wei door 
de vrije keuze van het slachtoffer wordt 
bepaald, kan geen invloed hebben op de 
omvang van de vergoedingsverplichting 
die op de derde aansprakelijke rust. Dat 
het slachtoffer na het arbeidsongeval en 
bij een invaliditeit lager dan 66 %, dezelf
de sociale voordelen blijft genieten, is ter 
zake niet dienend, daar dit afhankelijk is 
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van de uitvoering van de sinds de wet 
van 10 juli 1951 ingevoerde verplichting 
bijdragen te betalen op de door de ar
beidsongevallenverzekering uitgekeerde 
vergoedingen (artikel 43 wet 10 april 
1971 en artikelen 31-34 van het konink
lijk besluit van 21 december 1971). Nu 
het slachtoffer sociale bijdragen dient te 
betalen op de vergoedingen die door de 
arbeidsongevallenverzekering worden 
uitgekeerd, kunnen deze bijdragen door 
de gesubrogeerde wetsverzekeraar oak 
worden teruggevorderd van de aanspra
kelijke. Evenmin kan worden voorgehou
den dat de vergoedingen welke uitbe
taald worden voor bestendige arbeidson
geschiktheid niet belastbaar zouden zijn. 
De wet van 5 januari 1976 (programma
wet) heeft de leemten van de wet van 20 
november 1962 weggewerkt. Alle inkom
stenvervangende vergoedingen voor 
loon- en weddetrekkenden en voor zelf
standigen, zowel voor hun gehele als ge
deeltelijke, tijdelijke of blijvende ar
beidsongeschiktheid, zijn thans belast
baar (artikel 26, 2 W.I.B.). Terecht laat 
de eiseres Securex gelden dat aan de 
wetsverzekeraars de verplichting wordt 
opgelegd om door middel van voorheffin
gen, belasting in te houden op de door 
hen betaalde vergoedingen (K.B. 15 sep
tember 1969 dat artikel !Obis, 2°, van bij
lage III van koninklijk besluit van 4 
maart 1965 toevoegde en het koninklijk 
besluit van 19 maart 1965 wijzigde). Nu 
weliswaar een vergoeding in kapitaal 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
voor de berekening van de belasting om
gezet wordt in een fictieve jaarlijkse ren
te, waarvan de rentevoet afhankelijk is 
van de leeftijd van het slachtoffer (gun
stregime) moet anderzijds deze rente 
worden samengevoegd met andere in
komsten verkregen uit werkloosheid en 
beroepsinkomen. De belastingdruk zal 
derhalve afhangen van de andere inkom
sten, vermits het geglobaliseerd inkomen 
wordt belast. Hieruit volgt dat logischer
wijze de berekening van vergoeding op 
het brutoloon op een passende wijze de 
omvang van de geleden schade herstelt. 
Terecht heeft de eerste rechter toepas
sing gemaakt van een rentevoet aan 
4,5% met coefficient 18,2296. De interest
voet van 4,5% is verantwoord, rekening 
houdend met de normale interesten der 
geldbeleggingen en de leeftijd van de 
aanspraakgerechtigde (kapitalisatie van 
lange duur). De kapitalisatie vanaf de 
consolidatiedatum, zijnde 1 december 
1982, met als ramingsbasis het jaarinko
men dat het slachtoffer Bernard Sey
naeve, verzekerde van eiseres, op dit 

ogenblik zou hebben kunnen verdienen 
met uiteraard ook het kapitalisatiecoeffi
cient op vermelde datum, wordt even
eens door het hof gehandhaafd met dien 
verstande evenwel dat, zoals voorgehou
den door eiseres, de berekening dient te 
geschieden op het brutoloon. Aldus 
wordt de schadepost blijvende arbeidson
geschiktheid a 4,5 % begroot als volgt : -
leeftijd van het slachtoffer Bernard Sey
naeve op het ogenblik van de consolida
tie : 25 j aar en 4 maanden. Kapitalisatie 
tot 65 jaar met als basisbrutoloon: 
464.741 frank, - kapitaal: 464.741 frank 
x 0,45 x 18,2296 = 3.812.419 frank. Op 
31 mei 1986 werd een voorschot betaald 
van 2.735.687 frank, zodat in hoofdsom 
nog 1.076.732 frank toewijsbaar is aan de 
burgerlijke partij Securex >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar appelconclusie aanvoerde dat « het 
beroepen vonnis tevens kapitaliseert 
vanaf de consolidatiedatum van 1 novem
ber 1982, daar waar de kapitalisatie en
kel en alleen voor de toekomst geldt >>, 
en dat « de kapitalisatie ( ... ) slechts toe
passelijk (is) voor de toekomst en niet 
voor het verleden (constante recht
spraak) >>, - en een precieze berekening 
op basis van dit principe vooropzette, en 
het arrest deze aanvoeringen niet beant
woordt, zodat het arrest niet gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest aldus de 
door het slachtoffer ingevolge zijn be
stendige arbeidsongeschiktheid opgelo
pen schade berekent door middel van ka
pitalisatie vanaf de datum van de conso
lidatie, zonder enig onderscheid te rna
ken tussen de verleden schade, dit wil 
zeggen deze ondergaan tussen de datum 
van de consolidatie en de datum van het 
arrest, en de toekomstige schade, dit wil 
zeggen deze vanaf de datum van het be
streden arrest; het arrest evenmin vast
stelt dat het hof van beroep niet over de 
juiste elementen beschikt om de verle
den schade ingevolge blijvende arbeids
ongeschiktheid te bepalen; de rechter 
zich bij het bepalen van de schade uit 
hoofde van een onrechtmatige daad 
dient te stellen op het ogenblik van de 
uitspraak en derhalve de reeds onderga
ne schade, die precies kan bepaald wor
den, dient te onderscheiden van de toe
komstige schade, die door middel van 
kapitalisatie kan berekend worden, zodat 
het arrest dat de schade van het slacht
offer ingevolge zijn bestendige arbeids
ongeschiktheid bepaalt door middel van 
kapitalisatie, zowel voor de reeds verle-
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den schade, die op precieze wijze zonder 
kapitalisatie kan berekend worden, als 
voor de toekomstige schade, de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, de rechter de mate
riele schadevergoeding wegens een be
stendige arbeidsongeschiktheid slechts 
wettig op basis van het brutoloon here
kent wanneer hij vaststelt dat de sociale 
en fiscale lasten die op de schadevergoe
ding drukken gelijk zijn aan die welke 
op het loon van het slachtoffer drukken, 
het arrest slechts vaststelt dat de aan 
het slachtoffer in gemeen recht toeko
mende schadevergoeding wegens besten
dige arbeidsongeschiktheid belastbaar is 
en dat de belastingdruk zal afhangen 
van de andere inkomsten; aldus geens
zins wordt vastgesteld dat de belasting
druk op de schadevergoeding gelijk is 
aan deze op het loon van het slachtoffer, 
zodat het arrest, door niettemin de scha
devergoeding te berekenen op basis van 
het brutoloon van het slachtoffer, de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres conclu

deerde zoals in het onderdeel is 
weergegeven; 

Dat het arrest die conclusie niet 
beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de beslissing, 

waarbij de schadevergoeding we
gens inkomstenderving ten gevolge 
van blijvende arbeidsongeschiktheid 
wordt berekend op basis van het 
brutoloon, naar recht verantwoord is 
wanneer de rechter vaststelt dat die 
vergoeding volgens dezelfde regeling · 
wordt belast als het loon dat ze ver- · 
vangt; 

Overwegende dat te dezen het ar
rest die vaststelling bevat, nu het re
leveert, enerzijds, dat « het slachtof
fer sociale bijdragen dient te beta
len op de vergoedingen die door de 
arbeidsongevallenverzekering wor
den uitgekeerd », anderzijds, dat 
« aan de wetsverzekeraars de ver
plichting wordt opgelegd om door 
middel van voorheffingen belasting 

· in te houden op de door hen betaal
de vergoedingen »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat om het tweede onder
dee! van het tweede middel te on
derzoeken, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre het beslist 
dat voor het bepalen van het bedrag 
van de vergoeding vanaf de datum 
van het bestreden arrest als grand
slag voor de berekening het brute
loon in aanmerking dient te worden 
genomen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers in 
drie vierde en verweerster in een 
vierde van de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

16 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 524 

2• KAMER - 16 mei 1989 

1° VERLATING VAN FAMILIE - AARD 
VAN HET MISDRIJF - VOORTDUREND M!S
DRIJF. 

2° MISDRIJF - SOORTEN - VOORTDUREND 
MISDRIJF- VERLATING VAN FAMILIE. 

3° MISDRIJF - GEPLEEGD IN HET BUITEN
LAND- FElTEN VAN VERLATING VAN FAMI
LIE DEELS IN BELGIE DEELS IN HET BUITEN
LAND GEPLEEGD - EEN ENKEL MISDRIJF 
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4° VERJARING STRAFZAKEN - VERJA-
RING VAN DE STRAFVORDERING - TERMIJ
NEN - AANVANG VAN DE TERMIJN - VOORT
DUREND MISDRIJF - VERLATING VAN FAMI
LIE. 

1", 2", 3" en 4" Wanneer feiten van verla
ting van familie deels in Belgie deels 
in het buitenland zijn gepleegd, vor
men zij samen slechts een voortdu
rend misdrijf; de strafbaarheid van de 
in Belgie gepleegde feiten en de be
voegdheid van de Belgische rechter te 
dien aanzien brengt mee dat oak in 
het buitenland gepleegde feiten straf
baar zijn en dat de Belgische rechter 
bevoegd is om over het geheel uit
spraak te doen; de verjaring van de 
strafvordering, voor het geheel van de 
feiten, begint slechts te lopen vanaf 
het laatste feit, oak als dat in het bui
tenland is gepleegd en als daarvan, als 
dusdanig, in Belgie geen vervolging 
kan worden ingesteld (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. DEBLAERE) 

De heer advocaat-generaal R. Declercq 
heeft in substantie het volgende gezegd: 

Tegen die beslissing is het cassatiebe
roep gericht van de procureur-generaal 
.bij het hof van beroep. Het vertrekpunt 
van de twee cassatiemiddelen is dat zo
wel de in Belgie v66r 23 juni 1981 ge
pleegde feiten als de daarna in het bui
tenland gepleegde feiten samen een 
enkel voortdurend misdrijf uitmaken, 
met het gevolg dat, vermits er maar een 
misdrijf is, de Belgische rechtbanken 
noodzakelijk voor het geheel moeten be
voegd zijn als ze voor een dee! bevoegd 
zijn en dat de verjaring, voor het geheel, 
pas begint te !open wanneer die toestand 
van misdrijf ophoudt te bestaan. 

Men merkt onmiddellijk dat, met een 
dergelijke constructie, de fictie de werke
lijkheid voorbijstreeft en dat men ertoe 
komt als een essentieel en noodzakelijk 
onderdeel van een strafbaar geheel te 
beschouwen wat zelf geen in Belgie ver
volgbaar feit oplevert (2). Er is iets niet 
in orde met de logica als men eerst de 
rechtsfiguur voortdurend misdrijf voor
opstelt en pas nadien gaat onderzoeken 
of de onderscheidene onderdelen van het 
geheel we! bestaan. 

lets soortgelijks heeft men meege-
maakt met het voortgezet misdrijf, waar 
verschillende misdrijven met mekaar 
verbonden zijn door eenheid van opzet 
en aldus een enkel strafbaar feit vor
men. Normaal wordt eerst nagegaan of 

De verweerder was vervolgd voor fei- er eenheid van opzet bestaat en of het 
ten van verlating van familie, gepleegd dus juist is dat de verjaring van de straf
van begin 1981 tot 27 juni 1986. Hij was vordering voor a! de vervolgde feiten 
in gebreke gebleven het onderhoudsgeld slechts begint te !open vanaf het laatst 
te betalen dat hij voor zijn kind Isabelle gepleegde feit. Nadien onderzoekt men 
moest betalen ten huize van de moeder, of de verschillende feiten op zich zelf be
Michele Asseloos. wezen zijn. Voor de bewezen feiten 

wordt dan een straf opgelegd. Maar, wat 
Vanaf 23 juni 1981 was er echter geen gebeurt er als men, in dit tweede sta

in Belgie vervolgbaar misdrijf meer. De dium van het onderzoek, merkt dat 
moeder woonde inderdaad in Frankrijk het laatste feit van de reeks niet bewe
vanaf die datum en Deblaere zelf woon- zen is? Er werd beweerd dat deze vast
de in Spanje. stelling zonder belang was omdat de 

De correctionele rechtbank wijzigde aanvangsdatum van de verjaring tach al 
daarom de datum van de feiten van de vastgesteld was ingevolge de eerste 
telastlegging : sedert begin 1981 tot 1 ju- denkoperatie. Zulke science-fiction heeft 
ni 1981. De aldus bepaalde feiten werden U niet kunnen volgen. AI staat men in
verjaard verklaard. Het hof van beroep derdaad voor een uniek voortgezet mis
volgde dezelfde gedachtengang. Het stel- drijf, tach kunnen daarvan geen deel uit
de vast dat de beklaagde in Belgie niet maken feiten die op zichzelf niet bewe
gevonden werd en dat de strafvordering zen zijn. Het vertrekpunt van de verja
van de buiten het Rijk gepleegde feiten ,_r_in_g_, _d_a_t_m_e_n_v_o_o_ri_o_p_ig_v_a_s_t_g_e_Ie_g_d_h_a_d_, 
niet ontvankelijk was. De tot 23 juni ,-
1981 in Belgie gepleegde feiten werden 
verjaard verklaard. 

(1) Zie de verwijzingen m cone!. O.M. 

(2) P ARNOU, « Familieverlating achtereen
volgens gepleegd in Belgie en in het buiten 
land "• m R. W., 1987-1988, 509-511 Dit artike 
is een commentaar op het nu door de voorz1e 
ning bestreden arrest. 
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moet gecorrigeerd worden. W at niet als 
misdrijf tegen de beklaagde wordt in 
acht genomen, kan niet dienen om de 
verjaring te doen lopen. Dit is nu uw vas
ste rechtspraak (3). 

Toch poogt men die theorie, welke te
recht in verband met het voortgezet mis
drijf verworpen werd, langs de figuur 
van het voortdurend misdrijf weer bin
nen te halen. Hier weer wil men, als 
grondslag voor vervolging in Belgie en 
voor de berekening van de verjaring, ge
dragingen doen doorgaan die voor straf
baarheid in Belgie niet in aanmerking 
komen. 

Het bestempelen als voortdurend mis
drijf van verlating van familie is een 
zeer gevaarlijke onderneming. Ik weet 
het, de rechtsleer gebruikt die uitdruk
king zonder aarzelen om de verlating 
van familie te typeren. Maar de rechts
leer doet het in valle onschuld, enkel 
aandacht verlenend aan de gewoonlijk 
gestelde problemen, waarvoor de unici
teit van het misdrijf een passend ant
woord geeft op de gestelde vragen, zoals 
eenheid van vervolging en van straf, ver
jaring vanaf het laatst gepleegde feit, 
non bis in idem. In zoverre er voor· 
de verscheidene schakels van de ketting 
geen problemen rijzen, leidt de figuur 
van voortdurend misdrijf tot gezonde en 
praktische oplossingen. Maar ongewone 
toestanden zoals in de huidige zaak 
stemmen tot nadenken en doen de vraag 
rijzen of het gebruikte etiket wel de la
ding dekt. 

Een voortdurend misdrijf bestaat in 
een toestand van handelen of niet-hande
len. Klassieke voorbeelden zijn : het be
lemmeren van het verkeer door het ach
terlaten op de openbare weg van voor
werpen of welkdanige stoffen (4), het 
belemmeren van de openbare weg door 
er voorwerpen achter te laten (5), het 
achterlaten van vuilnis of afval op het 
grondgebied van de gemeente (6), het in 

(3) Cass., 23 dec. 1980, (A.C., 1980-81, 
nr. 248): Cass., 15 maart 1983 (A.C., 1982-83, 
nr. 390), Cass., 27 maart 1984 (A.C., 1983-84, 
nr. 428). 

(4) Art. 8 van de wegcode van 10 dec. 1958; 
Cass., 19 okt. 1964, Bull. en Pas., 1965, I, 177. 

(5) Art. 551/4" van het Strafwetboek; Cass., 
20 nov 1933, Bull. en Pas., 1934, I, 65. 

(6) Reglement van 9 mei 1978 van de ge
meente Aalter; Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr 8809 
(A.C., 1984-85, nr 82). 

stand houden van wederrechtelijk uitge
voerde werken (7). 

Al wat zich in de tijd uitstrekt is daar
om nog geen voortdurend misdrijf. De 
dief die in het bezit blijft van het gesto
lene en ervan blijft genieten, pleegt geen 
voortdurend misdrijf. Zelfs heling, die 
zich gewoonlijk als een bezit voordoet, is 
een aflopend misdrijf. 

Het !outer onbetaald laten van een be
drag dat men verschuldigd is wijst niet 
op een voortdurend misdrijf. 

Wie zijn onvermogen bewerkt heeft en 
aan de op hem rustende verplichtingen 
niet voldoet, pleegt het aflopend misdrijf 
van artikel 490bis Strafwetboek. Het 
misdrijf is gepleegd zohaast de bestand
delen ervan aanwezig zijn. Het misdrijf 
duurt niet voort zolang het verschuldigde 
onbetaald blijft (8). 

Het chronologisch aspect van het mis
drijf verlating van familie is zeer speci
aal. Zander een zeker tijdsverloop is het 
misdrijf immers niet denkbaar. De wet
telijke kwalificatie van het wanbedrijf 
houdt in dat men gedurende meer dan 
twee maanden in gebreke blijft de ter
mijnen van een onderhoudsuitkering te 
kwijten. Wie strafbaar is omdat hij be
paalde termijnen niet kweet, blijft niet 
het misdrijf plegen doordat hij diezelfde 
bedragen verder onbetaald laat. Wie ver
oordeeld werd om bepaalde mensualitei
ten niet te hebben betaald, kan later niet 
een 'hveede keer vervolgd worden omdat 
hij diezelfde mensualiteiten nog steeds 
niet betaalde (9). Maar men is opnieuw 
strafbaar als men in zijn verzuim vol
hardt voor andere maandelijkse stortin
gen. 

Nu is het wei zo dat, als het betalings
verzuim van de maandelijkse uitkerin
gen zich niet alleen uitstrekt tot « meer 
dan twee maanden » maar voor een lan
gere periode, dit complex misdrijf niet 
tot meerdere veroordelingen kan leiden 
op grand telkens van andere perioden 

(7) Art. 64 Wet Stedebouw; Cass., 14 maart 
1989, A.R. nr. 2650 (A.C., 1988-89, nr. 397). 

(8) Cass., 19 nov. 1985, A.R. nr. 8954 
(A.C., 1985-86, nr. 181); Cass., 23 dec. 1986, A.R. 
nr. 613 (A.C., 1986-87, nr. 255). 

(9) Het arrest van 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 
466) waarin gezegd wordt dat er een opeenvol
gend misdrijf is " zolang er niet betaald 
wordt » moet blijkbaar in deze zin begrepen 
worden dat men voortgaat met het niet beta
len van opeenvolgende verschuldigde bedra
gen. 
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van « meer dan twee maanden ». Totdat 
een definitieve veroordeling voor een be
paalde periode tussenkomt, is er een en
kel misdrijf, niet omdat er eenheid va'n 
opzet zou zijn maar omdat er uiteraard 
een materiEHe eenheid is, een eenheid in 
het materieel bestanddeel van het mis
drijf (10). Dit is geen • toestand van niet
handelen » maar integendeel een « door
gaan met niet-handelen ». Het misdrijf 
wordt niet gekenmerkt door een niet
opheffen van de gevolgen van een be
paalde gedraging. Het is een gedraging 
die zich over een bepaalde tijd uitstrekt. 
Het is een gedraging in zoverre het over 
een onderhoudsverplichting gaat. Het is 
een reeks van gedragingen in zoverre 
het over verschillende mensualiteiten 
van eenzelfde onderhoudsverplichting 
gaat (11). Op te merken valt dat het 
reeds aangehaalde cassatieanest van 13 
december 1977 de uitdrukking « voortdu
rend misdrijf » vermijdt en verlating van 
familie als een • opeenvolgend misdrijf » 
betitelt. 

De vergissing van het eerste cassatie
middel bestaat hierin dat het misdrijf 
wordt beschreven als een « delictuele 
toestand ». Dit vertrekpunt is een ge
vaarlijk hellend vlak want de eiser komt 
ertoe te beweren dat de verlating van fa
milie, ook al zou men aannemen dat ze 
slechts tot in 1981 zou gepleegd zijn, toch 
nog niet verjaard zou zijn • omdat (de 
feiten) nog niet berechtigd werden >>. Zo 
zouden er onverjaarbare misdrijven be
staan, wat niet aanvaardbaar is. De niet
strafbaarheid in Belgie van wat na 1981 
gebeurde kan worden vergeleken met 
wat de toestand zou geweest zijn indien 
de strafwet in 1981 was opgeheven. 

Het tweede cassatiemiddel steunt op 
de petitio principii dat er geen onder
scheid te maken is tussen de in Belgie 
tot 23 juli 1981 gepleegde feiten en de 
nadien in het buitenland gepleegde fei
ten. Vermits een deel van de gedragin
gen zich in Belgie situeert, zouden de 
Belgische rechtbanken zonder probleem 
voor het geheel bevoegd zijn. Hier zou 
een verwarring kunnen ontstaan zijn 

(10} Cone!. van proc.-gen. E. Krings, toen 
adv.-gen., voor Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 
446}. 

(11} Zie P.E. TROUSSE, « Les principes gene
raux du droit penal positif beige >>, in Les No
velles, Droit penal, t. I, vol. I, nrs. 2185-2188; L. 
DUPONT, « Juridische implicaties van de kwali
ficatie van verlating van familie als « voortdu
rend misdrijf », in R. W:, 1978-1979, kol. 956-957 I 

met de multiterritoriale misdrijven, 
waarvan een gedeelte van het materieel 
bestanddeel in Belgie en een ander ge
deelte in het buitenland plaatsvindt, ter
wijl het om een enkel strafbaar feit gaat 
of over deelneming aan een enkel feit. 

De vergelijking van die situatie met 
verlating van familie of met een echt 
voortdurend misdrijf of met een voortge
zet misdrijf gaat niet op. In al deze ge
vallen moet de regel gelden dat wat in 
Belgie niet vervolgbaar is, er niet ver
volgbaar wordt door het samen te voe
gen met iets dat wei vervolgbaar is. 

Mijn besluit is dat het hof van beroep 
juist geoordeeld heeft wanneer het de tot 
23 juni 1981 gepleegde feiten verjaard 
verklaarde. 

Besluit: Verwerping van het cassatie
beroep. 

ARREST 

(A.R. nr. 1659) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over de beide middelen samen, 
het eerste: schending van artikel 21 

van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest de strafvordering 
voor de feiten gepleegd van 1 maart tot 
23 juni 1981 vervallen verklaart door ver
jaring; de niet-betaling van het onder
houdsgeld is een « voortdurend » misdrijf 
(cf. Vanhoudt en Calewaert: Belgisch 
Strafrecht, nr. 618, biz. 321), met andere 
woorden een misdrijf da~ geacht wordt 
ononderbroken verder gepleegd te wor
den tot aan het beEHndigen van de de
lictuele toestand; op dit ogenblik pas 
wordt dit misdrijf « voltrokken » geacht, 
en van dan af begint de verjaring ervan 
te lopen (cf. Vanhoudt en Calewaert: op. 
cit., nr. 620, biz. 323; zie ook Cass., 7 jan. 
1867, Pas., 1867, I, 113; Cass., 2 juni 1902, 
Pas., 1902, I, 257); hieruit volgt dat in ca
su, zelfs in de veronderstelling dat aileen 
de in Belgie gepleegde feiten van 1 
maart 1981 tot 23 juni 1981 zouden in 
aanmerking genomen worden (met uit
sluiting van de later in Frankrijk ge
pleegde feiten), de verjaring ervan op he
den niet zou bereikt zijn, omdat ze nog 
niet berechtigd werden, en omdat de de
lictuele toestand sedert 1981 ononderbro
ken is blijven d66rlopen tot heden toe; 
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het verzuim door verweerder het onder
houdsgeld te betalen in Belgie in de loop 
van 1981 is derhalve te beschouwen als 
een misdrijf dat op heden niet verjaard 
is; 

het tweede : schending van de artike
len 7, § 1, en 12, eerste lid, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het arrest de strafvordering 
voor de feiten van 24 juni 1981 tot 27 ju
ni 1986 niet ontvankelijk verklaart; de 
bepalingen van artikel 7, § 1, alsook de 
restrictie uitgedrukt in artikel 12, eerste 
lid, beogen uitsluitend de misdrijven die 
buiten het Belgisch grondgebied ge
pleegd werden, zoals uitdrukkelijk be
paald wordt in het opschrift van hoofd
stuk II; in casu werd het misdrijf ten 
dele in Belgie en ten dele in Frankrijk 
gepleegd, zodat de voormelde artikelen 
ter zake niet toepasselijk zijn; in onder
havig geval is het Belgisch gerecht be
voegd om over het geheel der feiten uit
spraak te doen (cf. Vanhoudt en Cale
waert, op. cit., nr. 621, blz. 323) : 

Overwegende dat het door over
treding van artikel 391bis, eerste lid, 
van het Strafwetboek tot stand ko-
mende misdrijf van verlating van fa
milie zolang er niet betaald wordt 
een voortdurend misdrijf oplevert, 
gekenmerkt door materiele eenheid, 
en een ononderbroken delictueuze 
toestand heeft en een enkel straf-
rechtelijk feit uitmaakt, dat - on
der meer wat de strafbaarheid er
van in Belgie, de bevoegdheid van 
de Belgische rechter en de verjaring 
van de strafvordering betreft - als 
een geheel dient beoordeeld te wor
den; de strafbaarheid in Belgie en 
de bevoegdheid van de Belgische 
rechter voor een deel van het voort
durend misdrijf van verlating van 
familie de strafbaarheid en bevoegd
heid voor het geheel meebrengt, ter
wijl de verjaring van de strafvorde
ring wegens dit voortdurend mis
drijf slechts begint te lopen vanaf 
de beeindiging van de delictueuze 
toe stand; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit beslist 
op de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering; zegt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

16 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Anders
Juidende conclusie : van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 525 

2' KAMER - 16 mei 1989 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 

- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - UITLEGGEND VONNIS OF AR
REST - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - UITLEGGEND VONNIS OF ARREST 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - UITLEGGEND VONNIS - BE
GRIP. 

1', 2' en 3' Onwettig is het vonnis van de 
correctionele rechtbank dat, bij een zo
gezegd uitleggende beslissing, in wer
kelijkheid een door haar in de zaak 
gewezen eindvonnis en de daarin be
vestigde rechten wijzigt (1). (Art. 793 
Ger.W.) 

Dat de appelrechters hun beslis- 1---------------
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat de middelen gegrond zijn; 
(1) Zie Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 427) en 

18 okt. 1983 (ibid., 1983-84, nr 90). 
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(DRUART T. BOULARD, GEORGES DRAPIER 
P.V.B.A., WINTERTHUR N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2682) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juni 1988 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde; 

Gezien het arrest van het Hof van 
4 november 1986 (2) en het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, op 26 juni 1987 in ha
ger beroep op verwij zing gewezen; 

Overwegende dat, bij arrest van 
het Hof van 4 november 1986, het 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Gent van 22 april 1986 werd 
vernietigd in zoverre daarbij uit
spraak werd gedaan over de civiel
rechtelijke vorderingen van eiser te
gen de verweerders sub 1 en 2 en 
van de verweerders sub 2 en 3 tegen 
eiser, behalve in zoverre werd be
slist dat eiser een fout had begaan 
in oorzakelijk verband met de scha
de, en de aldus beperkte zaak werd 
verwezen naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, zitting 
houdende in hager beroep; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, bij von
nis van 26 juni 1987 op verwijzing 
gewezen, uitspraak deed op civiel
rechtelijk gebied; dat dit vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis het vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde van 
26 juni 1987 uitlegt en verbetert; 

en op tegenspraak : Herneemt in zijn ge
heel de motivering van het vonnis not. 
nr. 81.96.1450 griffienummer 835 van de-

. ze rechtbank in dato 26 juni 1987. Zegt 
dat de tweede paragraaf van het disposi
tief waarbij een vonnis van de Politie
rechtbank te Gent werd bevestigd, dient 
gelezen als volgt : Herneemt en maakt 
tot de hare de tekst van het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Gent van 
22 april 1986 binnen de perken van de 
voormelde verwijzing (deze tekst zijn
de): Verklaart zich niet bevoegd kennis 
te nemen van de eis van de burgerlijke 
partij Druart Theoduul. Laat de kosten 
die in beide instanties aan haar zijde 
mochten gevallen zijn te haren laste. 
Verklaart de eis van de burgerlijke par
tijen de P.V.B.A. Drapier en de N.V. Win
terthur toelaatbaar en gegrond. Veroor
deelt Theoduul Druart tot het betalen 
aan de burgerlijke partij de P.V.B.A. 
Drapier zeventienduizend negenhonderd 
vijftig frank (17 .950 frank) te vermeerde
ren met de vergoedende rente op 63.157 

' frank van 18 mei 1984 af tot 16 juli 1984 
en van dan af op 17.950 frank tot heden 
en verder met de gerechtelijke rente van 
heden af en met de kosten. Veroordeelt 
Theoduul Druart tot het betalen aan de 
burgerlijke partij de N.V. Winterthur 
45.207 frank (vijfenveertigduizend twee
honderd en zeven frank) te vermeerde
ren met de vergoedende rente van 16 juli 
1984 af tot heden en verder met de ge
rechtelijke rente van heden en met de 
.kosten. Veroordeelt Theoduul Druart in 
alle kosten die in beide instanties aan de 
zijde van de burgerlijke partijen de 
.P.V.B.A. Drapier en de N.V. Winterthur 
zijn gevallen. Zegt dat de uitdrukking tot 
heden, van dan af (en) van heden af hier 
.betekent : vanaf de dag van deze uit
spraak zijnde 26 juni 1987. Veroordeelt 
Druart Theoduul tot de gerechtelijke in
tresten vanaf deze datum. Legt de kos
ten van dit vonnis ten late van de 
Staat », en het vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde van 26 
juni 1987 besliste : << De rechtbank, recht-

Over het tweede middel: schending doende in graad van hoger beroep en op 
van de artikelen 793, 794 van het Gerech- 'tegenspraak: Verklaart het hoger beroep 
telijk Wetboek, 163, 177, 216, 373, 407 tot ontvankelijk en erop rechtdoende binnen 
en met 440 van het Wetboek van Straf- de perken van verwijzing door het Hof 
vordering en 97 van de Grondwet, van Cassatie. Bevestigt het vonnis van 

doordat het bestreden vonnis het von- de Politierechtbank te Gent van 4 april 
nis van 26 juni 1987 van de Correctionele 1985 binnen de perken van voormelde 
Rechtbank te Oudenaarde als volgt ver- verwijzing. Veroordeelt Boulard Frank 
betert en/of uitlegt: « De rechtbank, tot de kosten van hoger beroep », 

rechtdoende in graad van hoger beroep 

I 
terwijl, eerste onderdeel, de verweer-

ders het bestreden vonnis (lees : het von-
(2) Niet gepubliceerd arrest. nis van 26 juni 1987) enkel konden be-
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strijden door middel van een voorziening I 
in cassatie en niet door middel van een 
vordering tot verbetering en/of uitleg
ging, 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie van 20 oktober 1987 stelde : « Nu het 
vonnis van de Politierechtbank te Gent 
bevestigd wordt, wil dit zeggen dat niet 
alleen de veroordeling van Boulard en 
P.V.B.A. Drapier tot vergoeding van con
eluant blijft bestaan, doch ook de (zekere 
en noodzakelijke) motieven in het vonnis 
van de Politierechtbank die onafscheide
lijk met deze veroordeling verbonden 
zijn. Aldus ontstaat er een tegenstrijdig
heid van motieven onderling en van mo
tieven en de veroordeling. Dit is iets an
ders dan een materiiHe vergissing! Tegen 
dergelijke strijdigheid staat enkel voor
ziening in cassatie open. Wanneer voor
ziening in cassatie openstaat, is geen 
vordering tot verbetering of uitlegging 
mogelijk. Het is of cassatie of verbete
ring. Besluit: Strijdigheid tussen motie
ven onderling en tussen motivering en 
dispositief dienen bestreden te worden 
door voorziening in cassatie en kunnen 
niet rechtgezet worden door middel van 
interpretatie of verbetering. Het betreft 
immers geen materiiHe vergissing », en 
het bestreden vonnis de conclusie op 
deze punten niet beantwoordt, zodat het 
bestreden vonnis alle aangehaalde wette
lijke bepalingen schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis van 

de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde van 26 juni 1987 - na in 
zijn redengeving te hebben uiteen
gezet waarom de rechters oordelen 
dat eiser alleen en volledig aanspra
kelijk is voor de aanrijding en de 
eruit voortvloeiende schade - in 
zijn beschikkend gedeelte het von
nis van de Politierechtbank te Gent 
van 4 april 1985 bevestigt en ver
weerder veroordeelt in de kosten 
van het hoger beroep; 

Overwegende dat het vonnis van ' 
de Politierechtbank te Gent van 4 
april 1985 evenwel had beslist dat : 
de volledige aansprakelijkheid voor 

1 
de schadelijke gevolgen van de aan
rijding lag, niet bij eiser, maar inte-

1 

gendeel bij verweerder en deze I 
dienvolgens had veroordeeld, samen 
met de verweerder sub 2, civielrech-

telijk aansprakelijke partij, tot het 
betalen van schadevergoeding aan 
eiser en in de kosten; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
de redengeving en het beschikkende 
gedeelte van het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Oudenaarde 
van 26 juni 1987 onderling tegen
strijdig zijn; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 793 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de rechter die een ondui
delijke of dubbelzinnige beslissing 
heeft gewezen, die beslissing kan 
uitleggen en, naar luid van artikel 
794 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechter verschrijvingen of misre
keningen die in een door hem gewe
zen beslissing voorkomen, kan ver
beteren; dat evenwel, zoals blijkt uit 
voormelde wetsbepalingen, de uit
legging of verbetering van een be
slissing de daarin bevestigde rech
ten niet mag uitbreiden, beperken of 
wijzigen; 

Overwegende dat het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Ou
denaarde van 26 juni 1987, ener
zijds, geen onduidelijke of dubbel
zinnige beslissing inhoudt, maar een 
tegenstrijdigheid tussen de redenge
ving en de beslissing, anderzijds, 
geen loutere verschrijving bevat; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis door, zoals te dezen, het be
schikkend gedeelte van het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde van 26 juni 1987 te wij
zigen, geen onduidelijke of dubbel
zinnige beslissing uitlegt noch een 
loutere verschrijving herstelt, maar 
integendeel de in dat vonnis beves
tigde rechten volledig wijzigt en zo
doende de artikelen 793 en 794 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het tweede onderdeel 
van het tweede middel en het eerste 
en het derde middel te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden vonnis; be-
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veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; verwijst de ver
weerders in de kosten, behalve de 
kosten van betekening van de voor
ziening aan de N.V. Winterthur en 
aan het openbaar ministerie die ten 
laste blijven van eiser; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

16 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. G. Tillekaerts, 
Gent. 

Nr. 526 

2• KAMER - 16 mei 1989 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - REDENEN 
EN ONTBREKEN VAN REDENEN - TEGEN
STRIJDIGHEID - BEGRIP. 

2° GEMEENTE - OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - WET 26 
APRIL 1962 - BEHEER - BEGRIP. 

3° GERECHTELIJKE POLITIE - HOOG 
COMITE VAN TOEZICHT - BEVOEGDHEID -
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN. 

grating en zijn rekeningen goedkeurt 
en betrokken is bij zijn financiering 
(1). 

1{DARRAS T. O.C.M.W. BRUGGE; VANCOILLIE 
T. O.C.M.W. BRUGGE; O.C.M.W. BRUGGE T. DAR

RAS, VANCOILLIE, FRAN<;OIS, RABAUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 2810) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1988 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Freddy 
Darras: 

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

Over het middel: schending van arti
kel 1 van de wet van 26 april 1962 tot 
verlening der bevoegdheden van de ge
rechtelijke politie aan sommige perso
neelsleden van het Hoog Comite van 
Toezicht, zoals aangevuld door het enig 
artikel van de wet van 8 juli 1969, van 
.het algemeen rechtsbeginsel dat straf
wetten restrictief dienen gei:nterpreteerd 
te worden, van de artikelen 2, 3, 6, 26, 
26bis, 109, 110, 111 van de wet van 8 juli 
.1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser op strafrechte
lijk gebied veroordeelt wegens valsheid 
in private geschriften en gebruik ervan 
en wegens oplichting tot een hoofdgevan-
genisstraf van twee jaar en een geldboe
te van 500 frank verhoogd met 590 decie
men, of een vervangende gevangenis
straf van drie maanden en tot een derde 
van de kosten, met uitstel van tenuit
voerlegging voor wat betreft het deel van 
de hoofdgevangenisstraf dat de duur van 
de voorlopige hechtenis te buiten gaat, 

1°, 2° en 3° Een arrest is niet op tegen-1-----------------
strijdige redenen gegrond wanneer het 
enerzijds oordeelt dat het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn 
een van de gemeente onafhankelijke 
openbare instelling met rechtspersoon
lijkheid is, en, anderzijds, dat dit cen
trum, in de zin van art. 1 wet 26 april 
1962 op het Hoog Comite van Toezicht, 
een openbare dienst is die bel1eerd 
wordt door de gemeente, die zijn be-

(1) Zie G. DELREE, « Le Comite superieur de 
controle, Un organisme original et efficace "• 
rede uitgesproken op de plechtige openingszit
ting van het Hof van Beroep te Luik op 1 sept. 
1977; R. CHARLES, << Le Comite superieur de 
controle », in Melanges offerts a Robert Le
gros, 1985, blz. 35 tot 54; J. VAN BENEDEN en M. 

· VANDAMME, « Openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn >>, in A.P.R., 1986, nrs. 718 
tot 724, 780 tot 791 en 813. 



1084 HOF VAN CASSATIE Nr. 526 

en op burgerlijk gebied tot betaling aan I 
het O.C.M.W. Brugge van een materHHe 
schadevergoeding van 1.130.000 frank 
vermeerderd met de in het arrest ver
melde intresten, alsook van een morele 
schadevergoeding van een frank onder 
afwijzing van de door eiser in cassatie 
opgeworpen exceptie van onderzoekson
bevoegdheid ratione materiae van het 
Hoog Comite van Toezicht en de eruit 
voortspruitende nietigheid van het ge
rechtelijk onderzoek, op volgende gran
den : « Het is juist dat de O.C.M.W.'s 
openbare instellingen zijn met rechtsper
soonlijkheid, onafhankelijk van de 
grondwettelijke instelling die de gemeen
te is. Ze werden door de wet belast met 
een maatschappelijke dienstverlening 
die tot doel heeft " een ieder in de moge- ' 
lijk te stellen een leven te leiden dat be
antwoordt aan de menselijke waardig
heid ( artikel 1 van de organieke wet van 
8 juli 1976) ". Uit het enkele feit dat de 
O.C.M.W.'s op het gemeentelijk vlak zijn 
ingericht, mag niet afgeleid worden dat 
de maatschappelijke dienstverlening zelf 
uit haar aard te beschouwen is als een 
materie die volgens de artikelen 31 en 
108 van de Grondwet een uitsluitend ge
meentelijk belang vertegenwoordigt en 
door de gemeente beheerd moet worden. , 
De wetgever had de maatschappelijke 
dienstverlening anders kunnen regelen : 
en buiten de bemoeiingssfeer van de ge
meente kunnen houden. Maar zoals ze 
nu werd uitgewerkt, gerealiseerd, be
hoort ze wel tot de werkingssfeer van de 
gemeente omdat de wetgever geoordeeld 
heeft dat de maatschappelijke dienstver
lening in de gemeentestructuur moet in
geschakeld worden, weliswaar op een ei
gen wijze, waar ze haar realisatie vindt 
in de oprichting en de werking van zelf
standige openbare diensten die de 
O.C.M.W.'s zijn, maar organisch verbon
den zijn met het gemeentebestuur en op 
essentii:He punten van hun organisatie en 
van hun instandhouding van de gemeen
te wezenlijk afhankelijk zijn. Zo worden 
de leden van de O.C.M.W.'s door de ge
meenteraad verkozen, wordt het toezicht 
op vele en essentii:He handelingen door 
de gemeenteoverheid uitgeoefend en is 
de financii:He tussenkomst van de ge
meente dikwijls onontbeerlijk », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen- ' 
strijdig is te oordelen, eensdeels, dat het 
O.C.M.W. een openbare instelling is met 
rechtspersoonlijkheid << onafhankelijk 
van de grondwettelijke instelling die de j 

gemeente is "• en, anderdeels, dat het 
O.C.M.W. niettemin een openbaar dienst I 

is « beheerd door de gemeente in de zin 
van artikel 1 van de wet van 26 april 
1962 "• om de enkele reden dat het 
O.C.M.W., zoals het thans wettelijk geor
ganiseerd is, niet « buiten de bemoeiings
sfeer van de gemeente >> gehouden werd 
en tot de « werkingssfeer " ervan be
hoort, en omdat het « op een eigen wij
ze >> maar niettemin « organisch verbon
den >> is met het gemeentebestuur, het
welk op vele en essentii:He handelingen 
« toezicht " uitoefent en financieel tus
senkomt, welke tegenstrijdigheid van 
motivering gelijkstaat met afwezigheid 
ervan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel 1 van de wet 
van 26 april 1962 voormeld het Hoog Co
mite van Toezicht bevoegd verklaart om 
inbreuken op te zoeken en proces-ver
baal ervan op te maken betreffende mis
drijven « begaan hetzij door aangestel
den van de administratie, hetzij door 
derden bij de werking van openbare 
diensten beheerd door de Staat, de pro
vincH~n, de gemeenten, en de instellingen 
van openbaar nut ( ... ) >>; in strafzaken, in
gevolge een algemeen rechtsbeginsel, de 
wetten restrictief en eng moeten gei:nter
preteerd worden; artikel 2 van de 
O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976 openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn in 
het leven roept als autonome gedecentra
liseerde instellingen, die ingevolge ar
tikel 3 van die wet enkel territoriaal ge
meentelijk ·of intergemeentelijk gesitu
eerd worden; de centra voor maatschap
pelijk welzijn ingevolge artikel 6 van de 
wet bestuurd worden door een raad voor 
maatschappelijk welzijn en niet door het 
gemeentebestuur; de artikelen 26 en 
26bis van de wet een overleg tussen de 
raad van het O.C.M.W. en de gemeente 
instelt, terwijl artikel 109 van de wet een 
gemeentelijk « toezicht en controle " or
ganiseert en de artikelen 110 en 111 zelfs 
voorzien in een gemeentelijke voogdij 
betreffende een aantal door het 
O.C.M.W. gestelde rechtshandelingen; 
dat derhalve de oprichting van de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn 
als autonome gedecentraliseerde instel
lingen, met een eigen raad van bestuur, 
uitsluit dat die centra door de gemeente 
zouden « beheerd " worden; dat het feit 
dat er tussen die centra en de gemeente 
op gezette tijden overleg moet plaatsgrij
pen, en dat de gemeente als controle- en 
voogdij-orgaan optreedt, niet meebrengt 
dat het O.C.M.W. daardoor door de ge
meente « beheerd >> wordt in de normale 
betekenis van dat woord; dat integendeel 
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« beheer » door de gemeente contradic
toir is met de controle- en voogdijmacht 
die aan de gemeente opgedragen is; dat 
niet blijkt dat in de wet van 26 april 1962 
aan de term « beheerd » een andere be
tekenis is gegeven geworden dan in de 
normale omgangstaal, zodat het arrest, 
door het tegendeel te beslissen, aile in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat niet tegenstrij
dig zijn de vaststellingen, enerzijds, 
dat het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een open
bare instelling is met rechtspersoon
lijkheid, onafhankelijk van de 
grondwettelijke instelling die de ge
meente is, anderzijds, dat het open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn een openbare dienst is die 
behoort tot de werkingssfeer van de 
gemeente en als dusdanig, wegens 
het toezicht door de gemeente en 
haar verplichting tot financiiHe tus
senkomst, te beschouwen is als een 
openbare dienst beheerd door de ge
meente in de zin van artikel 1 van 
de wet van 26 april 1962 tot verlen
ging der bevoegdheden van de ge
rechtelijke politie aan sommige per
soneelsleden van het Hoog Comite 
van Toezicht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 van de wet van 26 april 
1962 tot verlening der bevoegdheden 
van de gerechtelijke politie aan 
sommige personeelsleden van het 
Hoog Comite van Toezicht, aange
vuld door het enig artikel van de 
wet van 8 juli 1969 (met hetzelfde 
opschrift), het personeel van de 
dienst « Enquetes » van het Hoog 
Comite van Toezicht, zoals de offi
cieren van gerechtelijke politie, 
hulpofficieren van de procureur des 
Konings en van de krijgsauditeur, 
bevoegd is om de inbreuken op te 
zoeken, begaan hetzij door aange
stelden van de administratie, hetzij 
door derden, bij de werking van 1 

openbare diensten beheerd door de 
Staat, de provincien, de gemeenten 
en sommige instellingen van open
baar nut; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn een open
bare instelling is met eigen rechts
persoonlijkheid, onderscheiden van 
de rechtspersoon van publiek recht 
die de gemeente is, niet wegneemt 
dat het een openbare instelling is 
die organisch verbonden is met de 
gemeente binnen dewelke het 
functioneert; dat de gemeente door 
haar organen toezicht uitoefent op 
het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn, advies moet 
verstrekken aangaande bepaalde 
rechtshandelingen met betrekking 
tot zijn patrimonium, haar goedkeu
ring moet hechten aan zijn begro
ting en rekening en tussenkomst in 
zijn financiering; 

Overwegende dat het openbaar 
centrum voor maatschappelijk wel
zijn, nu de gemeente aldus betrok
ken is in zijn beheer, een openbare 
dienst is beheerd door de gemeente 
in de zin van artikel 1 van de wet 
van 26 april 1962; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de appelrechters wettig beslissen 
dat de personeelsleden van de 
dienst « Enquetes )) van het Hoog 
Comite van Toezicht bevoegd waren 
om te dezen onderzoeksverrichtin
gen uit te voeren; 

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 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
vo?rziening. 
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16 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal- Advocaat: mr. A. Lust, Brug
ge. 

Nr. 527 

2' KAMER - 16 mei 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - sTRAF
ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN - GESCHRAPTE WOORDEN 
ZONDER !NVLOED OP DE REGELMATIGHEID 
VAN DE RECHTSPLEGING. 

Wanneer het proces-verbaal van de te
rechtzitting van het hoi van beroep 
niet goedgekeurde doorhalingen bevat, 
moet het met de geschrapte woordeil 
worden gelezen; de beslissing is niet 
nietig wanneer de zonder goedkeuring 
geschrapte woorden de regelmatigheid 
van de rechtspleging niet aantasten. 

(MAURETUS N.V. T. BEUN, BREYE, D'HESPEEL G., 
D'HESPEEL R., COOLS, LABBE, CARELS, LANDS
BOND DER NEUTRALE MUTUALITE!TSVERBON
DEN; CARELS, COOLS, LABBE T. VANDEN ABEEL, 

MAURETUS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2920) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 september 1988 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. Op de voorziening van de N.V. 
Mauretus: 

A. tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van de ver
weerders Anne-Marie Beun, hande
lend als bestuurster van de goede
ren van Liesbeth en David D'Hes-

peel, Yvonne Breyne, Gilbert D'Hes
peel en Ronny D'Hespeel tegen 
eiseres: 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 78, 176 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster Anne-Marie Beun, 
handelend in eigen naam, te betalen, ten 
definitieve titel, 13.543.349 frank, en een 
provisie van 160.000 frank voor schade 
aan het voertuig met aanstelling van een 
gerechtsdeskundige om daarover verder 
advies uit te brengen, en een voorschot 
van 1 frank voor kosten van het zieken
huis en een voorschot van 187.860 frank 
voor begrafeniskosten en de vordering 
voor postlucratieve schade onbepaald uit
stelt, en handelend in haar hoedanigheid 
van moeder-voogdes voor haar twee min
derjarige kinderen Liesbeth en David, de 
som van telkens 125.000 frank, en om 
aan Gilbert D'Hespeel en aan Ronny 
D'Hespeel ieder 10.000 frank, aan Yvon
ne Breyne 100.000 frank, aan Hugo Cools 
en Gisele Labbe, optredend als beheer
ders over de goederen van hun minderja
rige zoon Mario 16.892 frank, meer de 
helft ten titel van provisie « Opleg ver
pleegnota AZ », 100.000 frank ten titel 
van provisie op aile schade, aan Peter 
Carels, 250.000 frank ten titel van provi
sie op aile schade, aan de Landsbond der 
Neutrale Mutualiteitsverbonden, de helft, 
ten provisionele titel, 

terwijl op het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 18 januari 1988 van de 
zesde correctionele kamer van het Hof 
van Beroep te Gent (stuk 8) elf woorden 
werden doorgehaald, waarvan de doorha
ling niet werd goedgekeurd, zodat deze 
niet goedgekeurde doorhalingen als on
bestaande moeten beschouwd worden en 
nietig zijn; dat dientengevolge de proce
dure en het bestreden arrest door dezelf
de nietigheid aangetast zijn, zodat het 
bestreden arrest de in het middel aange
wezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering de in het middel bedoelde 
niet goedgekeurde doorhalingen als 
niet bestaande worden beschouwd, 
zodat het proces-verbaal van de te
rechtzitting moet gelezen worden 
met de geschrapte woorden; 

Overwegende dat deze woorden : 
(in de zaak van) « het openbaar mi
nisterie en van » (de burgerlijke par-
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tijen), (de verweerder) « beklaagde » 
(verklaart namen en hoedanigheid) 
... , (vertegenwoordigt de) « burger
lijke partij » (vrijwillig tussenko
mende partij) ... , (Mr. Soete) « pl » 
(vertegenwoordigt en pleit) ... , (Mr. 
Moreau pleit voor de) « beklaagde » 
(verweerder), (het openbaar ministe
rie) « vordert » (geeft advies) de gel
digheid van de rechtspleging niet 
aantasten; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; veroordeelt 
de eisers in de kosten van hun res
pectieve voorzieningen. 

16 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Schrevens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 528 

2• KAMER - 16 mei 1989 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GE
ZAG VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BE
GRIP. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BEKLAAGDE DIE WEGENS 
BEPAALDE FElTEN DEFINITIEF IS VRIJGE
SPROKEN EN WEGENS ANDERE IS VEROOR
DEELD - VERNIETIGING, OP DE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE VEROOR
DELENDE BESLISSING- KENNISNEMING VAN 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DOOR 
DE RECHTER NAAR WIE DE ZAAK IS VERWE-
ZEN - GRENZEN. i 

1° en 2° Wanneer het hof van beroep de 
beklaagde wegens bepaalde feiten 
heeft veroordeeld en wegens andere 
heeft vrijgesproken en het arrest, op 
de voorziening van de beklaagde, is 
vernietigd met verwijzing wat de bur
gerlijke rechtsvordering betreft, kan 
de rechter naar wie de zaak is verwe
zen de beklaagde niet veroordelen op 
de burgerlijke rechtsvordering, wan
neer deze gegrond is op de feiten 
waarvoor een in kracht van gewijsde 
gegane vrijspraak is verleend. 

(VAN CAKENBERGH T. OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE AALST) 

ARREST 

(A.R. nr. 2935) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op verwijzing op 6 okto
ber 1988 door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 26 april 1983 (1) en 20 mei 1986 
(2); 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vordering van verweerster te
gen eiser; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 23 tot 28 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 
1322, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
4, van de wet van 17 april 1878 houdende 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, 145, 182, 427 van het Wet
hoek van Strafvordering, 196, 197 en 496 
van het Strafwetboek, en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken, 

doordat het hof van beroep eiser ver
oordeelt om aan de burgerlijke partij, 
ten titel van schadevergoeding, het be
drag van 976.822 frank te betalen, ver
meerderd met de intrest tegen de wette
lijke rentevoeten van 16 mei 1976, onder 
meer op grond: « dat nu (eiser) door ar
rest van 31 augustus 1983 van het Hof 
van Beroep te Brussel vrijgesproken 
werd wegens de tenlastelegging B, uit 
hoofde van valsheid in geschriften en ge-

(1) A.C., 1982-83, nr. 470 

(~) Niet gepubliceerd arrest. 
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bruik van valse stukken, en het arrest 
wat dit punt betreft niet vernietigd werd, 
deze vrijspraak definitief is, en de bur
gerrechtelijke eis niet op dit feit ge
steund, toegekend kan worden; ( ... ) dat 
(echter) de burgerlijke partij, waarvan 
de eis toegekend was, en die dus geen 
belang kon inroepen om cassatieberoep 
in te stellen tegen de vrijspraak wegens 
het feit B, haar eisen mag steunen op de 
oplichting indien deze bewezen is, ook 
indien hierbij gebruik gemaakt werd van 
het voorleggen van onjuiste stukken, 
zelfs indien niet bewezen zou zijn dat 
(eiser) hierbij strafbaar gestelde valsheid 
in geschriften zou gepleegd hebben; ( ... ) 
dat de toestand van de burgerlijke partij 
inderdaad niet nadeliger mag worden 
wanneer haar eis toegewezen werd, dan 
wanneer deze afgewezen werd; dat daar
om de eis van de burgerlijke partij thans 
moet beoordeeld worden in functie van 
de beweerde oplichting, zonder dat kan 
nagegaan worden of hierbij strafbare 
valsheid of strafbaar gebruik van valse 
stukken werd gemaakt door de beweerde 
oplichter; ( ... ) dat (eiser) daarbij ten on
rechte stelt dat voor het feit A er een 
strafrechtelijke verjaring zou geweest 
zijn voor de periode 15 januari 1975-30 
september 1975, terwijl er vrijspraak tus
senkwam voor de hele periode en we
gens eenheid van opzet er geen verja
ring zou geweest zijn zonder de vrij
spraak; ( ... ) dat het vernietigde arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel een 
materiele fout bevatte, daar in het moti
verend gedeelte vermeld werd dat (eiser) 
« op listige wijze de uitbetaling heeft ver
kregen van een bedrag van 2.483.343 
frank, tijdens de periode strekkende van 
1 januari 1975 tot 30 september 1977 >>, 

terwijl, zonder hiervan afwijkende moti
vering, de veroordeling uit hoofde van de 
er op betrekking hebbende tenlasteleg
ging A, in het beschikkend gedeelte be
perkt wordt tot 30 september 1975, waar 
klaarblijkelijk 1977 bedoeld wordt; dat de 
argumentatie van (eiser) hierover dan 
ook irrelevant is; dat in het arrest uit
drukkelijk vermeld werd dat de laatste 
feiten zich hebben voorgedaan in de 
maand september 1977, ( ... ) dat daarbij 
(eiser) slechts vervolgd werd voor vals
heid en gebruik betreffende een zeer 
klein aantal leveringsbons, waarvan er 
door de schriftdeskundige slechts twee 
als van zijn hand aangewezen waren; dat 
volgens de aangestelde schriftdeskundige 
de scriptor van de andere anomalieen, 
gezien hun aard, vooralsnog niet kon 
aangeduid worden; dat er slechts acht le-

veringsbons grondig onderzocht werden 
en alle acht bons anomalieen vertoon
den, hetzij overschrijvingen, hetzij ge
bruik van verschillende schrijfinstru
menten, hetzij geschreven door verschil
lende personen, hetzij vervalsingen en 
duidelijke toevoegingen, hetzij geschre
ven in verschillende schrijfsituaties; dat 
slechts voor deze acht bons vervolging 
wegens valsheid en gebruik werd aange
spannen; dat anomalieen in andere leve
ringsbons niet aangehaald werden omdat 
ze twijfelachtig waren ( ... ); ( ... ) dat over 
de ganse periode in het totaal 2256 leve
ringsbons werden opgesteld en er 2248 
niet grondig op valsheid onderzocht wer
den; dat de vrijspraak wegens vervalsing 
van acht bons, waarop trouwens onregel
matigheden vastgesteld werden, hoewel 
deze niet strafrechtelijk ten laste van (ei
ser) werden aangehouden, derhalve niet 
belet dat, indien uit andere gegevens 
blijkt dat op een groot gedeelte van de 
leveringsbons onjuiste gegevens vermeld 
werden, en dit om meer te kunnen aan
rekenen dan in werkelijkheid afgeleverd 
werd, de oplichting van (eiser) bewezen 
is, en hiervoor schadevergoeding kan 
worden gevorderd; ( ... ) dat volgens des
kundige L. Delva tijdens de periode van 
1 januari 1975 tot 30 september 1977 de 
benadeling door de oplichting minstens 
2.812.189 frank bedroeg; ( ... ) dat op basis 
van een verkeerde berekening Goemans 
het bedrag van de desbetreffende tenlas
telegging beperkt werd tot 976.822 frank; 
( ... ) dat zelfs in de meest gunstige veron
derstelling en aanneming van alle voor 
(eiser) gunstige mogelijkheden de ver
mindering toe te passen op de bereke
ning L. Delva, voornamelijk wegens de 
zwarte aankopen en de gemiddelde prij
zen, zeker niet meer dan de helft be
draagt, zodat de oplichting voor het be
drag van de tenlastelegging A, voor de 
periode van 1 januari 1975 tot 30 septem
ber 1977 bewezen is en de eis van de 
burgerlijke, beperkt tot het bedrag met 
aanwas van intresten en kosten gegrond 
is; dat er geen reden is om in dit ver
band nog een deskundigenonderzoek te 
bevelen >>, 

terwijl, ... 

vierde onderdeel, eiser bij arrest van 
31 augustus 1983 van het Hof van Be
roep te Brussel, op de strafvordering te
gen hem, slechts werd veroordeeld we
gens de feiten van oplichting (tenlaste
legging A), beperkt tot « de periode 
vanaf 1 januari 1975 tot SO september 
1975 >> en vrijgesproken werd « van het 
overige van de tenlastelegging A en van 



Nr. 528 HOF VAN CASSATIE 1089 

de tenlastelegging B »; deze in tijd be
perkte omvang van eisers veroordeling 
wegens oplichting uitdrukkelijk door het 
Hof werd vastgesteld in zijn arrest van 
20 mei 1986, met name door te overwe
gen, enerzijds, « dat daaruit volgt dat de 
verjaring van de strafvordering noodza
kelijk was ingetreden op het ogenblik 
dat het arrest gewezen werd >> en, ander
zijds, betreffende de beslissing over de 
tijdig ingestelde civielrechtelijke vorde
ring, dat bedoeld arrest eiser « schuldig 
acht aan oplichting, beperkt tot de perio
de van 1 januari 1975 tot 30 september 
1975 » en ten slotte door aldus het be
streden arrest te vernietigen slechts « in 
zoverre het eiser veroordeelt op de straf
vordering en uitspraak doet over de ci
vielrechtelijke vordering van verweerder 
tegen eiser »; krachtens het beginsel dat 
ten grondslag ligt aan de artikelen 3 en 
4 van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering de strafrechter 
slechts uitspraak kan doen over de ci
vielrechtelijke vordering die voortspruit 
uit een misdrijf in de mate dat hij dat 
misdrijf bewezen verklaart; hieruit volgt 
dat, nu eisers middel tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van ver
weerder uitdrukkelijk beperkt was tot de 
mate dat eiser werd veroordeeld « we
gens een deel van de « tenlastelegging A, 
namelijk oplichting gepleegd op de 
plaats en binnen een deel van de periode 
als bedoeld voor de tenlastelegging B »; 
het Hof, ongeacht de gebruikte bewoor
dingen, noodzakelijkerwijze uitspraak 
deed binnen de perken van eisers voor
ziening en de vernietiging op civielrech
telijke vordering noodzakelijkerwijze uit
gesproken werd binnen voormelde per
ken van eisers middel dat tot de vernieti
ging heeft geleid, zodat het arrest, door 
eisers veroordeling op de tegen hem 
door verweerder ingestelde civielrechte
lijke vordering uitdrukkelijk hierop te 
steunen dat de oplichting « voor de perio
de van 1 januari 1975 tot 30 september 
1977 bewezen is » (pagina 9), na eisers 
argumentatie betreffende de beperking 
van de saisine van de verwijzingsrechter 
te hebben verworpen (pagina's 5-6) en 
onder verwij zing naar de berekeningen 
van de benadeling door de oplichting, 
volgens deskundige L. Delva, « tijdens de 
periode van 1 januari 1975 tot 30 septem
ber 1977 », enerzijds, het gezag van het 
gewijsde van het arrest van 31 augustus 
1983 miskent (schending van de artike
len 23 tot 25 van het Gerechtelijk Wet
hoek en miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag van het ge-

wijsde in strafzaken), anderzijds, de om
vang van de door het Hof, bij arrest van 
20 mei 1986, uitgesproken vernietiging 
en verwijzing miskent (schending van 
artikel 427 van het Wetboek van Straf
vordering) en zodoende zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 3, 4 van voormelde wet 
van 17 april 187 5 en 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser vervolgd 

werd om : « A. te 9300 Aalst, vanaf 
op of rond 1 januari 1975 tot op 25 
oktober 1977: Men het oogmerk om 
zich een zaak toe te eigenen die aan 
een ander toebehoort, zich gelden, 
roerende goederen, verbintenissen, 
kwijtingen, schuldbevrijdingen te 
hebben doen afgegeven of afleveren, 
hetzij door het gebruik maken van 
valse namen of valse hoedanighe
den, hetzij door het aanwenden van 
listige kunstgrepen om te doen gelo
ven aan het bestaan van valse on
dernemingen, van een denkbeeldige 
macht of van een denkbeeldig kre
diet, om een goede afloop, een onge
val, of enige andere hersenschimmi
ge gebeurtenis te doen verwachten 
of te doen vrezen, of om op een an
dere wijze misbruik te maken van 
het vertrouwen of van de lichtgelo
vigheid, namelijk door als leve
rancier de levering van zuivelpro
dukten op leveringsnota's te hebben 
vermeld daar waar dit niet strookte 
met de werkelijkheid en zodoende 
de uitbetaling ervan te hebben ver
kregen ten bedrage van 976.822 
frank. B. te 9300 Aalst, vanaf op of 
rond 1 januari 1975, tot op 25 okto
ber 1977, meermaals: Met bedrieg
lijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden, valsheid te hebben ge
pleegd in handels- of bankgeschrif
ten, of in private geschriften, hetzij 
door valse handtekeningen, hetzij 
door namaking of vervalsing van ge
schriften of handtekeningen, hetzij 
door overeenkomsten, beschikkin
gen, verbintenissen of schuldbevrij
dingen valselijk op te maken, of 
achteraf in de akten te voegen, het
zij door toevoeging of vervalsing 
van bedingen, verklaringen of feiten 
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die deze akten tot doel hadden, op 
te nemen en vast te stellen : de vals
heid erin bestaande : - op leve
ringsbons gericht aan het O.C.M.W. 
te Aalst, leveringshoeveelheid van 
zuivelprodukten te hebben vermeer
derd door overschrijving of bijvoe
ging van de oorspronkelijke tekst en 
onder andere : - op de leverings
bons keuken hospitaal van 15 juli 
1975, 23 juli 1975, 25 juli 1975, 29 juli 
1975, 31 juli 1975, 10 maart 1977 en 
21 maart 1977; - op de leveringen 
rusthuis Sint-Job van 22 januari 
1976; en met hetzelfde bedrieglijke 
opzet of met het oogmerk om te 
schaden van voornoemde valse stuk
ken gebruik te hebben gemaakt »; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Brussel, bij op tegenspraak 
gewezen arrest van 31 augustus 
1983, eiser tot een straf veroordeelde 
« uit hoofde van de telastlegging A, 
beperkt tot de periode gaande vanaf 
1 januari 1975 tot 30 september 
1975 », wat niet als een loutere ver
schrijving kan worden aangezien, 
en hem vrijsprak « uit hoofde van 
het overige van de telastlegging A 
en van de telastlegging B » en hem 
tevens veroordeelde tot het betalen 
van schadevergoeding aan verweer
ster; 

Overwegende dat het Hof, op 
voorziening tegen voornoemd arrest, 
bij arrest van 20 mei 1986, vaststel
de dat de verjaring van de strafvor
dering was ingetreden, maar niet 
deze van de civielrechtelijke vorde
ring, het bestreden arrest, in zover
re het eiser veroordeelde op de 
strafvordering en uitspraak deed 
over de civielrechtelijke vordering 
van verweerder tegen eiser, vernie
tigde, zegde dat er geen grond was 
tot verwijzing wat de beslissing op 
de strafvordering betrof, en de zaak, 
beperkt tot de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser, verwees naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Overwegende dat de beslissing 
van het Hof van Beroep te Brussel, 
wat eisers vrijspraak betreft van de 
telastlegging « oplichting », in zover-

re het feiten betreft die gepleegd 
werden buiten de periode van 1 ja
nuari 1975 tot 30 september 1975, 
kracht van gewijsde bekomen had 
toen het Hof van Beroep te Antwer
pen de zaak te beoordelen had en 
de verwijzing naar het Hof van Be
roep te Antwerpen om te beslissen 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerster tegen eiser beperkt was 
tot de schade ontstaan uit het mis
drijf van oplichting in zoverre dit 
gepleegd was in de periode van 1 ja
nuari 1975 tot 30 september 1975; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen in het bestreden 
arrest oordeelt dat « de oplichting 
voor het bedrag van de telastlegging 
A voor de periode van 1 januari 
1975 tot 30 september 1977 bewezen 
is » en aan verweerster vergoedin
gen toekent voor schade geleden in
gevolge het misdrijf van oplichting 
gepleegd onder meer in de periode 
van 1 oktober 1975 tot 30 september 
1977; 

Dat het Hof van Beroep te Ant
werpen zodoende het gezag van het 
strafrechterlijk gewijsde van het ar
rest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 31 augustus 1983 mis
kent; 

Dat het onderdeel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om het eerste, het tweede en 
het derde onderdeel te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent, anders samengesteld dan bij 
het arrest van 14 december 1982. 

16 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. HUtzler. 
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Nr. 529 

2• KAMER - 16 mei 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - AFSTAND - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND 
DOOR EEN ADVOCAAT- VOORWAARDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM - ONTVANKELIJK
HEID- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - NIET BETEKENDE VOORZIENING. 

1° Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een door de burgerlijke partij in
gestelde voorziening tegen een beslis
sing die haar eis geheel of ten dele af
wijst, wanneer die afstand is gedaan 
door een advocaat die geen advocaat is 
bij het Hof van Cassatie, en evenmin 
houder is van een bijzondere vol
macht, daar afstand van voorziening in 
een dergelijk geval gelijkstaat met at
stand van rechtsvordering (1). (Art. 6 
wet 16 feb. 1961, gew. bij art. 1 wet 20 
dec. 1974.) 

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

(DEFREYNE T. DE VERENIGDE MEESTERS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3107) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen alle beschikkingen 
van het vonnis op 2 december 1988 

(1) Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 6924 
(A.C., 1988-89, nr. 155). 

(2) Cass., 17 mei 1988, A.R. nr. 1296 
(A.C., 1987-88, nr. 574). 

gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, zitting hou
dende in hoger beroep; dat dit von
nis aileen uitspraak doet over de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerster; 

Overwegende dat Mr. A. Pyck, ad
vocaat bij de balie te Kortrijk, 
raadsman van eiser, op 16 december 
1988 op de griffie van de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk verklaar
de afstand te doen van de voorzie
ning; 

Overwegende dat het Hof geen 
acht slaat op de afstand gedaan 
door een advocaat, die geen houder 
is van een bijzondere volmacht, en 
die geen advocaat is bij het Hof van 
Cassatie, van de voorziening door de 
burgerlijke partij ingesteld tegen 
een beslissing waarbij haar eis 
wordt afgewezen, daar de afstand in 
dergelijk geval met een afstand van 
rechtsvordering gelijkstaat; 

Overwegende derhalve dat de af
stand van de voorziening tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van eiser tegen verweer
ster niet kan worden ingewilligd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiser, burgerlijke partij, bete
kend werd aan verweerster; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

16 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal. 



1092 HOF VAN CASSATIE Nr. 530 

Nr. 530 

2' KAMER - 16 mei 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERING -
VOORBARIG CASSATIEBEROEP - ARREST 
WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING UITSPRAAK DOET OVER HET VER
ZET VAN DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIK
KING DIE HEM VERWIJST NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK. 

Niet ontvankelijk is de door de verdach
te v66r de eindbeslissing ingestelde 
voorziening tegen het arrest waarbij 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht, maar over het verzet 
van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer die hem naar de 
correctionele rechtbank verwijst (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(DE SCHRIJVER) 

ARREST 

(A.R. nr. 3359) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1989 ge-

(1) Zie Cass., 12 april 1989, A.R. nr. 7392 
(A. C., 1988-89, nr. 451). Behalve wanneer de be
voegdheid van het onderzoeksgerecht voor de 
raadkamer wordt betwist, is het verzet tegen 
een beschikking tot verwijzing niet ontvanke
lijk (Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 740, A.C., 
1986-87, nr. 347, met noot R.D.; Cass., 21 sept. 
1988, A.R. nr. 6871, en 4 april 1989, A.R. 
nr. 3240, ibid., 1988-89, nrs. 42 en 431). 

In hun memorie oefenden de advocaten van 
eiser kritiek uit op die vaste rechtspraak en 
poogden ze aan te tonen dat het verzet van de 
verdachte tegen de beschikking tot verwijzing 
ontvankelijk was en dat de kamer van inbe
schuldigingstelling een dwaling omtrent het 
recht had begaan door het verzet niet ontvan
kelijk te verklaren. 

Het Hof van Cassatie kon echter onmogelijk 
de wettigheid van het bestreden arrest na
gaan, aangezien de voorziening tegen die be
slissing met toepassing van art. 416 Sv. voor
barig was. 

Over deze bijzondere situatie was reeds een 
commentaar verschenen onder Cass., 6 sept. 
1983, A.R. nr. 8210 (A.C., 1983-84, nr. 6). 

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

Overwegende dat het arrest eisers 
verzet tegen de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dendermonde van 
8 november 1988, waarbij hij naar 
de correctionele rechtbank wordt 
verwezen, niet ontvankelijk ver
klaart; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening, nu zij is inge
steld voor de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het middel door eiser aan
gevoerd dat niet opkomt tegen de 
hierboven vermelde grond van niet
ontvankelijkheid van de voorzie
ning; verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

16 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Quarre en Binnemans, Brussel. 

Nr. 531 

2' KAMER - 16 mei 1989 

BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAF 
ZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT - BE
VOEGDHEID - BEGRIP 
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De enkele, door niets gestaafde bewering van Strafvordering; dat het een 
in een conclusie dat de raadkamer on- voorbereidend arrest en een arrest 
bevoegd is, levert geen bevoegdheids- van onderzoek is; 
geschil op (1). 

Dat de voorzieningen, nu zij zijn 
(CRIEM, PAUWELYN T. DE BRABANDER) ingesteld VOOr de eindbeslissing, 

niet ontvankelijk zijn; 
ARREST 

(A.R. nr. 3361) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1989 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel: De eisers be
twistten voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling de bevoegdheid van dit on
derzoeksgerecht. Aangezien de eisers 
deze exceptie van onbevoegdheid bij con
clusie hebben opgeworpen, is huidig cas
satieberoep ontvankelijk: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
raadkamer of voor de kamer van in
beschuldigingstelling conclusie heeft 
genomen; 

Overwegende dat de appelrechters 
terecht vaststellen dat de door ei
sers in conclusie voor de raadkamer 
en voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling gedane, op niets steu
nende, bewering dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te leper niet bevoegd was, geen 
betwisting van bevoegdheid ople
vert; 

Overwegende dat het arrest geen 
arrest inzake bevoegdheid is in de 
zin van artikel 416 van het W etboek 

Nota arrest nr. 531 : 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat niet 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ningen betreft; verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

16 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. D'Hulst, Kort
rijk. 

Nr. 532 

2' KAMER - 16 mei 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VORM - NEERLEGGING VAN DE 
MEMORIES - MEMORIE NEERGELEGD MIN
DER DAN ACHT DAGEN V66R DE TERECHT
ZITTING. 

Niet ontvankelijk is de memorie die tot 
staving van de voorziening wordt neer
gelegd minder dan acht dagen v66r de 
terechtzitting van het Hof (1). (Art. 
420bis, eerste lid, Sv.) 

(1) Om uit te maken of een partij een excep
tie van onbevoegdheid heeft opgeworpen voor 
het onderzoeksgerecht behoeft niet de kwalifi
catie te worden nagegaan die door dat gerecht 
aan de betwisting is gegeven (Cass., 12 april 1-----------------
1989, A.R. nr. 7392, A.C., 1988-89, nr. 451) of 
door eiser tot cassatie (Cass., 20 mei 1986, A.R. 
482, A.C., 1985-86, nr. 576), maar wei het wer
kelijke onderwerp van de betwisting. A fortiori 
kan de exceptie waarbij de onbevoegdheid 
wordt opgeworpen zonder nadere bepaling van 
de reden niet als een bevoegdheidsgeschil wor-
den beschouwd. · 

Nota arrest nr. 532 : 

(1) De memorie was op 8 mei 1989 op de 
griffie van het Hof ingekomen terwijl de da
tum van de terechtzitting was vastgesteld op 
16 mei. Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 346). 
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(VANLOO) 

(A.R. nr. 3362} 

16 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voor~itter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Poorter, 
Gent. 

Nr. 533 

2' KAMER - 17 mei 1989 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - COM-
PENSATOIRE INTEREST CONCLUSIE 
WAARIN DE BEKLAAGDE BETOOGT DAT DE 
VERTRAGING WAARMEE HET SLACHTOFFER 
SCHADELOOS IS GESTELD, TE WIJTEN IS AAN 
DIENS NALATIGHEID - VONNIS WAARBIJ 
COMPENSATOIRE INTEREST WORDT TOEGE
KEND OP GROND ALLEEN DAT DE VERTRA
GING WAARMEE HET SLACHTOFFER ZIJN 
VORDERING HEEFT INGESTELD, HEM ZIJN 
RECHT OP COMPENSATOIRE INTEREST NIET 
DOET VERLIEZEN - WETTIGHEID. 

2° INTEREST - COMPENSATOIRE INTE
REST - CONCLUSIE WAARIN DE BEKLAAGDE 
BETOOGT DAT DE VERTRAGING WAARMEE 
HET SLACHTOFFER SCHADELOOS IS GE
STELD, TE WIJTEN IS AAN DIENS NALATIG
HEID - VONNIS WAARBIJ COMPENSATOIRE 
INTEREST WORDT TOEGEKEND OP GROND AL
LEEN DAT DE VERTRAGING WAARMEE HET 
SLACHTOFFER ZIJN VORDERING HEEFT INGE
STELD, HEM ZIJN RECHT OP COMPENSATOIRE 
INTEREST NIET DOET VERLIEZEN - WETTIG
HEID. 

1o en 2o Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing waarbij de beklaagde, 
aansprakelijke schadeveroorzaker, ver
oordeeld wordt om, benevens een ver
goeding, compensatoire interest aan 
het slachtoffer te betalen, als het von
nis, op de conclusie van de beklaagde 

waarmee het slachtoffer zijn vordering 
heeft ingesteld, hem zijn recht op com
pensatoire interest niet doet verliezen 
en dus oordeelt dat de vertraging bij 
de vergoeding van de schade van het 
slachtoffer, oak al was ze aan diens 
nalatigheid te wijten, de toekenning 
van compensatoire interest niet in de 
weg staat (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(DANIS T. DESCAMPS, 
UNIE DER ASSURADEUREN N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7294} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 december 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat het vonnis enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis, om com
pensatoire interesten op bepaalde, aan 
verweerder toegekende bedragen en op 
alle aan verweerster toegekende bedra
gen toe te staan, terecht eraan herinnert 
dat « de compensatoire interesten be
doeld zijn als vergoeding van de bijko
mende schade die voor de schadelijder 
voortvloeit uit de laattijdigheid waarmee 
de schadeveroorzaker die schade ver
goedt >>, daaraan toevoegt dat « de om
standigheid dat de getroffene heeft ge
wacht met het instellen van zijn verde
ring hem zijn recht op compensatoire 
interesten niet ontneemt >> en bijgevolg 
eiser veroordeelt om enerzijds aan ver
weerder compensatoire interesten te be
talen, op de bedragen die verschuldigd 
zijn wegens de gemaakte kosten, de tij
dens de periodes van tijdelijke arbeids
ongeschiktheid geleden materiele schade 
en tijdens diezelfde tijdvakken geleden 
morele schade, en zulks tot de dag van 
het vonnis, en om, anderzijds, aan ver
weerster compensatoire interesten te be-

ten betoge dat de vertraging bij de 1-----------------
schadeloosstelling van het slachtoffer 
te w1jten is aan diens eigen nalatig
heid, antwoordt dat de vertraging 

{1) Zie Cass., 19 okt. 1983, A.R. nrs. 2869 en 
3143 {A.C., 1983-84, nr. 94). 
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talen op aile door haar uitgekeerde be
dragen en op het door haar gevormde 
kapitaal, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, aangezien de com
pensatoire interesten die aan de getroffe
ne worden toegekend, strekken tot ver
goeding van de bijkomende schade die 
de burgerlijke partij lijdt ten gevolge 
van de laattijdigheid waarmee de voor 
het ongeval aansprakelijke dader de 
schade vergoedt, die interesten enkel 
verschuldigd zijn als de laattijdigheid 
werkelijk te wijten is aan de aansprake
lijke dader maar niet als ze het gevolg is 
van de nalatigheid van de burgerlijke 
partij die gewacht heeft met het instel
len van de vordering tot schadevergoe
ding, nu de getroffene zijn schade niet 
door zijn toedoen mag verergeren; het 
vonnis, nu het enkel verklaart dat « de 
omstandigheid dat de getroffene heeft 
gewacht met het instellen van zijn vor
dering hem zijn recht op compensatoire 
interesten niet ontneemt, zonder vast te 
stellen dat de vertraging te dezen niet te 
wijten was aan een nalatigheid van ver
weerder, zoals eiser aanvoerde, de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis, door 
te vermelden dat << de compensatoire 
interesten bedoeld zijn als een ver
goeding van de bijkomende schade 
die voor de schadelijder voortvloeit 
uit de laattijdigheid waarmee de 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het, bij de 
uitspraak op de burgerlijke rechts
vorderingen van de verweerders, 
compensatoire interesten toekent 
aan de burgerlijke partijen en eiser 
verwijst in de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in 
de helft van de kosten en de ver
weerders in het overige gedeelte er
van; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

17 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick en Francq, Charleroi. 

Nr. 534 

2' KAMER - 17 mei 1989 

BELEDIGING EN SMAAD - SMAAD -
ONREGELMATIGHEID VAN DE HANDELING 
VAN EEN AGENT DIE DRAGER IS VAN HET 
OPENBAAR GEZAG OF VAN DE OPENBARE 
MACHT - GEVOLGEN. 

schadeveroorzaker de schade heeft De eventuele onregelmatigheid van een 
vergoed » en << dat de omstandigheid handeling van een agent die drager is 
dat de getroffene heeft gewacht met van het openbaar gezag of van de 
het instellen van zijn vordering hem openbare macht, rechtvaardigt geens-
zijn recht op compensatoire interes- zins de smaad die hem wordt aange-
ten niet ontneemt », beslist dat, zelfs daan in de uitoefening van zijn bedie-
als de laattijdigheid te wijten zou 1--n_i_ng_(_1)_._(A_rt_._z_7_6_s_w_._) _____ _ 
zijn aan de nalatigheid van de ver
weerders, de laattijdige vergoeding 
van hun schade de toekenning van 
compensatoire interesten niet uit
sluit; dat het aldus het begrip oorza
kelijk verband tussen schuld en 
schade miskent en de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1859 (Bull. en 
Pas., 1860, I, 173) en cone!. proc.-gen. Faider, 
toen eerste adv.-gen., en 9 nov. 1970 
(A.C., 1971, 220); vgl. Cass., 6 jan. 1930 (Bull. 
en Pas., 1930, I, 55). Zie J. CONSTANT, Manuel 
de droit penal, II-1, Luik, 1953, nr. 589, 
blz. 377-378; M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les 
crimes et Jes delits du Code penal, dl. IV, 
Brussel-Parijs, 1963, blz. 472; Rep. prat. du dr. 
beige, V0 Outrage, nr. 128; bijv. DE NAuw, Initi
ation au droit penal special, nr. 237, blz. 110 



1096 HOF VAN CASSATIE Nr. 535 

(LALOUX) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7428) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1989 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het vierde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 276, • 
443 en 447 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest het door eiser aan 
de verbalisanten gemaakt verwijt « dat 
ze een interne dienstnota van de rijks- I 
wacht niet hebben nageleefd » en het 
feit dat hij « de integriteit van de orde- ! 
handhavers in twijfel trok » als smaad i 

heeft aangemerkt, , 

terwijl de aldus weergegeven woorden 
van eiser als laster moeten worden om
schreven; de omstandigheid dat aan las- 1 

ter de kwalificatie smaad wordt gegeven 
de dader nochtans niet het recht ont- , 
neemt het bewijs van de hem verweten 
fouten te leveren overeenkomstig artikel 
447 van het Strafwetboek, als de voor
waarden voor laster vervuld zijn (Cass., 
19.1.1931, Pas., I, blz. 42); eiser in zijn 
conclusie betoogde en aantoonde dat de 
rijkswachters die beweerden met smaad ' 
te zijn bejegend, hun orders niet op
volgden door systematisch een beroep te 
doen op de onderneming voor pechver
helping die de voetbalploeg van de rijks
wacht patroneerde; het arrest de woor
den van eiser als beledigend beschouwt 
zonder ze nochtans als onjuist of niet 
vatbaar voor bewijs van het tegendeel te , 
bestempelen; het in twijfel trekken van 
de integriteit van de ordehandhavers al- i 
leen dan als smaad kan worden aange
merkt als niet is aangetoond of niet kan 
worden aangetoond dat zij niet zelf af
breuk hebben gedaan aan de waardig-
heid van hun bediening : j 

Overwegende dat de eventuele on- ' 
regelmatigheid van een handeling 
van een agent die drager is van het 
openbaar gezag of van de openbare 
macht de smaad die hem wordt aan
gedaan in de uitoefening van zijn 
bediening niet wettigt; 

Overwegende dat het arest, met 
overneming van de redengeving van 
de eerste rechter, vaststelt dat « be
klaagde door op de plaats van het 
ongeval te spotten met (de verbali
santen) een beledigende houding 
heeft aangenomen »; dat, ook al 
stemmen de beweringen van eiser 
met de waarheid overeen, de door 
eiser aangedane smaad daarom nog 
niet gerechtvaardigd zou zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

17 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Collette, Ber
gen. 

Nr. 535 

1" KAMER - 18 mei 1989 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
STAAT EN OVERHEID - GEMEENTEOVERHEID 
- VERPLICHTING OM TE ZORGEN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN HET VERKEER OP DE OPEN
BARE WEGEN- AUTOSNELWEGEN, 

2° WEGEN - GEMEENTEOVERHEID - VER
PLICHTING OM TE ZORGEN VOOR DE VEILIG
HEID VAN HET VERKEER OP DE OPENBARE 
WEGEN - AUTOSNELWEGEN. 



Nr. 535 HOF VAN CASSATIE 1097 

1" en 2" Art. 3 wet 12 juli 1956 tot vast
stelling van het statuut der autosnel
wegen wijkt af, wat betreft de veilig
heid en het gemak van het verkeer op 
de autosnelwegen, van de decreten van 
14 dec. 1789 en 16-24 aug. 1790 en oak 
van art. 90, 12", Gemeentewet, betref
fende de rechten en verplichtingen van 
de gemeenteoverheid inzake de wegen 
(1). 

(WEGENFONDS T. STAD WAVER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8294) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 50 van het decreet van 14 decem
ber 1789 betreffende de inrichting van de 
gemeentebesturen, 3, 1°, van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 be
treffende de rechterlijke organisatie, 90, 
12°, van de Gemeentewet van 30 maart 
1836, 3 van de wet van 12 juli 1956 tot 
vaststelling van het statuut der autosnel
wegen en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

« de stad tot vrijwaring is verplicht zelfs 
voor het gedeelte van de weg dat niet 
haar eigendom is; dat die verplichting 
des te meer te verantwoorden valt nu de 
stad beschikt over een politiekorps en 
diensten ter plaatse die een situatie als 
in het onderhavige geval kunnen verhel
pen », en doordat het arrest die oproe
ping tot vrijwaring afwijst, op grond: 
<< Dat voor de autosnelwegen een bijzon
dere rechtsregeling is ingevoerd; dat 
krachtens de wet van 12 juli 1956 betref
fende het statuut der autosnelwegen het 
politierecht door het centraal bestuur 
wordt uitgeoefend; dat die overdracht 
aan de Staat van het politierecht op de 
autosnelwegen tot gevolg heeft dat de 
gemeenten, nu ze niet bevoegd zijn om 
te zorgen voor de veiligheid van het ver
keer op de autosnelwegen, ontheven zijn 
van alle aansprakelijkheid in verband 
met de ongevallen die aan de staat van 
die wegen te wijten zijn », 

terwijl, namelijk krachtens voormelde 
artikelen 50 van het decreet van 14 de
cember 1789 en 3, 1°, van titel XI van het 
decreet van 16-24 augustus 1790, de ge
meenteoverheid verplicht is om te zor
gen voor de veiligheid van het verkeer 
op de openbare wegen; het feit dat de 
verkeerspolitie op de autosnelwegen bij 
artikel 3 van de wet van 12 juli 1956 be
treffende het statuut der autosnelwegen 
aan de gemeenteoverheid is ontnomen, 
die overheid niet vrijstelt van de ver
plichting om, met toepassing van voor
melde bepalingen, te zorgen voor de vei
ligheid van het verkeer op de gedeelten 
van de autowegen die door de gemeente 
lopen; het arrest derhalve, door te beslis
sen dat eiseres, krachtens (artikel 3 van) 
de wet van 12 juli 1956, waarbij het poli
tierecht op de autosnelwegen aan het 
centraal bestuur is toegekend, « onbe-

1 voegd is om voor de veiligheid van het 
verkeer te zorgen », een miskenning in
houdt van de strekking van dat artikel 3 
(schending van artikel 3 van de wet van 

. 12 juli 1956) en van de verplichting van 
de gemeenteoverheid om, zelfs bij ont
stentenis van enige politiebevoegdheid, 
te zorgen voor de veiligheid van het ver
keer op de openbare wegen (schending 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat het litigieuze ongeval zich 
op de autosnelweg Brussel-Namen, ter 
hoogte van Bierges (thans stad Waver), 
heeft voorgedaan, dat op de plaats van 
het ongeval « de rioolkolken een gebrek 
vertoonden dat ze ongeschikt maakte tot 
het gebruik waartoe ze waren bestemd, 
... dat die rioolkolken deel uitmaken van 
de weg, dat de weg niet meer beant
woordde aan het gebruik waartoe hij 
was bestemd, dat wegens de staat waar
in hij zich bevond geen normaal verkeer 
meer mogelijk was >>, afwijzend beschikt 
op de oproeping tot vrijwaring van eiser 
tegen verweerster hierop gegrond : dat , van de overige vooraan in het middel 
----------------1--l' aangewezen wettelijke bepalingen) : 

(1) Zie Cass., 19 nov. 1987, A.R. nrs. 7770, 
7805, 7905 (A.C., 1987-88, nr. 167); GENOT, De ]a 
voirie publique sur terre, Brussel, Bruylant, 
1964, nrs. 79-80; Gedr. St. Senaat, 1955-56, 
nr. 106, biz. 3-6, en nr. 217, biz. 2; Gedr. St. Ka
mer, 1955-56, nr. 2, biz. 3. 

Overwegende dat artikel 3 van de 
wet van 12 juli 1956 tot vaststelling 
van het statuut der autosnelwegen 
luidt « ( ••. ) de Koning stelt de veror-
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deningen vast om in de veiligheid 
en het gemak van het verkeer op de 
autosnelwegen te voorzien ( ... ). De 
gemeenteraden ( ... ) mogen geen aan
vullende verordeningen vaststellen 
betreffende de politie van het ver
keer op de autosnelwegen »; 

Overwegende dat, zoals uit de par
lementaire voorbereiding van die 
wet blijkt, de autosnelweg niet vat
baar is voor gemeentelijke bemoei
ing, daar het wegverkeer op de auto
snelweg uiteraard door de Koning 
wordt geregeld, met uitsluiting van 
de plaatselijke besturen die hun po
litiebevoegdheid enkel behouden 
voor de handhaving van de orde, de 
openbare rust en de hygiene; dat de 
aansprakelijkheid van de gemeen
ten niet kan blijven bestaan daar 
waar hun bevoegdheden hun zijn 
ontnomen; 

Dat de wet van 12 juli 1956 in dat 
opzicht afwijkt van de decreten van 
14 december 1789 en 16-24 augustus 
1790 alsmede van artikel 90, 12°, van 
de Gemeentewet, waarvan sprake is 
in het middel; 

Dat het hof van beroep derhalve 
naar recht beslist dat verweerster 
niet aansprakelijk kan worden ge
steld voor de gevolgen van het onge
val dat zich op een autosnelweg 
heeft voorgedaan wegens een over
stroming ten gevolge van de ver
stopping van een rioolkolk door een 
hoop afgevallen bladeren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 

Nr. 536 

1• KAMER - 18 mei 1989 

1° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDELING AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - VORDERINGEN IN
ZAKE GERECHTELIJK AKKOORD - BEGRIP. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -
MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE - VORDERINGEN INZAKE GERECHTEL!JK 
AKKOORD - BEGRIP. 

3° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN T.A.V. DERDEN 
- ART. 1165 B.W. - DRAAGWIJDTE. 

1" en 2" De vordering die niet gegrond is 
op de regels die eigen zijn aan het ge
rechtelijk akkoord maar op de gevol
gen van de overeenkomsten t.a. v. der
den, behoeft niet aan het openbaar 
ministerie te worden medegedeeld, ook 
al werd ze ingesteld door de vereffe
naars van een vennootschap onder ge
rechtelijk akkoord (1). (Art. 764, 9°, 
Ger.W.) 

3" Derden moeten de gevolgen van een 
overeenkomst tussen contracterende 
partijen erkennen en kunnen zich 
daarop beroepen, hetzij ter verant
woording van een vordering die zij te
gen een van de partijen instellen, het
zij als verweermiddel tegen een vorde
ring die een van die partijen tegen 
hen zou instellen (2). (Art. 1165 B.W.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET 
AAN DE NIJVERHEID T. MR. F. SCHOLL Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 8300) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1987 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

de h. Bosly, waarnemend voorzitter - 1----------------
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

(1) Cass., 21 nov. 1986, A.R. nr. 5142 
(A.C., 1986-87, nr. 180). 

(2) Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 868). 
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Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 764, go, 780, to en 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 4 van de bij het 
Regentsbesluit van 25 september 1g45 
gecoordineerde wetten op het gerechte
lijk akkoord, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
eiseres bij akte van notaris Monjoie, met 
standplaats te Namen, van 2g oktober 
1g71 aan de N.V. La Rectification namu
roise een krediet van een miljoen frank 
heeft toegekend dat met name was ge
waarborgd door een vierderangshypo
theek op een onroerend goed te Namen, 
deelgemeente Jambes, avenue Prince de 
Liege, die op 8 november 1g71 op het hy
potheekkantoor van Namen werd inge
schreven; dat dit krediet volledig werd 
terugbetaald overeenkomstig de overeen
komst; dat eiseres, bij brief van 3 maart 
1g77, aan voornoemde vennootschap een 
nieuwe kredietopening van 750.000 frank 
toekende, onder diverse waarborgen : dat 
de N.V. La Rectification namuroise op 26 
april 1g82 een verzoekschrift heeft inge
diend tot verkrijging van een gerechte
lijk akkoord dat op 24 juni 1g82 werd ge
homologeerd; dat eiseres betoogt dat de 
hypothecaire inschrijving van 8 novem
ber 1g71, die krachtens de akte van kre
dietopening van 2g oktober 1g71 werd ge
nomen, ook de terugbetaling van het op 
3 maart 1g77 toegestane krediet waar
borgt, omdat : 1. artikel 6, eerste lid, van 
die akte van 2g oktober 1g71 luidt: « Alle 
partijen erkennen dat de hierna gestelde 
zakelijke zekerheden zullen dienen tot 
dekking van de andere krediet- en le
ningsverrichtingen die in de toekomst 
kunnen plaatshebben ... , tussen de par
tijen; 2. de krachtens dezelfde akte ge
vorderde hypothecaire inschrijving niet 
alleen tot zekerheid dient voor de terug
betaling van het saldo van het krediet 
waarop de akte van 2g oktober 1g71 be
trekking heeft, maar ook voor de schuld
vorderingen ten gevolge van de leningen 
en kredietopeningen die eiseres in de 
toekomst aan de N.V. La Rectification 
namuroise zou kunnen toestaan ten belo
pe van een miljoen frank; dat eiseres 
subsidiair concludeert dat, indien wordt 
aangenomen dat zij afstand heeft ge
daan van de waarborg van voormelde 
hypothecaire inschrijving, die louter con
tractuele afstand enkel tegen haar kan 
worden aangevoerd door de partijen voor 
v:ie hij gevolgen kan teweegbrengen ( ar
tikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek -
te dezen de Bank Brussel Lambert - en 
dat de vereffenaars niet bevoegd zijn om 
te waken over de belangen van de hypo-

thecaire schuldeisers, het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, 
« voor recht verklaart dat de zakelijke 
zekerheden die zijn gesteld bij akte van 
notaris Monjoie, met standplaats te Na
men, van zg oktober 1g71 niet als waar
borg dienen voor de terugbetaling van 
het krediet dat (eiseres) in haar briefwis
seling van 3 maart en 12 april 1g77 aan 
de N.V. La Rectification namuroise had 
toegekend >>, en het subsidiair middel 
van eisers verwerpt, op grond « dat de 
vereffenaars, als dusdanig, zich ter eer
biediging van de belangen van derden 
mogen beroepen op de rechtstoestand 
die, voor hen, voortvloeit uit de zij het 
schijnbare afstand door de partijen van 
de betrokken hypothecaire inschrij
ving "• 

terwijl noch uit het arrest noch uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de zaak aan het open
baar ministerie is meegedeeld en dat een 
magistraat van het openbaar ministerie 
zijn advies heeft gegeven; voormelde 
gronden van het arrest echter betrek
king hebben op de bevoegdheden van de 
vereffenaars in het gerechtelijk akkoord 
die vastgesteld zijn in de specifieke 
wetsbepalingen van het akkoord en met 
name in artikel 32 van de gecoordineer
de wetten op het gerechtelijk akkoord 
van 25 september 1g46; de zaak derhalve 
betrekking had op een vordering inzake 
akkoord en dus, krachtens de artikelen 
764, go, van het Gerechtelijk Wetboek en 
4 van de gecoordineerde wetten op het 
gerechtelijk akkoord, op straffe van nie
tigheid, aan het openbaar ministerie 
moest worden meegedeeld; het arrest bo
:vendien, overeenkomstig artikel 780, 1° 
,en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, op 
straffe van nietigheid, de naam van de 
magistraat die zijn advies heeft gegeven 
en de vermelding van dat advies moest 
bevatten; het arrest derhalve de in het 
middel aangegeven wetsbepalingen 
'schendt: 

Overwegende dat, hoewel artikel 
:764, 9°, van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalt dat de vorderingen in
zake akkoord, op straffe van nietig
heid, aan het openbaar ministerie 
worden meegedeeld, de zaak slechts 
moet worden meegedeeld wanneer 
'de vordering, ontstaan uit het ak
koord, impliceert dat voor de oplos
sing van het geschil de specifieke 
regels van het gerechtelijk akkoord 
;moeten worden toegepast; 
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Overwegende dat uit de vaststel-1' 
lingen van het arrest blijkt dat de 
oorspronkelijke vordering van de ; 
vereffenaars in het akkoord van de i 
naamloze vennootschap La Rectifi
cation namuroise ertoe strekt dat 
voor recht zou worden verklaard dat 
de hypotheek, die door de vennoot
schap, welke het akkoord heeft ver
kregen, op 8 november 1971 ten · 
voordele van eiseres is gevestigd tot 
zekerheid van een kredietopening 
van 1.000.000 frank, niet dient tot 
waarborg van een schuldvordering 
ten gevolge van een tweede krediet
opening die op 3 maart 1977 door ei-
seres is toegekend; ) 

Overwegende dat het arrest, zon-
1 

der daarbij te steunen op de bijzon
dere regels inzake het akkoord, de 
vordering inwilligt, op grond dat uit 
een briefwisseling tussen notaris, 
Monjoie en eiseres blijkt dat. 
laatstgenoemde van de hypothecaire 
waarborg afstand heeft gedaan, na-

1 
dat zij het bedrag van het door haar 
op 29 oktober 1971 verleende krediet 
volledig had teruggekregen; 

Overwegende dat eiseres echter 
subsidiair heeft betoogd dat, indien 
mocht worden aangenomen dat zi~ 
afstand had gedaan van de hypothe
caire zekerheid, niettemin moest 
worden vastgesteld dat « die louter1 

contractuele afstand enkel tegen 
haar kon worden aangevoerd door' 
de partijen voor wie ze gevolgen 
kon teweegbrengen », te dezen de 
Bank Brussel Lambert, vo<;>r wie ook, 
een hypotheek was gevestigd op het 
onroerend goed van de vennoot
schap die het akkoord had verkre-, 
gen; dat derhalve « derden bij de af-

1 stand, namelijk de door de vereffe
naars vertegenwoordigde gezamen-'. 
lijke schuldeisers, zich niet mogen · 
beroepen op de interne gevolgen 
van die overeenkomst »; · 

Overwegende dat het arrest oor-, 
deelt dat de vereffenaars, die mogen 
tussenkomen in alle rechtsgedingen 
waarbij de schuldenaar partij is, 1 

« zich op de rechtstoestand, die voor t 
hen voortvloeit uit de zij het schijn
bare afstand door de partijen van de i 

betrokken hypothecaire inschrijving, 
mogen beroepen » om de grondslag 
van hun vordering te rechtvaardi
gen; 

Dat die overweging geenszins de 
toepassing van de bijzondere regels 
van het akkoord impliceert, maar 
gebaseerd is op het gevolg van de 
overeenkomsten ten aanzien van 
derden, zoals dat in de artikelen 
1165 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek is vastgesteld, zodat, te de
zen, de tegenwoordigheid en het ad
vies van het openbaar ministerie 
niet waren vereist; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel dat met 
name in de artikelen 136, 1240 en 2279 
van het Burgerlijk Wetboek is neerge
legd en volgens hetwelk een derde die 
terecht geloofde dat de schijnbare 
rechtstoestand overeenstemde met de 
werkelijke toestand, zich mag beroepen 
op de rechtsgevolgen van de schijnbare 
toe stand, 

doordat, op de conclusie waarin eiseres 
betoogde dat « zelfs als zou worden aan
genomen, qoud non, dat (eiseres) afstand 
heeft gedaan van de waarborg van haar 
inschrijving van 8 november 1971, niette
min moet worden vastgesteld dat die !ou
ter contractuele afstand enkel tegen 
haar kan worden aangevoerd door de 
partijen voor wie hij gevolgen kan te
weegbrengen; dat te deze aileen de Bank 
Brussel Lambert zich daarop eventueel 
kon beroepen; dat de vereffenaars niet 
bevoegd zijn om te waken over de belan
gen van de hypothecaire schuldeisers en 
dus om dat middel op te werpen; dat de 
Bank Brussel Lambert in elk geval de 
voorrang van de schuldvordering van (ei
seres) heeft erkend en dat ten slotte 
haar hypotheciare schuldvordering voile
dig wordt terugbetaald ongeacht de af
loop van het huidige geschil; (dat) voor 
het overige ( ... ), derden bij de afstand, 
namelijk de door de vereffenaars verte
genwoordigde gezamenlijke schuldeisers 
(bij ontstentenis van andere hypothecai
re schuldeisers) zich niet mogen beroe
pen op de interne gevolgen van die over
eenkomst; dat zij (de door de vereffe
naars vertegenwoordigde schuldeisers) 
trouwens volkomen op de hoogte bleven 
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van de hypothecaire rechten van ( eise
res) door de duidelijke en totaal ondub
belzinnige vermeldingen op het inschrij
vingsborderel van 8 november 1971, dat 
nog steeds tegen hen kon worden aange
voerd; dat hun rechten dus in geen geval 
gevaar liepen, in tegenstelling met het
geen de eerste rechter heeft verklaard; 
dat elke derde die naging welke lasten 
het onroerend goed bezwaarden diende 
te weten dat de hypotheek, tot het be
drag van de inschrijving, niet alleen het 
krediet van 29 oktober 1971, maar ook ai
le andere kredieten van (eiseres) aan La 
Rectification namuroise waarborgde; dat 
die clausules, zoals ze opgesteld en be
kendgemaakt waren, in geen geval af
breuk konden doen aan de rechten van 
derden », het hof van beroep, met beves
tiging van de beslissing van de eerste 
rechter, « voor recht verklaart dat de za
kelijke zekerheden die bij akte van 29 
oktober 1971 van notaris Monjoie, met 
standplaats te Namen, werden gesteld, 
niet als waarborg dienen voor de terug
betaling van krediet dat (eiseres) bij 
briefwisseling van 3 maart en 12 april 
1977 aan de N.V. La Rectification namu
roise heeft verleend », op grand dat « het 
contract dat een recht doet ontstaan of 
overdraagt een nieuwe rechtstoestand in 
het leven roept; dat, zodra het bestaan 
van een recht wordt erkend, het uiter
aard in principe kan worden tegengewor
pen; (dat echter) de vereffenaars (in het 
gerechtelijk akkoord), als dusdanig, zich 
ter eerbiediging van de belangen van 
derden mogen beroepen op de rechtstoe
stand die, voor hen, voortvloeit uit de zij 
het schijnbare afstand door de partijen 
van de betrokken hypothecaire inschrij
ving », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
overeenkomsten alleen gevolgen teweeg
brengen tussen de contracterende partij
en en aan derden geen nadeel toebren
gen of hun tot voordeel strekken; daaruit 
volgt dat, wanneer een hypotheciare 
schuldeisers zich ertoe beperkt van het 
hem door zijn hypotheek verleende recht 
afstand te doen ten voordele van een be- I 
paalde tweede schuldeiser, de hypotheek 1 

niet teniet is gedaan en tegen de andere 
schuldeisers kan worden uitgeoefend; 
overeenkomstig de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, slechts 
anders kan worden beslist als degene die 
afstand heeft gedaan van het hem door 
zijn hypotheek verleende recht van voor
rang de andere schuldeisers ten onrechte 
heeft doen geloven dat hij ten aanzien 

van allen afstanci heeft gedaan van zijn 
recht, of althans als die andere schuldei
sers terecht hebben kunnen geloven dat 
er afstand is gedaan; te dezen het arrest 
niet ontkent dat de afstand door eiseres 
van haar hypotheek louter contractueel 
was en dat die afstand, in de geest van 
verweerster, enkel gevolg kon hebben 
ten aanzien van een andere bepaalde 
schuldeiser, en niet vaststelt dat ver
weerster (lees: eiseres) de andere schul
deisers ten onrechte heeft doen geloven 
dat zij ten aanzien van allen afstand 
heeft gedaan van haar hypotheekrecht, 
of dat die andere schuldeisers terecht 
hebben kunnen geloven dat er afstand 
was gedaan; daaruit volgt dat het arrest 
niet wettig kan beslissen dat de vereffe
naars, als dusdanig, zich mogen beroe
pen op de rechtstoestand die, voor hen, 
voortvloeit uit de zij het schijnbare af
stand door de partijen van de hypothe
caire inschrijving (schending van de arti
kelen 1165, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en, voor zover nodig, van 
het in het middel bedoelde algemeen 
rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, geen enkele overwe
ging van het arrest antwoordt op het 
middel van eiseres volgens hetwelk « el
ke derde die naging welke lasten het on
roerend goed bezwaarden, diende te we
ten dat de hypotheek, tot het bedrag van 
de inschrijving, niet alleen het krediet 
van 29 oktober 1971, maar ook alle ande
re kredieten van (eiseres) aan La Rectifi
cation namuroise waarborgde; dat der
halve die clausules, zoals ze opgesteld en 
bekendgemaakt waren, in geen geval af
breuk konden doen aan de rechten van 
derden >>; daaruit volgt dat het arest niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrech

ters, na te hebben gezegd dat uit de 
vermeldingen zelf van de akte van 
kredietopening en uit het hypothe
caire inschrijvingsborderel van 8 no
vember 1971 blijkt dat de hypo
theek, die werd gevestigd op het 
onroerend goed van de vennoot
schap die het akkoord heeft verkre
gen, ook als waarborg kon dienen 
voor de terugbetaling van de« ande
re krediet- en leningsverrichtingen 
die in de toekomst kunnen plaats
hebben ( ... ) tussen de partijen >>, 
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hebben vastgesteld dat, in antwoord 
op de brief van 28 augustus 1981 
waarin notaris Monjoie, enerzijds, 
eiseres verzocht om hem het bedrag 
van het nog door de vennootschap 
La Rectification namuroise verschul
digde saldo te doen kennen en, an
derzijds, vroeg of eiseres akkoord 
ging « om de hypothecaire inschrij
vingen terug te brengen tot het be
drag van de verschuldigde geldsom
men », eiseres aan die notaris mee
deelde dat het op 29 oktober 1971 
verleende krediet volledig was te
rugbetaald en dat « geen herneming 
van omloop mogelijk was »; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat « uit de bewoordingen van 
de bewuste brieven noodzakelijk 
volgt dat de uit de kredietopening 
van 3 maart 1977 voorvloeiende 
schuldvordering niet door de op 8 
november 1971 genomen hypothecai
re inschrijving wordt gewaarborgd », 
daar de afstand door eiseres van de 
hypotheek valt af te leiden uit voor
melde briefwisseling waarvan de be
woordingen voor geen andere uitleg
ging vatbaar zijn; 

Overwegende dat in dat opzicht 
op de vaststellingen en overwegin
gen van het arrest geen kritiek 
wordt uitgeoefend; 

Overwegende dat eiseres subsi
diair betoogde dat, als zou worden 
beslist dat zij afstand had gedaan 
van de zekerheid die bij de op 29 
oktober 1971 verleende kredietope
ning was gesteld, toch zou moeten 
worden aangenomen dat die af
stand, vermits hij contractueel, -
overeenkomstig het beginsel van de 
relativiteit van de contracten - te
gen haar enkel kan worden aange
voerd door de schuldeiser voor wie 
hij effect kon sorteren, te dezen de 
Bank Brussel Lambert, en dat de 
vereffenaars « onbevoegd waren om 
te waken over de belangen van de 
hypothecaire schuldeisers »; 

Overwegende dat het arrest op die 
opwerping antwoordt dat « het con
tract dat een recht doet ontstaan of 
overdraagt een nieuwe rechtstoe
stand in het Ieven roept »; 

Overwegende dat, vanaf het mo
ment dat de uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechtstoestand tot 
stand is gekomen, derden de gevol
gen die hij tussen de contracterende 
partijen teweegbrengt, moeten er
kennen en zich daarop ook kunnen 
beroepen, hetzij ter verantwoording 
van de vordering die zij tegen een van 
de partijen instellen, hetzij als ver
weermiddel tegen de rechtsvorde
ring die een van die partijen tegen 
hen zou instellen; dat het arrest 
daaruit afleidt dat « de vereffenaars 
die, als dusdanig, zorgen voor de 
eerbiediging van de belangen van 
derden, zich mogen beroepen op de 
rechtstoestand die, voor hen, voort
vloeit uit de zij het schijnbare af
stand door de partijen van de hypo
thecaire inschrijving »; 

Overwegende dat uit de context 
blijkt dat het arrest, bij het gebruik 
van het woord « schijnbaar », daar
aan niet de betekenis toekent van 
« schijn die niet met de werkelijk
heid overeenstemt », daar het op 
grond van bovenvermelde overwe
gingen beslist dat de afstand door 
eiseres van de hypothecaire zeker
heid « noodzakelijk voortvloeit » uit 
de briefwisseling in augustus-sep
tember 1981 op initiatief van notaris 
Monjoie die van eiseres wilde verne
men wat er precies te haren voorde
le als hypotheek was ingeschreven; 

Overwegende dat het middel dat, 
in het onderdeel, aan de appelrech
ters verwijt dat zij hebben beslist 
dat de vereffenaars zich op de af
stand van eiseres mochten beroe
pen, zonder dat is aangetoond dat 
eiseres ten onrechte aan derden 
heeft doen geloven of mede heeft 
doen geloven dat de schijnbare 
rechtstoestand overeenstemde met 
de werkelijkheid, op een onjuiste 
uitlegging van het arrest berust en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, na 
vermelding van de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan door 
degene die een hypotheek vestigt 
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om alle verschuldigde of in de toe
komst te betalen bedragen te waar
borgen, namelijk de nauwkeurige 
aanduiding van die zekerheid en 
van het gewaarborgd bedrag alsme
de de vaststelling of de « bepaal
baarheid » van de schuldvordering, 
vaststelt dat te dezen « de rechten 
van derden werden in acht genomen 
door de inschrijving » van de hypo
theek die aanleiding heeft gegeven 
tot het geschil; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de in het onderdeel weergegeven 
conclusie; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

18 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 537 

1 • KAMER - 18 mei 1989 

VOORZIENING IN CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - KORT GEDING -
BESLISS!NG DIE TIJDELIJK EEN U!TKERING 
EN BIJDRAGEN TOT LEVENSONDERHOUD 
VASTSTELT- GEEN EINDBESLISSING. 

een totale regeling van de voorlopige 
maatregelen tijdens het echtschei
dingsgeding (1). (Art. 1077, Ger.W.) 

(M ... T. C ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8336} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juli 1987 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen : dat het 
cassatieberoep, dat tegen een beslis-
sing alvorens recht te doen is ge
richt, niet ontvankelijk is, aangezien 
dat rechtsmiddel, ingevolge artikel 
1077 van het Gerechtelijk Wetboek, 
slechts openstaat na het eindvonnis : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wet
hoek, « een vonnis een eindvonnis is 
in zoverre daarmee de rechtsmacht 
van de rechter over een geschilpunt 
uitgeput is, behoudens de rechtsmid-
delen bij de wet bepaald »; 

Overwegende dat, te dezen, het 
hof van beroep is geadieerd door het 
hager beroep van eiser tegen de be
schikking van 15 januari 1987, in zo
verre de voorzitter van de recht
bank, zitting houdende in kort ge-
ding, aan de vader het bezoekrecht 
over het kind Julie toekende en ei
ser veroordeelde om aan verweer
ster een uitkering tot levensonder
houd voor haarzelf te betalen en 
om, in de aangegeven mate, in de 
kosten van onderhoud en opvoeding 
van de twee gemeenschappelijke 
kinderen bij te dragen; 

Overwegende dat de eerste rech
ter duidelijk zegde dat de maatrege
len inzake de uitkering en de bijdra
gen tot levensonderhoud « tijdelijk 

Cassatieberoep is niet ontvankelijk wan- 1-----------------
neer het gericht is tegen een beslis
sing die geen eindbeslissing is en die, 
in kart geding, tijdelijk een uitkering 
en bijdragen tot levensonderhoud vast
stelt in afwachting van de resultaten 
van een deskundigenonderzoek en van 

(1) Cass., 6 feb. 1930 (Pas., 1930, I, 101) en de 
cone!. van proc.-gen. P. Leclercq; Cass., 24 dec. 
1987, A.R. nr. 7539 (A.C., 1987-88, nr. 256) en de 
cone!. van proc.-gen. Krings in Bull. en 
Pas., 1988, I, nr. 256. 
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waren, in afwachting van de uit
spraak na het neerleggen van het 
verslag » van de gerechtelijke des
kundige, die de nodige inlichtingen 
moest verzamelen om eisers netto
inkomen te kunnen bepalen; 

Overwegende dat het arrest, na 
aan eiser het door hem gewenste 
bezoekrecht ten aanzien van zijn 
dochter Julie te hebben toegekend, 
overweegt dat het redelijk is het be
drag van de uitkering en de bijdra
gen tot levensonderhoud vast te stel
len « zoals de rechter in kort geding 
besliste » en de kosten aanhoudt; 

Overwegende dat met een derge
lijke beslissing, die een tijdelijke re
geling van de toestand van de partij
en beoogt, in afwachting van een 
totale regeling van de voorlopige 
maatregelen, de rechtsmacht van de 
rechter in kort geding over een ge
schilpunt niet volledig is uitgeoe
fend, zodat ze geen eindbeslissing 
is; 

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

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

18 mei 1989 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - AdFocaten: mrs. Kirk
patrick en Geinger. 

Nr. 538 

3• KAMER - 22 mei 1989 

ARBEIDSVOORZIENING SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER

GEN VAN TOEPASSING " ONGEACHT HET 
AANTAL WERKNEMERS { ... ) » - AANTAL 
WERKNEMERS - BEGRIP. 

Hoewel volgens art. 2, § 3, Sluitings
fondswet niet wordt vereist dat er 
tijdens het verlopen kalenderjaar een 
bepaald aantal werknemers is tewerk
gesteld, impliceert die tekst niettemin 
dat de onderneming tijdens dat jaar 
werknemers heeft tewerkgesteld (1). 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING DER ONDERNEMINGEN ONTSLA

GEN WERKNEMERS T. MERVEILLE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8333) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1987 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot ver
ruiming van de opdracht van het Fonds 
tot Vergoeding van de in Geval van Slui
ting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers, als vervangen bij artikel 2 
van de wet van 30 maart 1976, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart en eiser veroor
deelt om verweerster een bedrag van 
216.800 frank als achterstallig loon, op
zeggingsvergoeding en vakantiegeld te 
betalen, op grond dat : « de eerste rech
ter afwijzend heeft beschikt op de 
rechtsvordering van (verweerster) strek
kende tot veroordeling van (eiser) om, 
zoals de wet van 30 juni 1967 hem dat 
oplegt, het achterstallig loon, de opzeg
gingsvergoeding en het vakantiegeld te 
betalen die haar nog verschuldigd waren 
door haar failliet verklaarde gewezen 
werkgever; dat het arrest zich hierop ba
seert dat artikel 2 van de wet van 30 ju
ni 1967 impliceert dat de betrokken on
derneming tijdens het vorige kalender-

GOEDING - OPDRACHT - ART. 2 SLUITINGS- 1-=------~----~---
FONDSWET 30 JUNI 1967 - GELDELIJKE VER
PLICHTINGEN VAN HET FONDS - BEPALIN-

{1) Zie Cass., 5 april 1982, A.R. nr. 3340 
(A.C., 1981-82, nr. 472). 
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jaar personeel heeft tewerkgesteld, zon
der dat een minimumaantal werknemers 
is vereist; ( ... ) dat de motivering van het 
beroepen vonnis een tegenstrijdigheid 
bevat waardoor ze de waarde verliest die 
de eerste rechter eraan als verantwoor
ding heeft toegekend; dat ze immers 
hierop steunt dat de wetsbepaling de 
verplichting van een minimumaantal 
werlmemers tegelijkertijd zou uitsluiten 
en opleggen; dat het arrest van het Hof 
van Cassatie van 5 april 1982, waarnaar 
de eerste rechter verwijst, gewezen is 
met toepassing van een wetgeving waar
in nog geen sprake was van de §§ 2 en 3 
die in artikel 2 van de wet van 30 juni 
1967 zijn ingevoegd bij de wet van 30 
maart 1976; dat het dus niets te maken 
heeft met het onderhavige geval dat en
kel betrekking heeft op die nieuwe bepa
lingen; dat destijds voormeld artikel 2 
maar een enkele paragraaf bevatte be
treffende de sluiting van ondernemingen 
in de zin van de wet van 28 juni 1966, en 
dat het Hof op grond van dat verband 
tussen beide wetten en van de in 
laatstgenoemde wet gegeven omschrij
vingen in voormelde zin uitspraak heeft 
gedaan; dat een dergelijke motivering 
niet relevant kan zijn in het onderhavige 
geval, dat geen verband houdt met de 
wet van 1966 en de erin voorkomende 
definities; dat de in artikel 2 van de wet 
van 30 juni 1967 ingevoegde paragraaf 3 
bepaalt dat paragraaf 2 van toepassing is 1 

" ongeacht het aantal werknemers door 
de onderneming tijdens het verlopen ka
lenderjaar tewerkgesteld "; dat op de toe
passing van die bepaling dus aanspraak 
kan worden gemaakt ongeacht dat aan
tal; dat, door te stellen dat het woord 
" aantal " in de door de wetgever ge
bruikte uitdrukking " ongeacht het aan
tal " impliceert dat er ten minste een 
werknemer is tewerkgesteld, men: 
a) iets aan de wettekst toevoegt, door 
" aantal " uit te leggen als " positief ge
heel getal "; b) aan de wet het tegenover
gestelde gevolg toekent dan hetgeen ze 
beoogt, door te zeggen dat ze tussen het 
voordeel dat ze verstrekt en het aantal 
voordien tewerkgestelde werknemers 
een verband handhaaft, terwijl haar doel 
juist is dat verband op te heffe~;. c) geen 
rekening houdt met de draagwiJdte van 
de uitdrukking " ongeacht het aantal 
( ... ) ", die, om een volledig effect te sor
teren waardoor welk aantal dan ook bui
ten beschouwing wordt gelaten, met in
begrip van de eenheid, noodzakelijk 
moet uitgaan van de nul die, hoewel ze 
mets is, niettemin een getal is tussen de 
positieve en de negatieve getallen », 

terwijl, krachtens artikel 2, § 3, van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Onderneming Ontslagen Werknemers, ei
ser de in de §§ 1 en 2 van hetzelfde arti
kel bedoelde geldelijke verplichtingen 
dient te voldoen,« ongeacht het aantal 
werlmemers door de onderneming tij
dens het verlopen kalenderjaar tewerk
gesteld en ongeacht de bedrijfstak waar
toe zij behoort »; die bepaling, hoewel ze 
niet de tewerkstelling van een bepaald 
aantal werknemers tijdens het verlopen 
kalenderjaar vereist, niettemin impli
ceert dat de onderneming tijdens dat 
jaar werknemers heeft tewerkgesteld, en 
terwijl de vervanging van artikel 2 van 
die wet door de wet van 30 maart 1976 
geen wijziging heeft gebracht in de 
draagwijdte van de uitgelegde bepaling 
betreffende het aantal tijdens het verlo
pen kalenderjaar tewerkgestelde werk
nemers dat reeds vroeger bestond; daar
uit volgt dat de wet van 30 juni 1967, en 
inzonderheid artikel 2, niet van toepas
sing is op een onderneming die tijdens 
het verlopen kalenderjaar geen werkne
mers heeft tewerkgesteld en dat het ar
rest, dat het tegenovergestelde beslist, 
niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van artikel 2 van de wet van 30 juni 
1967 tot verruiming van de opdracht van 
het Fonds tot Vergoeding van de in Ge
val van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen \liferknemers, als vervangen 
bij artikel 2 van de wet van 30 maart 
1976) en evenmin regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming . 
van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers, gewijzigd bij de 
wet van 30 maart 1976, in paragraaf 
1 betrekking heeft op het « geval 
van sluiting van een onderneming 
in de zin van de artikelen 2 en 2bis 
van de wet van 28 juni 1966 » en, in 
paragraaf 2, op « aile andere ge
vallen waarin een onderneming 
ophoudt te bestaan »; dat paragraaf 
3 van dat artikel 2 onder meer be
paalt dat de eerste twee paragrafen 
van toepassing zijn « ongeacht het 
aantal werknemers door de onder-
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neming tijdens het verlopen kalen
derjaar tewerkgesteld »; 

Overwegende dat de tekst van 
voormelde paragraaf 3, waarin het 
toepassingsgebied van de twee vori
ge paragrafen wordt omschreven 
zonder echter tussen beide onder
scheid te maken, niet verschillend 
kan worden uitgelegd naargelang de 
bepalingen van paragraaf 1 dan wel 
die van paragraaf 2 van toepassing 
zijn; 

Dat die paragraaf 3, hoewel ze 
niet vereist dat er tijdens het verlo
pen kalenderjaar een bepaald aantal 
werknemers is tewerkgesteld, niet
temin impliceert dat de onderne
ming tijdens dat jaar werknemers 
heeft tewerkgesteld; 

Overwegende dat het arrest, dat 
eiser veroordeelt om verweerster 
een bedrag van 216.800 frank als 
achterstallig loon, opzeggingsvergoe
ding en vakantiegeld te betalen, 
hoewel de onderneming waarbij ver
weerster werkzaam was tijdens het 
verlopen kalenderjaar geen enkele 
werknemer heeft tewerkgesteld, der
halve zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

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
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

Nr. 539 

3• KAMER - 22 mei 1989 

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE AR
BEIDSONGESCH!KTHEID - AANPASSINGSBIJ
SLAG - ART. 6 K.B. 21 DEC. 1971 - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID - BIJSLAG WEGENS 
VERERGERING - ART. 7, K.B. 21 DEC. 1971 -
BEGRIP - GEVOLG. 

3° ARBEIDSONGEVAL RECHTSPLE-
G!NG - KOSTEN - RECHTSVORDERING VAN 
DE GETROFFENE TEGEN HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN. 

4° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - RECHTSVORDERING VAN 
DE GETROFFENE TEGEN HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN. 

1o en 2° De aanpassingsbijslag, bepaald 
in art. 6, K.B. 21 dec. 1971 betreffende 
de bijslagen en de sociale bijstand ver
Jeend door het Fonds voor Arbeidson
gevallen, is enkel van toepassing op de 
jaarlijkse vergoedingen en renten in 
de zin van dat artikel, d.w.z. op de ver
goedingen aangewezen in art. 24 Ar
beidsongevallenwet; zij is dus niet van 
toepassing op de in art. 7 van hetzelf
de K.B. bepaalde bijslag wegens verer
gering die geen jaarlijkse vergoeding 
noch rente is, als bedoeld in art. 6. 

3° en 4o Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 
luidens hetwelk de kosten van alle op 
die wet steunende vorderingen ten las
te van de verzekeraar vallen, behalve 
wanneer de eis roekeloos en tergend 
is, is toepasselijk op de rechtsvorde
ring ingesteld door een getroffene te
gen het Fonds voor Arbeidsongevallen 
(1). 

22 mei 1989 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag- 1----------------
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

(1) Cass., 7 sept., 1981, A.R. nr. 3236 
(A.C., 1981-82, nr. 13); zie Cass., 8 feb. 1988, 
A.R. nr. 5996 (ibid., 1987-88, nr. 343). 
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(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. LICHT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8432) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1987 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1971 betreffende de bij
slagen en de sociale bijstand verleend 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen, 
genomen ter uitvoering van artikel 58 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april1971 (artikel 6 als gewijzigd bij arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1974, en, wat betreft het eerste lid, 
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 15 februari 1978 en aange
vuld bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 2 februari 1983; artikel 7 als 
aangevuld bij artikel 2 van het konink
lijk besluit van 28 maart 1980), 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel nodig, 24 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 

doordat het arrest, na inzake de bere
kening van de bijslag wegens verergering 
erop te hebben gewezen dat krachtens 
artikel 7, § 2, 3° (lees : artikel 7, tweede 
lid, 3°) van het koninklijk besluit van 21 
december 1971 enkel de bijslagen « ver
leend , krachtens de artikelen 2, 4 en 6 
mogen worden afgetrokken, beslist dat 
« (eiser) ook ten onrechte betoogt dat op 
de bijslag wegens verergering geen aan
passingsbijslag kan worden toegekend, 
nu artikel 6 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1971 bepaalt dat een 
aanpassingsbijslag wordt toegekend aan 
de getroffene "die een jaarlijkse vergoe
ding of een rente voor een arbeidsonge
schiktheid van ten minste 10% geniet" >>, 
waarbij het oordeelt dat « het argument 
(van eiser) dat het geen "jaarlijkse ver
goeding of rente " betreft, niet kan wor
den aangenomen, nu de bijslag die (ei
ser) verschuldigd is wei degelijk een 
vergoeding is in de zin van artikel 6, § 1, 
(van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971) >>, en zegt dat het hoger beroep 
niet gegrond is, 

terwijl het eerste lid van artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1971 betreffende de bijslagen en de sod
ale bijstand verleend door het Fonds 

voor Arbeidsongevallen bepaalt dat een 
aanpassingsbijslag wordt toegekend 
« aan de getroffene of aan de rechtheb
benden bedoeld bij de artikelen 12 tot en 
met 17 van de wet (van 10 april 1971), 
die een jaarlijkse vergoeding of een ren
te voor een arbeidsongeschiktheid van 
ten minste 10 o/o genieten >>; zoals eiser 
had opgeworpen in zijn conclusie voor 
de feitenrechters, zonder dienaangaande 
noch door verweerder, noch door het ar
beidshof te worden tegengesproken, ver
weerder, de door een arbeidsongeval ge
troffene, het kapitaal ter waarde van zijn 
rente had ontvangen krachtens het oud 
artikel 45, derde lid, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, aangezien de 
graad van blijvende arbeidsongeschikt
heid bij het verstrijken van de herzie
ningstermijn minder dan 10 o/o bedroeg; 
artikel 6 van voornoemd koninklijk be
sluit zegt dat een aanpassingsbijslag 
wordt toegekend aan de getroffene of 
aan de rechthebbenden « die een jaar
lijkse vergoeding of een rente voor een 
arbeidsongeschiktheid van ten minste 
10 o/o genieten >>; verweerder, nu hij een 
kapitaal had ontvangen, geen jaarlijkse 
vergoeding noch rente genoot en derhal
ve geen aanspraak kon maken op toe
passing van artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971; de bijslag 
wegens verergering niet als een jaar
lijkse vergoeding of rente in de zin van 
artikel 24 van de wet van 10 april 1971 
kan worden beschouwd; uit de voorwaar
den voor de toekenning en de bereke
ning van de bijslag wegens verergering 
blijkt dat het gaat om een bijslag van 
forfaitaire aard, die tot de bijzondere op
dracht van het Fonds voor Arbeidsonge
vallen-behoort zoals die is omschreven in 
artikel 58, § 1, 7°, van de wet van 10 april 
1971, en die de toepassing van artikel 6 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971 uitsluit; de forfaitaire bedragen 
waarop de bijslag wegens verergering 
wordt berekend reeds zijn gei:ndexeerd, 
aangezien zij worden aangepast overeen
komstig de bepalingen van de wet van 2 
augustus 1971 houdende inrichting van 
een stelsel waarbij de wedden, lonen en 
sommige sociale uitkeringen aan het in
dexcijfer van de consumptieprijzen wor
den gekoppeld; het vermeerderen van de 
bijslag wegens verergering met een aan
passingsbijslag dus zou betekenen dat de 
sociale uitkering van de begunstigde 
tweemaal wordt gei:ndexeerd, wat voor 
de begunstigde een niet verantwoord 
voordeel zou opleveren en strijdig zou 
zijn met de desbetreffende wettelijke en 
verordenende bepalingen; zodat het ar-
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beidshof niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat de door eiser betaalde bijslag 
« een vergoeding >> is in de zin van arti
kel 6 van het koninklijk besluit van 21 
december 1971 en dat verweerder bijge
volg recht had op de bijslag wegens ver
ergering vermeerderd met de aanpas
singsbijslag (schending van aile bove~
vermelde wettelijke bepalingen, met mt
zondering van artikel 97 van de Grand
wet) en althans niet heeft geantwoord 
op de desbetreffende _precieze en re:€(el
matig opgeworpen m1ddelen van e1ser 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat artikel 24 van 
de wet van 10 april 1971 bepaalt dat, 
indien de arbeidsongeschiktheid 
blijvend is of wordt, een jaarlijkse 
vergoeding berekend op het basis
loon en de graad van ongeschiktheid 
de dagelijkse vergoeding vervangt 
vanaf de dag waarop de ongeschikt
heid een bestendig karakter ver
toont; dat bij het verstrijken van de 
herzieningstermijn de jaarlijkse ver
goeding door een lijfrente wordt ver
vangen; 

Overwegende dat artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 21 december 
1971 bepaalt dat een aanpassings-

toegekend aan de getroffene wiens 
graad van blijvende arbeidsge
schiktheid volgend uit het arbeids
ongeval, toegenomen na het verstrij
ken van de herzieningstermijn, ten 
minste 10% bedraagt; dat het be
drag van die bijslag wordt berekend 
op de bedragen vermeld in artikel ~· 
waarop krachtens § 3 van dat artl
kel, en niettegenstaande de tekst 
van voornoemd artikel 7 dat slechts 
uitdrukkelijk naar § 1 van genoemd 
artikel 2 verwijst, een herwaarde
ringscoefficient wordt toegepast, 
vastgesteld bij een in ministerraad 
overlegd koninklijk besluit; dat, met 
toepassing van § 2 van dat artikel 
de geherwaardeerde bedragen over
eenkomstig de bepalingen van de 
wet van 2 augustus 1971 worden 
aangepast; 

Overwegende dat het arrest, nu 
de in artikel 7 bedoelde bijslag we
gens verergering geen jaarlijkse 
vergoeding noch rente is als bepaald 
bij artikel 6, dat met die bewoordin
gen enkel de vergoeding beoogt be-

. paald in artikel 24 van de wet van 
10 april 1971, eiser niet wettig heeft 
kunnen veroordelen om op de bij
slag wegens verergering een aan
passingsbijslag te betalen; 

bijslag wordt toegekend,. inzonder- Dat het middel in zoverre gegrond 
heid aan de door een arbmdsongeval 

is; getroffene « die een jaarlijkse ver-
goeding of een rente voor eel?- ar-
beidsongeschiktheid van ten mmste 
10% geniet »; dat het jaarlijks be
drag van die bijslag wordt berekend 
door op het bedrag van de jaarlijkse 
vergoeding of de werkelijk uitbetaal
de rente een herwaarderingscoeffi
cient toe te passen, vastgesteld bij 
een in ministerraad overlegd ko
ninklijk besluit en door op het aldus 
geherwaardeerd bedrag de bepalin
gen toe te passen van de wet van 2 
augustus 1971 houdende de inri_ch
ting van een stelsel van koppelmg 
aan het indexcijfer van de consump
tieprijzen; 

Overwegende dat artikel 7 van dit 
koninklijk besluit bepaalt dat een 
bijslag wegens verergering wordt 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat verweerder ten laste van eiser 
recht heeft op een aanpassingsbij
slag; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de wet 
van 10 april 1971, veroordeelt eiser 
in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

22 mei 1989 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever: de h. Verheyden - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 
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Nr. 540 

3' KAMER - 22 mei 1989 

DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING EN VOOR
LOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE 
GROND - TABEL ALS BIJLAGE K.B. 5 NOV. 
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID 
TOT GEVOLG - BESLISSING VAN DE HERKEU
RINGSRAAD DAT EEN DIENSTPLICHTIGE AAN 
ZODANIGE AANDOENING LIJDT - BESLIS
SING DAT DE DIENSTPLICHTIGE NIET DERMA
TE AAN DIE AANDOENING LIJDT DAT DEZE 
ONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG HEEFT. 

Wanneer een aandoening, krachtens de 
tabel bij KB. 5 nov. 1971, ongeschikt
heid tot gevolg heeft en de herkeu
ringsraad beslist dat een dienstplichti
ge aan die aandoening lijdt, is niet 
wettig de beslissing van de herkeu
ringsraad dat de dienstplichtige niet 
dermate aan die aandoening lijdt dat 
deze ongeschiktheid tot gevolg heeft 
(1). 

(D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 480 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing op 7 november 1988 
door de herkeuringsraad van de pro
vincie Brabant gewezen; 

Over het middel, dat luidt als volgt : 
<< de door het Belgisch Ieger aangewezen 
geneesheer, die mij te Parijs heeft on
derzocht, zegt duidelijk in zijn deskundi
genverslag dat ik aan de ziekte van 
Crohn lijdt, welke ziekte is opgenomen 
in de tabel van de ziekten en lichaams
gebreken die aanleiding geven tot onge
schiktheid voor de dienst, gevoegd bij 
het koninklijk besluit van 5 november 
1971, zoals het is gewijzigd »: 

Overwegende dat de door de di
plomatieke ambtenaar aangewezen 
geneesheer in zijn verslag vermeldt 

dat eiser definitief ongeschikt is 
voor de dienst omdat hij aan de 
ziekte van Crohn lijdt; 

Overwegende dat volgens rubriek 
925 van de tabel bij het koninklijk 
besluit van 5 november 1971 tot 
vaststelling van de keuringscriteria 
inzake de geschiktheid van de 
dienstpichtigen, de ziekte van Crohn 
aanleiding geeft tot ongeschiktheid 
voor de dienst; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat eiser leidt aan 
een in de voormelde tabel opgeno
men aandoening, maar dat de ge
neesheren van de raad de mening 
zijn toegedaan dat eiser niet zozeer 
aan die aandoening lijdt dat zij vol
ledige ongeschiktheid voor de mili
taire dienst tot gevolg heeft; dat de 
beslissing de aanvraag tot vrijstel
ling of voorlopige afkeuring op li
chamelijke grond afwijst; 

Overwegende dat de herkeurings
raad, ingevolge de bepaling van de 
genoemde rubriek 925, de ernst van 
de aandoening, die daarin als een 
grond tot ongeschiktheid voor de 
militaire dienst wordt vermeld, niet 
beoordeelt; 

Dat de bovenvermelde motivering 
van de bestreden beslissing, de 
·verwerping van de aanvraag niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
'gemaakt op de kant van de vernie
'tigde beslissing; verwijst de zaak 
·naar de herkeuringsraad van de 
provincie Henegouwen. 

22 mei 1989 - 3e kamer - Voorzitter : -----------------1 de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
(1) Cass., 18 jan. 1988, A.R. nr. M 441 F 

(A.C., 1987-88, nr. 296); zie Cass., 28 okt. 1985, 
A.R. nr. M 577 N (ibid., 1985-86, nr. 132). 

,gever : de h. Marchal - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
•Caat-generaal. 
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Nr. 541 

2• KAMER - 23 mei 1989 

STRAF - BIJZONDERE MOTIVERINGSVER
PLICHTING - STRAFVORDERING DIE TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK 
BEHOORT- ARTT. 163 EN 195 SV. - VERVAL 
VAN HET RECHT TOT HET BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG. 

Ter zake van de strafvordering die tot de 
bevoegdheid van de politierechtbank 
behoort, is de bijzondere motiverings
verplichting in beide aanleggen be
perkt tot de beslissing waarbij verval 
wordt uitgesproken van het recht een 
voertuig of een luchtschip te besturen 
of een njdier te geleiden (1). 

(DE PAL'W, OFFICE DES NETTOYAGES N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2818) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1988 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

I. Op de voorziening van Fran~ois 
DePauw: 

Over het middel gesteld als volgt: 
schending van artikel 195 van het Wet
hoek van Strafvordering, zoals vervan
gen door artikel 2 van de wet van 27 
april 1987, 

doordat het vonnis eerste eiser op 
strafrechtelijk gebied als volgt veroor
deelt en tweede eiseres daarvoor burger
rechtelijk aansprakelijk verklaart: om te 
Knokke-Heist op 30 augustus 1986: 
a) een verkeersongeval te hebben veroor
zaakt in staat van dronkenschap (feiten 
A en C samen) tot een hoofdgevangenis
straf van een maand met vijf jaar uit
stel, een geldboete van 200 frank x 60 
en een rijverbod van twee maanden, en 
b) vluchtmisdrijf te hebben gepleegd (feit 
B) tot een geldboete van 200 frank x 60 
en een rijverbod van een maand, en 

(1) Raadpl Cass, 2 maart 1988, A.R. nr 6311 
(A.(', 1987 88, nr 402), F CLOSE, « La !01 du 27 
avril 1987 sur la motivatiOn des pemes », Jur 
L1ege,. Mons et Bruxelles, 1987, 1405 (1407) 

c) tot de kosten en een vervangende ge
vangenisstraf van telkens twee maan
den, op grond van volgende beschou
wing : « Nopens de strafmaat, stelt de 
rechtbank vast, dat betrokkene reeds 
tweemaal werd veroordeeld voor dron
ken sturen. De eerste maal in 1968 en de 
tweede maal in 1973. Er is derhalve 
meer dan vijftien jaar verlopen sedert de 
laatste veroordeling. Er is uit af te leiden 
dat hij geen gewoonte maakt van drank
verbruik. Er mag inderdaad rekening ge
houden worden met zijn verantwoorde
lijkheden jegens zijn bedrijf zodat wat 
fe~~ A betreft, het verval kan beperkt 
bhJven tot twee maand. Voor het overige 
dient de bestraffing te worden beves
tigd », 

terwijl aritkel 195 van het Wetboek 
van Strafvordering voorschrijft dat ieder 
veroordelend vonnis, uitgesproken door 
een correctionele rechtbank, nauwkeurig 
zij het op een wijze die beknopt mag 
zijn, de redenen vermeldt waarom de 
rechter, als de wet hem daartoe vrije be
oordeling overlaat, dergelijke straf of 
dergelijke maatregel uitspreekt en « bo
vendien >> de rechtvaardiging moet in
houden van de strafmaat « voor elke uit
gesproken straf of maatregel >>; dat 
dezelfde wetsbepaling weliswaar de cor
rectionele rechtbank van die dubbele mo
tiveringsplicht vrijstelt wanneer zij uit
spraak doet in hoger beroep, behoudens 
echter wanneer zij een verval van het 
recht tot het besturen van een voertuig, 
een luchtschip en het geleiden van een 
rijdier uitspreekt; dat derhalve in 
laatstgenoemd geval de motiveringsregel 
van de tweede alinea van artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering in zijn 
geheel opnieuw van toepassing is; dat 
daaruit volgt dat de correctionele recht
bank, wanneer zij uitspraak doet in ho
ger beroep en daarbij een rijverbod uit
spreekt, niet alleen het uitspreken van 
het rijverbod en de maat ervan dient te 
motiveren, maar ook waarom daarnaast 
nog andere straffen worden uitgespro
ken, alsook de maat ervan, althans wan
neer de wet het uitspreken van verschil
lende straffen aan de vrije beoordeling 
van de rechter overlaat; dat artikel 29 
van het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten be
treffende de politie over het wegverkeer 
de overtredingen op niet speciaal door de 
Koning als zodanig aangewezen zware 
overtredingen van de verkeersreglemen
ten toelaat te beteugelen met een gevan
genisstraf van een dag tot een maand en 
met een geldboete van 10 frank tot 500 
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frank of met een van die straffen aileen; 
dat artikel 35 van hetzelfde koninklijk 
besluit, juncto artikel 38, § 1, 1° ervan, 
het dronken sturen toelaat te beteugelen 
met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee maanden en een geldboete van 
100 frank tot 1.000 frank of met een van 
die straffen aileen en/of met een rijver
bod; dat derhalve de wet voor ieder van 
de lastens eerste eiser weerhouden fei
ten de rechter de vrije beoordeling laat 
tussen alternatieve straffen en derhalve 
de rechter toelaat te kiezen voor « derge
lijke straf of dergelijke maatregel >>; dat 
het vonnis door de in het middel aange
geven considerans enkel het uitspreken 
van het rijverbod en de duur ervan ver
antwoordt, doch niet de redenen ver
meldt waarom de feiten A en C samen 
tegelijkertijd een gevangenisstraf en een 
geldboete worden opgelegd, en voor het 
feit B enkel een geldboete, noch de maat 
ervan rechtvaardigt; dat het aldus de in 
het middel aangegeven wetsbepaling 
schendt: 

Overwegende dat de artikelen 163 
en 195 van het Wetboek van Straf
vordering, die respectievelijk voor
komen onder hoofdstuk I « Politie
rechtbanken » en hoofdstuk II « Cor
rectionele Rechtbanken » van titel I, 
boek II van het Wetboek van Straf
vordering, als volgt luiden : artikel 
163 : « Ieder veroordelend eindvon
nis wordt met redenen omkleed. Het 
vonnis vermeldt de toegepaste wets
bepaling. Wanneer het verval van 
het recht tot het besturen van een 
voertuig, een luchtschip en het gelei
den van een rijdier wordt uitgespro
ken, vermeldt het vonnis eveneens 
nauwkeurig maar op een wijze die 
beknopt mag zijn, de redenen waar
om deze straf wordt gekozen. Het 
rechtvaardigt bovendien de duur er
van », en artikel 195 : « Ieder veroor
delend vonnis vermeldt de feiten 
waaraan de gedaagden schuldig of 
waarvoor zij aansprakelijk geoor
deeld worden, de straf, de burger
lijke veroordelingen en de toegepas
te wetsbepaling. Het vonnis ver
meldt nauwkeurig, maar op een 
wijze die beknopt mag zijn, de rede
nen waarom de rechter, als de wet 
hem daartoe vrije beoordeling over
laat, dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt. Het rechtvaar-

digt bovendien de strafmaat voor el
ke uitgesproken straf of maatregel. 
Het tweede lid is niet van toepas
sing wanneer de rechtbank uit
spraak doet in graad van beroep, be
halve wanneer zij een verval van 
het recht tot het besturen van een 
voertuig, een luchtschip en het gelei
den van een rijdier uitspreekt »; 

Overwegende dat uit de samenle
zing van die wetsbepalingen blijkt 
dat de wetgever, ter zake van straf
vervolgingen die tot de bevoegdheid 
van de politierechtbank behoren, de 
aan de rechter in beide aanleggen 
opgelegde verplichting in het vonnis 
nauwkeurig, maar op een wijze die 
beknopt mag zijn, te vermelden de 
redenen waarom die straf wordt ge
kozen en de rechtvaardiging van de 
duur ervan, beperkt tot de beslissing 
waarbij het verval van het recht tot 
het besturen van een voertuig, een 
luchtschip en het geleiden van een 
rijdier wordt uitgesproken; 

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; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Office des Nettoyages : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiseres, civielrechtelijk aanspra
kelijke partij, werd betekend aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

22 mei 1989 - 3' kamer - Voorzitter 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever: de h. Verheyden - Gelijkluiden 
de conclus1e van mevr. L1ekendael, advo
caat-generaal - Advocaat mr Biitzler 
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Nr. 542 

2• KAMER - 24 mei 1989 

1° RAAD VAN STATE - NIETIGVERKLA
RING VAN EEN BOUWVERGUNNING - GEVOL
GEN. 

2° STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING -
NIETIGVERKLARING VAN EEN BOUWVERGUN
NING DOOR DE RAAD VAN STATE - GEVOL
GEN. 

3° RAAD VAN STATE - NIETIGVERKLA
RING VAN EEN MACHTIGING TOT HANDELS
VESTIGING - GEVOLGEN. 

4° KOOPHANDEL, KOOPMAN - NIE
TIGVERKLARING VAN EEN MACHTIGING TOT 
HANDELSVESTIGING DOOR DE RAAD VAN 
STATE - GEVOLGEN. 

5° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF VAN CASSATIE- ALGEMEEN- STRAF
ZAKEN- RECHTVAARDIGINGSGROND -ON
OVERKOMELIJKE DWALING- BESLUIT DOOR 
DE FEITENRECHTER GETROKKEN UIT DE 
DOOR HEM GEDANE VASTSTELLINGEN 
TOETSING DOOR HET HOF. 

6° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN 
VERSCHONING - RECHTVAARDIGING - ON
OVERKOMELIJKE DWALING - VASTSTELLIN
GEN VAN DE FEITENRECHTER - TOETSING 
DOOR HET HOF. 

lo en 2° Het arrest waarbij de Raad van' 
State een bouwvergunning onwettig . 
verklaart, heeft tot gevolg dat die \ 
bouwvergunning met terugwerkende . 
kracht nietig is erga omnes; zodra de
gene die gebouwd heeft doordat hij in 
een onoverkomelijke -dwaling verkeer- ' 
de, kennis krijgt van de nietigverkla
ring, kan hij niet ]anger in de mening 
verkeren dat hij geen onregelmatige 
toestand heeft doen ontstaan (1). 

3° en 4° Het arrest waarbij de Raad van 
State een machtiging tot handelsvesti
ging onwettig verklaart, heeft tot ge
volg dat die machtiging met terugwer
kende kracht nietig is erga omnes; 
zodra degene die de exploitatie is be-

(1) (2) en (3) Cass., 27 maart 1984, A.R. 
nr. 7397 (A.C., 1983-84, nr, 427). 

gonnen omdat hij in een onoverkome
Jijke dwaling verkeerde, kennis krijgt 
van de nietigverklaring kan hij niet 
langez· in de mening verkeren dat hij 
geen onregelmatige toestand heeft 
doen ontstaan (2). 

5o en 6" Het Hoi van Cassatie toetst of 
uit de feiten en omstandigheden die de 
feitenrechter op onaantastbare wijze 
heeft vastgesteld, naar recht een recht
vaardigingsgrond af te leiden valt (3). 

(MASUREL T. KERCKHOF D. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7169) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 september 1988 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat eiser alleen cas
satieberoep instelt tegen het arrest 
in zoverre het uitspraak doet over 
de burgerlijke rechtsvorderingen die 
hij tegen de verweerders Daniel en 
Marcel Kerckhof heeft ingesteld op 
grond van de hun ten laste gelegde 
feiten dat zij, enerzijds, tussen 16 
november 1980 en 1 april 1982 zon
der de vereiste vergunning een win
kel met aanhorigheden hebben ge
bouwd, die werken van 1 april 1982 
tot 21 september 1983 in stand heb
ben gehouden, dat zij anderzijds, se
dert 10 april 1982 een handelscom
plex hebben geexploiteerd zonder de 
door de wet van 29 juni 1975 betref
fende de handelsvestigingen vereis
te machtiging; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de door eiser betekende rechtstreek
se dagvaardingen gedeeltelijk niet 
ontvankelijk worden verklaard en 
tegen de beslissirtg waarbij de ver
weerders worden veroordeeld tot be
taling van schadevergoeding aan ei
ser: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 
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B. W at het overige van de voorzie
ning betreft : 

Over het door de verweerders te
gen de eerste twee middelen aange
voerde middel van niet-ontvankelijk
heid, volgens hetwelk die middelen 
uitdrukkelijk en uitsluitend gericht 
waren tegen de op de strafvordering 
gewezen beslissing van het arrest, 
zodat eiser als burgerlijke partij 
daar geen belang bij heeft; 

Overwegende dat eiser in zijn ak
te van voorziening zijn cassatiebe
roep beperkt heeft tot de beslissin
gen die op hem betrekking hebben; 
dat hij aan het slot van zijn memo
rie enkel vernietiging van het arrest 
eist in zoverre het wordt bestreden; 
dat daaruit volgt dat de aangevoerde 
middelen geen betrekking hebben 
op de beslissing op de strafvorde
ring, doch enkel op de prive-belan
gen van de burgerlijke partij wier 
rechtsvordering op het misdrijf is 
gegrond; 

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

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eerste : schending van artikel 71 
van het Strafwetboek en van de in straf
zaken geldende regel dat twijfel de be
klaagde ten goede moet komen, 

doordat het arrest de verweerders, aan 
wie ten laste was gelegd dat zij werken, 
meer bepaald een gebouw, in stand heb
ben gehouden zelfs na de nietigverkla
ring van de bouwvergunning door de 
Raad van State, vrijspreekt op grond dat 
het bestaan van een onoverkomelijke 
dwaling tijdens de bouw niet de instand
houding van dat bouwwerk wettigt na de 
nietigverklaring van de bouwvergunning 
door de Raad van State; dat echter te de
zen de verweerders eveneens hebben ge
handeld als redelijke en bedachtzame 
personen door de toestand te handhaven 
zoals ze ten tijde van de nietigverklaring 
bestond; dat immers de gronden van de 
nietigverklaring een nieuwe opmaak van 
de vernietigde akte helemaal niet in de 
weg stonden; dat, wat meer is, de ver
weerders op 29 april 1983 een ingebre
kestelling van de directeur van het Be
stuur van Stedebouw hebben ontvangen 
waarin zij werden aangemaand « een 

nieuwe bouwvergunning aan te vragen, 
... bij gebreke waarvan (tegen hen pro
ces-verbaal zou worden opgemaakt) »; 
dat de verweerders aldus in de mening 
konden verkeren dat zij geen onrechtma
tige toestand in het Ieven hadden geroe
pen mits ze gevolg gaven aan de gekre
gen aanmaning, hetgeen zij trouwens 
vrijwillig hadden gedaan door op 28 
maart 1983 een nieuwe aanvraag om een 
bouwvergunning in te dienen; dat, onder 
voorbehoud van wat zal gezegd worden 
over de rechtstreekse toegangsweg tot de 
R.W. 71, de verweerders geacht moeten 
worden in een onoverkomelijke dwaling 
te hebben verkeerd wat de feiten van de 
telastlegging 2 betreft (dagvaarding van 
het openbaar ministerie); dat, zoals voor 
het bouwen, de verweerders aldus in de 
mening konden verkeren dat zij de wer
ken in stand kohden houden en dat hen 
op dat punt eveneens het voordeel van 
de twijfel moet worden toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, zo de feiten
rechter op onaantastbare wijze oordeelt 
of de door hem vastgestelde feiten en 
omstandigheden een onoverkomelijke 
dwaling opleveren, hij dat alleen kan 
doen op voorwaarde dat hij uit die om-

. standigheden in rechte het bestaan van 
die rechtvaardigingsgrond in de zin van 
artikel 71 van het Strafwetboek kan af
leiden, en meer bepaald daaruit kan af
leiden dat beklaagde gehandeld heeft zo
als ieder redelijk en bedachtzaam per
soon zou doen; de nietigverklaring van 
een onwettige bouwvergunning door de 
Raad van State met terugwerkende 
kracht geldt erga omnes; het bouwwerk 
derhalve moet worden geacht zonder 
bouwvergunning te zijn opgetrokken; be
klaagde in ieder geval, zodra hij kennis 
heeft gekregen van de nietigverklaring 
van de bouwvergunning door de Raad 
van State, vanaf dat ogenblik niet langer 
in dwaling verkeert, zo deze bestaan 
heeft vooraleer beklaagde van die beslis
sing kennis genomen had; de ingebreke
stelling door de directeur van het Be
stuur van Stedebouw, waartegen be
klaagde altijd kan opkomen, een derge
lijke conclusie niet in de weg staat; het 
arrest bijgevolg, door te beslissen dat de 
verweerders zich tot zelfs na de beslis
sing van de Raad van State waarbij de 
bouwvergunning nietigverklaard werd, 

1 
op ·onoverkomelijke dwaling kunnen be
roepen voor de instandhouding van de 
bouwwerken, het wettelijk begrip on

. overkomelijke dwaling miskent en arti

. kel 71 van het Strafwetboek schendt; 
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tweede onderdeel, de in het strafrecht 
geldende regel dat de twijfel aan de be
klaagden ten goede moet komen, slaat 
op de twijfel over de schuld van de be
klaagde aan de feiten waarvoor hij 
wordt vervolgd; krachtens die regel de 
twijfel de beklaagde aileen ten goed mag 
komen als er omstandigheden bestaan 
die twijfel kunnen doen ontstaan bij de 
rechter; beklaagde zich echter niet kan 
beroepen op de twijfel die hij zelf zou 
hebben op het ogenblik van of tijdens de 
periode van het misdrijf; het arrest bij
gevolg, door het bestaan van twijfel af te 
leiden uit de enkele omstandigheid dat 
de verweerders << in de mening konden 
verkeren >> dat zij de werken in stand 
mochten houden, de beslissing grondt op 
een bij de verweerders bestaande twijfel, 
niet op het bestaan van twijfel bij de 
appelrechters en aldus de in het straf
recht geldende regel dat twijfel de be
klaagde ten goede moet komen, miskent; 

het tweede : schending van artikel 71 
van het Strafwetboek en van de regel in 
strafzaken volgens welke de twijfel aan 
de beklaagde ten goede moet komen, 

doordat het arrest de verweerders, aan 
wie ten laste was gelegd dat zij de ex
ploitatie van een winkel hadden voortge
zet, zelfs na de nietigverklaring van de 
verstigingsvergunningen door de Raad 
van State, vrijspreekt op grand dat de in 
het eerste middel aangehaalde overwe
gingen met betrekking tot de bouwver
gunning ook gelden voor de vestigings
vergunningen; dat geen van de gronden 
tot nietigverklaring van die vergunnin
gen de opmaak van nieuwe uitsloot; dat 
de verweerders ook daarvoor door het 
bestuur in gebreke zijn gesteld om regu
larisatieaanvragen in te dienen; dat zij 
in die omstandigheden niet konden ver
wachten dat de voortzetting van de ex
ploitatie een misdrijf was; dat zij zich al
thans op dezelfde twijfel kunnen beroe
pen als die welke bestond met betrek
king tot de instandhouding van hun 
winkelgebouw, 

terwijl, eerste onderdeel, zo de feiten
rechter op onaantastbare wijze oordeelt 
of de door hem vastgestelde feiten en• 
omstandigheden een onoverkomelijke 
dwaling opleveren, hij dat aileen kan 
doen op voorwaarde dat hij uit die om
standigheden in rechte het bestaan van 
die rechtvaardigingsgrond, in de zin van 
artikel 71 van het Strafwetboek, kan af
leiden, en meer bepaald daaruit kan af
leiden dat beklaagde gehandeld heeft zo
als ieder redelijk en bedachtzaam per-

soon zou doen; de nietigverklaring van 
een onwettige vestigingsvergunning door 
de Raad van State met terugwerkende 
kracht geldt erga omnes; de geopende 
handelszaak derhalve moet worden ge
acht zonder vestigingsvergunning te zijn 
geexploiteerd; beklaagde in ieder geval, 
zodra hij kennis gekregen heeft van de 
nietigverklaring van de vestigingsver
gunning door de Raad van State, vanaf 
dat ogenblik niet !anger in dwaling ver
keert, zo deze bestaan heeft vooraleer 
beklaagde van die beslissing kennis ge
kregen had; de ingebrekestelling door 
het bestuur waartegen verweerder altijd 
kan opkomen, een dergelijke conclusie 
niet in de weg staat; het arrest bijgevolg, 
door te beslissen dat de verweerders zich 
voor de voortzetting van de exploitatie 
op onoverkomelijke dwaling kunnen be
roepen zelfs tot na de nietigverklaring 
van de vestigingsvergunningen door de 
Raad van State, het wettelijk begrip on
overkomelijke daling miskent en artikel 
71 van het Strafwetboek schendt; 

tweede onderdeel, de in het strafrecht 
geldende regel dat twijfel de beklaagde 
ten goede moet komen, slaat op de twij
fel over de schuld van de beklaagde aan 
de feiten waarvoor hij wordt vervolgd; 
krachtens die regel de twijfel de be
klaagde aileen ten goed mag komen als 
er omstandigheden bestaan die twijfel 
kunnen doen ontstaan bij de rechter; be
klaagde zich evenwel niet kan beroepen 
op de twijfel die hij zelf zou hebben op 
het ogenblik van of tijdens de periode 
van het misdrijf; het arrest bijgevolg, 
door het bestaan van twijfel af te leiden 
uit de enkele omstandigheid dat de ver
weerders in de mening konden verkeren 
dat de voortzetting van de exploitatie 
geen misdrijf was, de beslissing grondt 
op een bij de verweerders bestaande 
twijfel, niet op het bestaan van twijfel 
bij de appelrechters en aldus de in het 
strafrecht geldende regel dat twijfel de 
beklaagde ten goede moet komen mis
kent: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de Raad van State, bij ar
rest van 17 december 1982, de op 28 
april 1980 aan de verweerders afge
geven bouwvergunning en de op 19 
februari 1979 aan hen afgegeven 
machtiging tot handelsvestiging 
heeft nietigverklaard; dat een twee
de machtiging van 18 september 
1984 eveneens door de Raad van 
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State werd nietigverklaard, bij een 
arrest van 14 januari 1987; 

Overwegende dat de nietigverkla
ring van die vergunning en van die 
machtigingen door de Raad van Sta
te geldt met terugwerkende kracht 
erga omnes; dat daaruit valt af te 
leiden dat de verweerders, eenmaal 
zij daarvan kennis hadden gekre
gen, niet langer in de waan konden 
verkeren dat zij geen onrechtmatige 
toestand hadden doen ontstaan; dat 
de enkele, door de feitenrechters 
vastgestelde omstandigheden geen 
wettige grondslag kunnen zijn voor 
de beslissing waarbij op grond van 
onoverkomelijke dwaling de in
standhouding van de bouwwerken 
(behalve wat de berijdbare oprit be
treft) en de exploitatie van een han
delscomplex niet bewezen worden 
verklaard in zoverre zij dagtekenen 
van na het ogenblik waarop de ver
weerders kennis hadden gekregen 
van de arresten van de Raad van 
State; 

Dat het eerste onderdeel van hei
den middelen gegrond is; 

Wallonie weliswaar bepaalt dat de rech
ten van de burgerlijke partij, wat het 
rechtstreekse herstel betreft, beperkt 
zijn tot de door de bevoegde overheid ge
kozen wijze van herstel, onverminderd 
het recht op schadevergoeding ten laste 
van de veroordeelde; de discretionaire 
macht van het bestuur nochtans de rech
ter niet ontslaat van de verplichting uit
spraak te doen over de ontvankelijkheid 
en de gegrondheid van de vordering en 
van de verplichting na te gaan of de vor
dering binnen de perken van de wet is 
ingesteld; eiser zich in zijn conclusie be
riep op het beginsel : « fraus omnia cor
rumpit » ten betoge dat noch de stad 
Doornik, noch het W aalse Gewest noch 
de gemachtigde ambtenaar de wijze van 
herstel van de door hen persoonlijk be
gane fouten kunnen kiezen; het arrest 
bijgevolg, nu het zonder te antwoorden 
op het door eiser aangevoerde middel de 
vordering van het bestuur ontvankelijk 
en gegrond verklaart en aldus het her
stel van de plaats in de vorige staat uit
sluit, niet regelmatig met redenen is om
kleed en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; het arrest, nu het die vordering 
ontvankelijk en gegrond verklaart zon
der vast te stellen dat zij binnen de per
ken van de wet is ingesteld, ofschoon ei
ser zulks had betwist, de bevoegdheid 
die de rechter bezit op grond van artikel 
65, § 1, laatste lid, van de wet van 29 
maart 1962, thans artikel 67, § 1, laatste 
lid, van het Wetboek van de Ruimtelijke 
Ordening en de Stedebouw voor Wallonie 
alsook het algemeen rechtsbeginsel 
« fraus omnia corrumpit » miskent en 
dus niet naar recht is verantwoord : 

Over het derde middel: schending van 
artikel 65, § 1, laatste lid, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, thans artikel 67, § 1, laatste lid, 
van het Wetboek voor de Ruimtelijke Or
dening en de Stedebouw in Wallonie, 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel « fraus omnia corrumpit , en Overwegende dat het arrest met 
schending van artikel 97 van de Grond- geen van zijn consideransen ant
wet, woordt op de in het middel aangege-

doordat het arrest de burgerlijke ven conclusie van eiser; 
rechtsvordering van eiser die strekte tot Dat het middel in zoverre gegrond 
het doen verdwijnen van de door de ver- is; 
weerder onregelmatig aangelegde toe-
gangsweg naar de winkel verwerpt op 
grond dat, bij ontstentenis van een daar
toe strekkende vordering van de ge
machtigde ambtenaar of van het college 
van burgemeester en schepenen, het hof 
van beroep niet bevoegd is om het her
stel van de plaats in de vorige staat te 
bevelen, 

terwijl artikel 65, § 1, laatste lid, van 
de wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, thans artikel 67, § 1, 
laatste lid, van het Wetboek op de Ruim
telijke Ordening en de Stedebouw voor 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste en 
van het tweede middel en het overi
ge van het derde middel, die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest: 1) in 
zoverre het beslist dat de instand
houding van de werken (behalve 
wat de berijdbare oprit betreft) en 
de exploitatie van een handelscom-
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plex na de kennisneming van de ar
resten van de Raad van State door 
de verweerders door onoverkome
lijke dwaling gerechtvaardigd zijn, 
en het hof van beroep derhalve on- · 
bevoegd is om uitspraak te doen · 
over de op die feiten gegronde bur
gerlijke rechtsvordering; en 2) in zo-' 
verre het, wat de berijdbare oprit 
betreft, het hof van beroep onbe
voegd verklaart om het herstel van 
de plaats in de vorige staat te beve
len; verwerpt de voorziening voor ' 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de door eiser ge
maakte kosten van de betekening 
van de voorziening aan het open
baar ministerie alsook het derde 
van de kosten van zijn voorziening 
ten laste van eiser; veroordeelt de 
verweerders Daniel en Marcel 
Kerckhof in het overige van die kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel; 
verklaart dat dit arrest kan worden 
tegengeworpen aan het W aalse Ge
west en de gemachtigde ambtenaar. 

24 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Verslag
gever : de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Simont en Nelissen 
Grade. 

als in het arrest erop gewezen wordt 
dat de deskundigen hun verslag niet 
eerder hebben kunnen opmaken en de 
rechtbank de zaak niet terstond heeft 
kunnen in behandeling nemen wegens, 
enerzijds, de omvang van de opsporin
gen die de onderzoeksrechters, de 
speurders en de deskundigen dienden 
te verichten, en, anderzijds, het inge
wikkeld karakter van de zaak en de 
omvang van het dossier (1). 

2° Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
na te gaan of er onder de regelmatig 
overgelegde procedurestukken stukken 
zijn waaruit blijkt dat de verjaring van 
de strafvordering is gestuit (2). 

(D'URSEL 
T. SYNDICAAT DER AANDEELHOUDERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7243) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den az:rest, op 18 november 1988 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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 97 van de Grondwet en 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

Nr. 543 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser wegens 

, verschillende hem ten laste gelegde fei-
1 ten veroordeelt tot een gevangenisstraf 

2" KAMER - 24 mei 1989 

' I 
I 

1° RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M., j 
ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP. I 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

van drie jaar met uitstel gedurende vijf 
jaar voor het gedeelte dat de duur van 
de voorlopige hechtenis te hoven gaat en 
tot een geldboete van 500.000 frank of 
een vervangende gevangenisstraf van 
drie maanden, en tevens beveelt dat het 
vonnis bij uittreksel in verschillende 
dagbladen zal worden bekendgemaakt, 

VORDERING - STUITING VAN DE VER.JARING 1-----------------
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

lo Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de in art. 6.1 E. V.R.M bedoel
de redelijke termijn niet is verstz·eken, 

(1) Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 562 
(A.C., 1986-87, nr. 529). 

(2) Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 9978 
(A.C., 1986-87, nr. 252). 
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terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie tot staving van het feit 
dat hij niet was berecht binnen een rede
lijke termijn in de zin van het in het 
middel vermelde artikel 6 en dat derhal
ve de vervolgingen niet ontvankelijk 
moesten worden verklaard, onder meer' 
aanvoerde dat, ofschoon het deskundi
genverslag al opgemaakt was op 24 ja
nuari 1984, de debatten voor de recht
bank pas hadden plaatsgevonden in 1987; 
het arrest, na gewezen te hebben op de 
talrijke, reeds lang geleden uitgevoerde 
en over vele jaren gespreide operaties 
waarvan de onderzoeksrechter, de met 
het onderzoek belaste personen en de 
deskundigen bij de opening van het on
derzoek kennis moesten nemen, beslist 
<< dat het dus, gelet op de ingewikkeld
heid van de zaak en de omvang van het 
dossier niet abnormaal is dat de deskun
digen hun verslag niet reeds vroeger 
hebben kunnen afwerken en dat de 
rechtbank niet terstond de zaak heeft 
kunnen behandelen »; het arrest, zo het 
aldus moet worden uitgelegd dat, niette
genstaande de beslissing om de straf van 
eiser te verlagen gelet op de tijd die 
reeds verstreken is sedert de feiten en 
de lange tijd die verlopen is tussen de 
ontdekking ervan en het ogenblik waar
op zij worden beoordeeld, de zaak voor 
eiser geacht moet worden behandeld te 
zijn binnen de redelijke termijn als be
doeld in voormeld artikel 6, meer be
paald omdat het niet abnormaal was dat 
de rechtbank de zaak niet terstond heeft 
kunnen behandelen, in strijd is met arti
kel 6 dat de verplichting oplegt aile 
maatregelen te nemen opdat over de ge
grondheid van een strafvervolging uit
spraak zou kunnen worden gedaan bin
nen een redelijke termijn; de enkele 
omstandigheid dat de zaak ingewikkeld 
is en het dossier een zekere omvang 
heeft, gelet op die bepaling, de termijn' 
niet kan rechtvaardigen waarbinnen de 
rechtbank het onderzoek van de zaak 
heeft aangevat; het arrest dus de beslis
sing dat de zaak van eiser binnen een 
redelijke termijn was behandeld, niet 
naar recht verantwoordt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben vermeld dat eiser, die pas 
acht jaar na de aanvang van het ge
rechtelijk onderzoek en de uitvaar
diging van het bevel tot aanhouding 
voor het hof van beroep versche~en 

is, van oordeel is dat de in artikel 6 
van het Verdrag bedoelde redelijke 
termijn ruimschoots overschreden is 
en het onaanvaardbaar vindt dat de 
op 30 oktober 1980 door de onder
zoeksrechter aangewezen deskundi
gen hun verslag pas drie jaar later 
hebben neergelegd en dat meer dan 
vier jaar verlopen zijn tussen dat 
ogenblik en het beroepen vonnis, be
slist << dat de onderzoeksrechter, de 
met het onderzoek belaste personen 
en de deskundigen kennis moesten 
nemen van talrijke, reeds lang gele
den gebeurde en over vele jaren ge
spreide operaties waarin talrijke, 
nauw met elkaar verbonden ven
nootschappen alsook een aanzienlijk 
aantal particulieren betrokken wa
ren of konden betrokken zijn; dat de 
deskundigen zich moesten buigen 
over de boeken of stukken, die af
komstig waren van 33 beslagleggin
gen of vrijwillige terhandstellingen, 
en die onder meer bestonden uit 
" pakken mappen, opbergmappen 
vol registers en kaarten ... " enz., 
waarvan de niet gedetailleerde op
somming alleen al de bladzijden 13 
tot 35 van het deskundigenverslag 
in beslag neemt; ( ... ) dat de opspo
ringen van de deskundigen niet ai
leen betrekking hadden op de in de 
vorderingen tot verwijzing in aan
merking genomen feiten, doch dien
den uitgebreid te worden tot de ven
nootschappen, de operaties, een na
latenschap, personen en bankreke
ningen in het buitenland waarvan 
het bestaan uit die stukken geble
ken was of waarop zij konden be
trekking hebben ( ... ); dat het derhal
ve, gelet op de ingewikkeldheid van 
de zaak en de omvang van het dos
sier, niet abnormaal is dat de des
kundigen hun verslag niet vroeger 
hebben kunnen afwerken en dat de 
rechtbank de zaak niet terstond 
heeft kunnen behandelen »; 

Dat het arrest, nu het aldus uit 
het ingewikkeld karakter van de 
zaak en de omvang van het dossier 
afleidt dat de behandeling van ei
sers zaak niet Ianger heeft geduurd 
dan de door artikel 6.1 van het Ver-
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drag voorgeschreven redelijke ter
mijn, de beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 215, §§ 1 en 3, 339 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
21, 22, 23, 25 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de verjaringstermijn van de strafvor
dering die tegen eiser was ingesteld we
gens niet-aangifte van zijn inkomsten 
voor het aanslagjaar 1984, regelmatig is 
gestuit door de oproeping van de zaak op 
de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank van 14 mei 1987, omdat de 
uiterste datum van de periode van het 
misdrijf 2 juni 1984 was, dat het bestre
den arrest, wat dat betreft, de gronden 
van de beroepen beslissing overneemt, 
namelijk dat << het misdrijf niet-indienen 
van de aangifte een aflopend misdrijf is 
dat bestaat zodra de aan de belasting
plichtigen voor de indiening voorgeschre
ven termijnen verstreken zijn; artikel 
215, § 1, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalt dat de belasting
plichtige zijn aangifte aan de belasting
administratie moet doen toekomen binnen 
de op het formulier aangegeven termijn, 
die niet korter mag zijn dan een maand 
te rekenen vanaf de verzending ervan, 
terwijl § 3 bepaalt dat de belastingplich
tige die geen formulier heeft ontvangen, 
gehouden is bij de aanslagdienst waaron
der hij ressorteert een formulier aan te 
vragen uiterlijk op 1 juni van het aan
slagjaar ( ... ); dat, zo de juiste datum waar
op het aangifteformulier door de admi
nistratie normaal aan de betrokkene 
wordt toegezonden, niet bekend is, maar 
die, zo de toezending is geschiedt, nood
zakelijk v66r 1 juni van het aanslagjaar 
valt, deze laatste datum in aanmerking 
moet worden genomen voor de vaststel
ling van het tijdstip waarop de betrokke
ne het misdrijf heeft gepleegd, vermits 
die datum de uiterste dag is waarop hij 
moet reageren op straffe van vervolging; 
dat het laatste hem verweten misdrijf 
dagtekent van 1 juni 1984 zodanig dat de 
uiterste datum van de periode van het 
misdrijf valt op 2 juni 1984; dat gelet 
hierop ( ... ) de verjaring van de strafvor
dering rechtsgeldig is gestuit ( ... ) meer 

bepaald door de verschijning op de te
rechtzitting van 14 mei 1987 », 

terwijl het misdrijf << verzuim van aan
gifte van inkomsten », met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden 
gepleegd, een aflopend misdrijf is dat, 
zoals de feitenrechter toegeeft, voltooid 
is bij het verstrijken van de termijn 
waarbinnen de belastingplichtige die 
aangifte moet indienen, dat is, krachtens 
artikel 215, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, de termijn die op 
het formulier aangegeven staat en die 
niet korter mag zijn dan een maand te 
rekenen vanaf de verzending, en niet, zo
als het bestreden arrest beslist, op 1 juni 
van het aanslagjaar, aangezien die da
tum die is van de - langere dan de nor
male - termijn die door artikel 215, § 3, 
enkel wordt toegestaan aan de belasting
plichtigen die geen formulier hebben 
ontvangen; het bestreden arrest, nu het 
niet vaststelt of eiser al dan niet een 
aangifteformulier had ontvangen en wel
ke datum er op het formulier stond als 
hij er een had gekregen, het Hof in de 
onmogelijkheid stelt na te gaan of de 
oproeping van de zaak op 14 mei 1987 is 
gebeurd binnen drie jaar na de datum 
van het misdrijf en derhalve de verja
ring van de strafvordering rechtsgeldig 
heeft gestuit; het arrest dus niet naar 
recht is verantwoord (schending van alle 
in het middel vermelde bepalingen met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet) en niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van laatstge
noemde bepaling) : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 215, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen de in die be
paling bedoelde belastingplichtigen 
hun aangifte aan de betrokken 
dienst moeten doen toekomen bin
nen de op het formulier aangegeven 
termijn, die niet korter mag zijn 
dan een maand te rekenen vanaf de 
verzending ervan; dat belastingplich
tigen, die het formulier niet hebben 
ontvangen, krachtens § 3 van voor
noemd artikel gehouden zijn een 
formulier aan te vragen uiterlijk op 
1 juni van het jaar waarnaar het 
aanslagjaar wordt genoemd; 

Overwegende dat de verplichtin
gen die uit de wetsbepalingen voort
vloeien, moeten worden nagekomen 
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tijdens het jaar waarnaar het aan
slagjaar wordt genoemd en uiterlijk 
op 1 juni van dat jaar; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat een daad van ver
volging is verricht op 22 oktober 
1986, namelijk de verdaging van de 
zaak op tegenspraak; 

Overwegende dat, zelfs in de ver
onderstelling dus dat het verzuim 
om de aangifte voor het aanslagj aar 
1984 in te dienen, dagtekent van 
v66r 2 juni 1984, op gelijk welk tijd
stip binnen de door artikel 215, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen voorgeschreven 
termijn, de strafvordering niet ver
jaard was op 18 november 1988, dag 
van de uitspraak van de veroorde
ling; 

Dat het middel, zelfs al was het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden 
en dus niet ontvankelijk is; 

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

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

24 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver: mevr. Jeanmart - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 
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2' KAMER - 24 mei 1989 

2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN - VOORZIENING VAN DE 
W.A.M.-VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE
VERNIETIGING VAN DE OP EEN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING GEWEZEN EINDBESLIS
SING- VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINI
TIEVE BESLISSING OP EEN ANDERE, TEGEN 
DEZELFDE VERZEKERAAR INGESTELDE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORWAAR
DEN. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG 
- STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE 
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- VER
NIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP DE TE
GEN DIE VERZEKERAAR INGESTELDE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS BU!TEN HET GEDING WORDT GESTELD 
- VOORWAARDEN. 

1° De bewijskracht van een proces-ver
baal van de rijkswacht wordt miskend 
door de rechter die, door geen acht te 
slaan op de volledige inhoud van de in 
dat proces-verbaal opgenomen verkla
ringen, aan die akte een uitlegging 
geeft die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is (1). 

2° Vernietiging, op de voorziening van de 
W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde, 
van de eindbeslissing op een tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, heeft vernietiging tot gevolg 
van de niet definitieve beslissing op 
een andere, tegen dezelfde verzekeraar 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
wanneer de tweede beslissing lijdt aan 
dezelfde onwettigheid als de eerste, 
ook al heeft eiser afstand gedaan van 
zijn voorziening tegen die tweede be
slissing, zonder er nochtans in te be
rusten (2). 

3° Wanneer, op de voorziening van de 
verzekeraar van de beklaagde, de be
slissingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen worden 
vernietigd, strekt die vernietiging zich 
uit tot het beschikkende gedeelte 
waarbij het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds buiten het geding 

(1) Zie Cass., 20 okt. 1982, A.R. nr. 2447, en 1 
dec. 1982, A.R. nr. 7391 (A.C., 1982-83, nrs. 125 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR en 218
)· 

GESCHRIFT - BEWIJSKRACHT VAN DE AK- (2) Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5274 
TEN- MISKENNING - BEGRIP. (A.C., 1986-87, nr. 237). 
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wordt gesteld, een beschikkend gedeel
te waartegen geen van de partijen 
voor de feitenrechter een ontvanke
lijke voorziening kon instellen en dat 
derhalve, wat de cassatie betreft, daar
van niet kan worden gescheiden (3). 

(VERENIGDE PROVINCIEN N.V. T. APPELTANS, 
HEPTIA CH., THILMAN, HEPTIA G., GEMEEN

SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7247) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 november 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei, recht
doende als rechtscollege waarnaar 
de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van 30 septem
ber 1987 van het Hof (4); 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Guy Heptia te
gen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

II. Op het overige van de voorzie
ning: 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat beklaagde zich niet van het voertuig 
heeft meester gemaakt door gebruiks
diefstal en, bijgevolg, enerzijds, eiseres, 
verzekeraar van de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering van de eigenaar 
van het door beklaagde bestuurde voer
tuig, hoofdelijk met beklaagde veroor
deelt tot schadeloosstelling van de bur
gerlijke partijen, en, anderzijds, het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten het geding stelt op grand dat « de 
oorspronkelijke verklaringen van be
klaagde ( ... ) en diens ouders alle drie 
vermelden dat beklaagde de sleutels van 
de wagen van zijn vader heeft genomen 

(3) Cass., 11 maart 1987, A.R. nr. 5412 
(A.C., 1986-87, nr. 411). 

(4) Niet gepubliceerd. 

' buiten diens weten », maar dat « uit die 
omstandigheid niet kan worden afgeleid 
dat beklaagde het voertuig van zijn ou
ders gebruikte tegen hun wil » en dat 
« de twijfel of de wagen wel weggeno
men was in de zin van artikel 461 van 
het Strafwetboek wordt versterkt door 
de verklaringen van de burgerlijke partij 
(Guy) Heptia ( ... ) », zodat, « nu het be
wijs van het materieel bestanddeel van 
het misdrijf (gebruiksdiefstal) niet is ge
leverd, het niet nodig is na te gaan of 
het betoog van (eiseres) betreffende het 
bestaan van het zedelijk bestanddeel van 
hetzelfde misdrijf wel gegrond is », 

terwijl gebruiksdiefstal bestaat in het 
wegnemen van een zaak tegen de wil 
van de eigenaar ervan - materieel be
standdeel - met de bewuste wil de zaak 
te onttrekken aan het genot van de be
zitter ten einde er tijdelijk gebruik van 
te maken, doch met het voornemen ze 
na gebruik terug te bezorgen - zedelijk 
bestanddeel -; de moeder van beklaag
de in verband met het materieel be
standdeel van de gebruiksdiefstal op 19 
februari 1981 aan de rijkswacht van Orp
Jauche (proces-verbaal nr. 307} verklaar
de dat « hij nooit de toestemming om 
met de wagen te rijden gekregen heeft 
(had) »; de moeder van beklaagde uit
drukkelijk verklaarde dat beklaagde zich 
tegen de wil van zijn ouders meester ge
maakt had van het voertuig; het bestre
den vonnis bijgevolg, nu het verklaart de 
beslissing dat beklaagde zich buiten het 
weten doch niet tegen de wil van zijn ou
ders had meester gemaakt van het voer
tuig te gronden op de drie verklaringen 
van beklaagde en diens ouders, de be
wijskracht schendt van de in het proces
verbaal nr. 307 van de rijkswacht te Orp
Jauche opgenomen verklaring die de 
moeder van beklaagde op 19 februari 
1981 had afgelegd (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); eiseres haar betoog dat 
beklaagde zich tegen de wil van zijn ou
ders meester had gemaakt van het voer
tuig niet alleen grondde op de hoven 
aangehaalde verklaringen van beklaagde 
en diens ouders, maar oak, enerzijds, op 
het beroepen vonnis volgens hetwelk 
« beklaagde zich tegen de wil en buiten 
weten van zijn vader meester gemaakt 
(had) van de wagen », anderzijds, op het 
feit dat reeds het louter gebrek aan toe
stemming, zelfs zonder uitdrukkelijk ver
bod, erop wees dat beklaagde het voer
tuig tegen de wil van zijn ouders had 
weggenomen en, ten slotte, op de om
standigheid dat de door de burgerlijke 
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partij Guy Heptia op 15 juni en 8 decem
ber 1986 afgelegde verklaringen - vol
gens welke zij beklaagde al v66r het be
trokken ongeval met een voertuig had 
zien rijden - geen enkele bewijswaarde 
hadden gelet op de laattijdigheid ervan 
en gelet op het feit dat de genoemde par
tij belang had bij het afleggen van een 
dergelijke verklaring, aangezien haar 
verweten werd een risico te hebben ge
nomen door plaats te nemen naast de 
beklaagde van wie zij moest weten dat 
hij geen rijbewijs bezat; het bestreden 
vonnis niet antwoordt op de in de appel
conclusie van eiseres aangevoerde mid
delen en derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na erop te hebben gewezen 
dat de bedrieglijke wegneming niet 
kan worden afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat beklaagde het 
voertuig van zijn vader gebruikte 
buiten diens weten en zonder rijbe
wijs of leervergunning, beslist dat 
eiseres geen voldoende bewijs levert 
van het voor het misdrijf gebruiks
diefstal vereiste materieel bestand
deel op grond dat « de oorspronke
lijke verklaringen van de beklaagde 
Philippe Renquin en diens ouders 
alle drie vermelden dat beklaagde 
de sleutels van de wagen van zijn 
vader buiten diens weten heeft ge
nomen » en « dat uit die omstandig
heid niet valt af te leiden dat be
klaagde het voertuig van zijn ouders 
gebruikte tegen hun wil »; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal waarin de oorspronkelijke 
verklaring van beklaagdes moeder 
was opgenomen, blijkt dat zij niet 
enkel heeft verklaard: « op het 
ogenblik van de feiten reed mijn 
zoon Philippe met onze wagen die 
hij buiten mijn weten had gena
men », maar ook dat << hij geen rij
bewijs heeft. Hij heeft nooit de toe
stemming gekregen om met de wa
gen te rijden »; 

Dat het vonnis, nu het zonder 
acht te slaan op de volledige verkla
ring van beklaagdes moeder zoals 
zij hierboven wordt weerg~geven, 
beslist dat uit de in aanmerking ge-

nomen verklaringen niet kan wor
den afgeleid << dat beklaagde het 
voertuig van zijn ouders gebruikte 
tegen hun wil », de bewijskracht 
miskent van het proces-verbaal dat 
die verklaringen bevat; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

En overwegende dat de vernieti
ging van de eindbeslissing op de te
gen eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen de vernietiging 
tot gevolg heeft van de niet defini
tieve beslissingen op de door de ver
weerder Guy Heptia tegen haar in
gestelde rechtsvordering, die ge
grond zijn op dezelfde onwettigheid 
zulks niettegenstaande de afstand 
die niet als berusting kan worden 
uitgelegd; dat de vernietiging van de 
beslissingen op de door de verweer
ders, burgerlijke partijen, tegen ei
seres ingestelde rechtsvorderingen 
zich moet uitstrekken tot de beslis
sing op de door diezelfde verweer
~~rs tegen het Gemeenschappe
hJk Motorwaarborgfonds, vrijwillig 
tussengekomen partij, ingestelde 
rechtsvordering waarbij die partij 
buiten het geding werd gesteld aan
gezien tegen laatstgenoemde beslis
sing geen ontvankelijk cassatiebe
roep mogelijk was door de partijen 
en zij derhalve niet kon gescheiden 
worden van het bestreden beschik
kende gedeelte; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste en het tweede middel die niet 
kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, verleent akte van de af
stand van de voorziening van eise
res in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de door de verweerder 
Guy Heptia tegen haar ingestelde 
~urgerlijke rechtsvordering; vernie
tlgt het bestreden vonnis in zoverre 
het ui~spraak doet over de tegen ei
seres mgestelde burgerlijke rechts
~?rderingen en het Gemeenschappe
hJk Motorwaarborgfonds buiten het 
geding stelt; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
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van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; verwijst ie
dere verweerder in een vijfde van 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te N amen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

24 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Dassesse en De 
Bruyn. 

Nr. 545 

2' KAMER - 24 mei 1989 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - VORDERING OP GROND VAN DE 
ARTT. 1382 EN 1383 B.W. - FElT NIET AANGE
VOERD TOT STAVING VAN DE VORDERING
RECHTER DIE VAN AMBTSWEGE BESLIST DAT 
DIT FElT EEN FOUT OPLEVERT - SCHENDING. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDE
RING OP GROND VAN DE ARTT. 1302 EN 1383 
B.W.- FElT NIET AANGEVOERD TOT STAVING 
VAN DE VORDERING - RECHTER DIE VAN 
AMBTSWEGE BESLIST DAT DIT FElT EEN 
FOUT OPLEVERT - OVERSCHRIJDING VAN 
BEVOEGDHEID. 

3° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - VERNIETIGING VAN EEN BE
SLISSING - VERNIETIGING VAN DE ERUIT 
VOORTVLOEIENDE BESLISSING. 

sel van het recht van verdediging en 
gaat hij zijn bevoegdheid te buiten (1) 
(Algemeen beginsel van het recht van 
verdediging en algemeen rechtsbegin
sel, vastgelegd in artt. 807 en 1138, 2°, 
Ger.W.) 

3° Vernietiging van een door de straf
rechter op de burgerlijke rechtsvorde
ring gewezen beslissing heeft vernieti
ging tot gevolg van de beslissing die 
uit de vernietigde beslissing voort
vloeit (2). 

(AXA GEMEENSCHAPPELIJKE KAS, RENARD 
T. DESTEG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7285) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 19 januari 1984 
en 14 november 1988 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van eiser te
gen het bestreden vonnis van 19 ja
nuari 1984; 

B. In zoverre eiser, burgerlijke 
partij, de voorziening heeft gericht 
tegen de beslissing op de door hem 
tegen verweerder ingestelde burger
lijke rechtsvordering : 

Over het middel: schending van het al
gemeen rechtsbeginsel, « beschikkings
beginsel » genoemd, volgens hetwelk ai
leen de partijen beschikken over de 
rechtsvordering, schending van arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek waarin dat beginsel is vastgelegd, 
en van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis van 19 
januari 1984 eiser voor twee derde en 
verweerder voor een derde aansprakelijk 
verklaart voor het litigieuze ongeval en 

1 o en 2° Wanneer de strafrechter, bij de t----------------
uitspraak over een op grand van de 
artt. 1383 en 1383 B. W: ingestelde vor
dering, van ambtswege beslist dat een 
feit, dat niet was aangevoerd tot sta
ving van de vordering, een tout in oor
zakelijk verband met de schade ople
vert, schendt hij het algemeen begin-

(1) Zie Cass., 10 okt. 1974 (A.C., 1975, 186); 
11 april 1988, A.R. nr. 6106 (ibid., 1987-88, 
nr. 485), en 2 nov. 1988, A.R. nr. 6815 
(ibid., 1988-89, nr. 128). 

(2) Cass., 2 nov. 1988, A.R, nr 6815 
(A.C., 1988-89, nr 128). 



Nr. 545 HOF VAN CASSATIE 1123 

verweerder veroordeelt tot de betaling 
van een provisioneel bedrag 2.000 frank 
x 1/3 aan eiser en van een provisioneel 
bedrag van 390.000 frank x 1/3 aan eise
res, met de interesten en de kosten, op 
grond dat de fietser Renard toen hij een 
wagen ging kruisen, nagelaten heeft het 
gedelte van de rijbaan te gebruiken 
waarop door het verkeer platgereden 
sneeuw lag; dat hij bovendien gestopt is, 
afgestapt is in het midden van de rij
baan terwijl zijn lichten niet meer werk
ten, dat hij aldus twee fouten heeft be
gaan », 

terwijl eiser niet-nakoming van de 
voorschriften van artikel 42.1 van het 
Wegverkeersreglement (een fiets aan de 
hand leidende, naleven van dezelfde re
gels als de voetgangers) en van artikel 
42.2.2.2° van dat reglement (voetgangers 
die de rijbaan volgen, moeten zich zo 
dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan 
houden en links in de door hen gevolgde 
richting gaan) ten laste was gelegd; ver
weerder in zijn conclusie eiser had ver
weten dat hij de met sneeuw bedekte rij
strook op zijn rechterkant niet had 
gevolgd en dat de fiets niet verlicht was, 
terwijl die verwijten aan eiser enkel ge
richt waren in diens hoedanigheid van 
voetganger die een fiets aan de hand 
leidde; de rechter derhalve, nu hij zijn 
beslissing om een gedeelte van de aan
sprakelijkheid voor het ongeval ten laste 
te leggen van eiser ambtshalve grondt op 
feiten die niet tegen hem waren aange
voerd en dus niet regelmatig aan de te
genspraak van de partijen waren onder-. 
worpen, namelijk het feit dat hij als 
fietser het met sneeuw bedekte rechter
gedeelte van de rijbaan niet heeft ge
bruikt en gestopt is ofschoon de lichten 
van zijn fiets niet werkten, het beginsel 
van de accusatoire rechtspleging en het 
recht van verdediging schendt (schen
ding van de in het middel vermelde alge
mene rechtsbeginselen en van arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat eiser die be
schouwd werd als een persoon die 
een fiets aan de hand leidde, is ver
volgd wegens en door de eerste 
rechter is vrijgesproken van het 
hem ten laste gelegde feite dat hij 
dezelfde regels als de voetgangers 
niet heeft nageleefd (artikel 42.1 van 
het Wegverkeersreglement) en dat 
hij, bij het volgen van de rijbaan, 
zich niet zo dicht mogelijk gehouden 

heeft bij de rand van de rijbaan in 
de door hem gevolgde richting (arti
kel 42.2.2.2° van het reglement); 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na de verjaring van de tegen 
eiser ingestelde strafvordering te 
hebben vastgesteld, bij de uitspraak 
over de respectieve burgerlijke 
rechtsvorderingen, op de in het mid
del aangegeven gronden beslist dat 
eiser voor twee derde aansprakelijk 
is voor het ongeval en hem veroor
deelt tot de betaling van een provisi
onele vergoeding aan verweerder; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser aangezocht 
werd om verweer te voeren over het 
hem in zijn hoedanigheid van be
stuurder van een voertuig ten laste 
gelegde feit en evenmin dat ver
weerder die nieuwe kwalificatie 
heeft aangevoerd tot staving van 
zijn betoog; 

Overwegende dat het vonnis, door 
ambtshalve die feiten aan te mer
ken als fouten die de schade mede 
hebben veroorzaakt, de algemene 
beginselen en de wettelijke bepaling 
die in het middel staan aangegeven, 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
arbeidsongevallenverzekeraar van 
eiser, burgerlijke partij, tegen het 
bestreden vonnis van 19 janua
ri 1984: 

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

Overwegende dat het middel, om 
de reeds in het antwoord op dat 
middel aangegeven redenen, ge
grond is; 

III. Op de voorziening van de ei
sers tegen het bestreden vonnis van 
14 november 1988: 

Overwegende dat de eisers thans 
geen middel aanvoeren; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het bestreden vonnis van 19 ja
nuari 1984, in zoverre het uitspraak 
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doet op de door eisers tegen 
verweerder ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, de vernietiging 
tot gevolg heeft van het bestreden 
vonnis van 14 november 1988 dat er 
het gevolg van is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis van 19 januari 1984, 
in zoverre het uitspraak doet op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers tegen verweerder, alsook 
het bestreden vonnis van 14 novem
ber 1988; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis van 14 november 1988; 
veroordeelt eiser in een derde en 
verweerder in twee derde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

24 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en van Ommeslaghe. 

Nr. 546 

2' KAMER - 24 mei 1989 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR GE
SCHRIFT - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -
MISKENNING - BEGRIP. 

Geen miskenning van de bewijskracht 
van een door de buitenlandse overheid 
met het oog op uitlevering verleend be
vel tot aanhouding kan worden afge
leid uit de in het arrest van uitvoer
baarverklaring gedane vaststelling dat 
de verdachte dezelfde persoon is als 
degene tegen wie dat bevel tot aanhou
ding is verleend 

(AIT EL HADJ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7529) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1989 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 3 van de Uitleveringswet van 15 
maart 1874, 10.2 van de tussen het Ko
ninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek 
Duitsland op 17 januari 1958 gesloten 
overeenkomst betreffende uitlevering en 
wederzijdse rechtshulp, alsook, voor zo
veel nodig, van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling, bij het in de zaak van de eiser 
Ait El Hadj gewezen arrest, een beschik
king van 2 maart 1989 heeft bevestigd 
waarbij de raadkamer van Brussel het 
door de Kantonrechtbank van Essen op 
8 februari 1989 tegen de heer El Hatt 
Hady uitgevaardigde bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar heeft verklaard, 

terwijl artikel 10.2 van de Uitleverings
overeenkomst bepaalt dat tot staving van 
het verzoek moet worden overgelegd 
« het origineel of de authentieke uitgifte 
( ... ) van een bevel tot aanhouding ( ... ) 
verleend in de door de wet van de ver
zoekende partij voorgeschreven vor
men »; uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat ei
ser in de Bondsrepubliek Duitsland be
kend staat onder de naam Ell Hatt Ha
dy, zoals in het arrest staat aangegeven 
en dat het op 8 februari 1989 door de 
Kantonrechtbank van Essen tegen de 
heer El Hatt Hady verleende bevel tot 
aanhouding, dat de raadkamer uitvoer
baar is verklaard bij beschikking van 2 
maart 1989, die door het bestreden arrest 
is bevestigd, betrekking heeft op de eiser 
Ait El Hadj; de enige originelen waarvan 
sprake is in artikel 10.2 van de Uitleve
ringsovereenkomst en die in het dossier 
voorkomen, betrekking hebben op het 
bevel tot aanhouding dat op 8 februari 
1989 door de Kantonrechtbank te Essen 
tegen El Hatt Hady is verleend; er dus 
in Belgie tegen eiser geen uitvoerbare ti
tel van hechtenis bestaat; het bestreden 
arrest bijgevolg, nu het de beschikking 
van 2 maart van de raadkamer waarbij 
een op 8 februari 1989 door de Kanton
rechtbank te Esse!' tege!' een zekere El 
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Hatt Hady verleend bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar wordt verklaard zonder 
daarbij vast te stellen dat uit de in arti
kel 10.2 van de Uitleveringsovereen
komst bedoelde originelen blijkt dat het 
bevel wei degelijk betrekking heeft op de 
eiser Ait El Hadj, de artikelen 3 van de 
wet van 15 maart 1874 en 10.2 van de 
Uitleveringsovereenkomst schendt en, op 
zijn minst, de bewijskracht van het bevel 
tot aanhouding miskent; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser onder de 
naam El Hatt Hady Mohammed ver
schenen is voor het door de di
recteur van de gevangenis te Vorst 
afgevaardigde griffiehoofd en ver
klaard heeft hoger beroep in te stel
len tegen de op 2 maart 1989 door 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel gewe
zen beschikking houdende uitvoer
baarverklaring van het bevel tot 
aanhouding dat op 8 februari 1989 
in de Bondsrepubliek Duitsland 
door de rechter Faupel is verleend 
tegen Mohamed El Hatt Hady, gebo-
ren in 1949, laatste woonplaats te 
Brussel, de Fiennesstraat 55; dat hij 
de gegevens betreffende zijn identi-

tificeert met de in het bevel aange
wezen persoon; dat die grief de 

· bewijskracht van de akten niet mis
kent; 

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. 

24 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorziter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Biitzler. 

teit heeft betwist op de terechtzit- Nr. 547 
ting van 21 maart 1989 van de ka-
mer van inbeschuldigingstelling, die, 
op vordering van het openbaar mi
nisterie, de zaak, met het oog op de 
controle van zijn identiteit, heeft 
verdaagd naar de terechtzitting van 

1 e KAMER - 25 mei 1989 

4 april 1989; ! 1° VERBINTENIS ONGEOORLOOFDE 

Overwegende dat het arrest vast- ! OORZAAK - VERBINTENIS DIE GEEN GEVOLG 
stelt dat eiser « in de Bondsrepu- j KAN HEBBEN- DRAAGWIJDTE VAN DIE BE-

bliek Duitsland bekendstaat onder ! wooRDINGEN. 

de naam El Hatt Hady Moham- 1 

0 med » en derhalve, dat het bekriti- 2 OVEREENKOMST - BESTANDDELEN 
seerde bevel tot aanhouding betrek- ! - OORZAAK - ONGEOORLOOFDE OORZAAK 
king heeft op eiser; dat, wat dat 1 - OVEREENKOMST DIE GEEN GEVOLG KAN 

HEBBEN - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEbetreft, de beoordeling van de fei-
tenrechter onaantastbaar is en niet 

WOORDINGEN. 

door het Hof kan worden nagegaan; 3o FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
Overwegende dat het middel het MENTSAKKOORD EN GERECHTE-

arrest niet verwijt dat het beslist 
dat het uitvoerbaar verklaarde bevel 
tot aanhouding iets vermeldt dat er 
niet staat of iets niet vermeldt dat 
er wei staat; dat het middel het ar
rest enkel verwijt dat het eiser iden-

LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - VERBIN-
TENIS OF OVEREENKOMST MET ONGEOOR-
LOOFDE OORZAAK - GEVOLGEN M.B.T. DE 
OPNAME VAN DE SCHULD IN HET PASSIEF 
VAN HET FAILLISSEMENT 
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4° SCHULDVERGELIJKING - WEDER- ! (VAN DE VELDE-MALBRANCHE CURATOR IN 
ZIJDSE SCHULDVORDER!NGEN VAN EEN HET FAILLISSEMENT PUBLIATOUR N.V. T. REGIE 
SCHULDEISER VAN HET FAILLISSEMENT EN DER POSTERIJEN) 

VAN DE BOEDEL - BESTAAN VAN EEN NAU-
WE SAMENHANG TUSSEN DIE SCHULDVORDE
RINGEN - BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER- TOETSING VAN HET HOF. 

5" FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR 
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - WEDER
ZIJDSE SCHULDVORDER!NGEN VAN EEN 
SCHULDEISER VAN HET FAILLISSEMENT EN 
VAN DE BOEDEL - VOORWAARDEN VAN 
SCHULDVERGELIJKING- BESTAAN VAN EEN 
NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE SCHULD
VORDERINGEN - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER - TOETSING VAN HET HOF. 

1", 2" en 3" Art. 1131 B. W. dat enkel be
paalt dat de daarin bedoelde verbinte
nissen geen gevolg kunnen hebben, 
verbiedt niet dat wat betaald of afge
geven werd ter uitvoering van de ver
bintenis of de overeenkomst wordt te
ruggevorderd, en dus evenmin dat de 
schuld in het passief van het faillisse
ment wordt opgenomen (1). 

4" en 5" Het arrest, dat vaststelt dat de 
wederzijdse schuldvorderingen van 
een schuldeiser van het faillissement 
resp. van de boedel voldoen aan de 
voorwaarden van een gerechtelijke 
schuldvergelijking, vermits zij ver
vangbaar, vaststaand en opeisbaar zijn 
en dat oordeelt dat de litigieuze 
schuldvorderingen nauw met elkaar 
samenhangen doordat zij een en de
zelfde oorzaak hebben, te weten de 
aan de gefailleerde vennootschap ver
leende kredieten, heeft, op grand van 
een feitelijke beoordeling van de gege
vens van de zaak, naar recht kunnen 
beslissen dat tussen de schuld en de 
schuldvordering van de failliete ven

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 8364) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1987 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 5, 1108, 
1131, 1134, 1188, 1289, 1291, 1298, 1382, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 444, 
450, 500, 537, 561 van het Wetboek van 
Koophandel en 104 (oud) van het konink
lijk besluit van 12 januari 1970 houdende 
reglementering van de postdienst, 

doordat het arrest, na te hebben geoor
deeld dat de schuldvordering nr. 45 van 
de Regie der Posterijen in beginsel toe
laatbaar was, zegt dat zij thans teniet is 
gegaan door de schuldvergelijking die 
het hof (van beroep) aan de gezamen
lijke schuldeisers heeft toegestaan, op te
genvordering van de curator de vorde
ring tot gerechtelijke schuldvergelijking 
van de Regie der Posterijen gegrond ver
klaart, zegt dat door die schuldvergelij
king de schuldvordering van de boedel 
voor een bedrag van 7.284.292 frank is 
tenietgegaan, en de Regie der Posterijen 
veroordeelt om aan de curator als saldo 
van de vergoedingsvordering het bedrag 
van 2.994.681 frank te betalen, op grond : 
dat niet is bewezen dat de Regie der 
Posterijen ooit heeft willen meedoen aan 
bedrieglijke handelingen om · hetzij haar 
eigen dienst, hetzij derden te benadelen; 
dat, vermits de slachtoffers niet vrijwil
lig hebben deelgenomen aan de door het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
bewezen verklaarde strafbare feiten, ar-

nootschap een zodanige samenhang 1-----------------
bestaat dat z1j onderling in vergelJj
king kunnen worden gebracht (2); het 
doet er daarbij niet toe dat de schuld
vordering van die vennootschap van 
delictuele aard was en dat haar schuld 
voortvloeide uit de uitvoering van een 
contract. 

(1) Zie Cass., 24 sept. 1976 (A.C., 1977, 98). 

(2) Zie Cass., :& sept. 1982, A.R. nr. 6612 
(A.C., 1982-83, nr 2), 15 sept. 1983, A.R. 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

nr. 6870 (ibid., 1983-84, nr. 29), en de cone!. van 
adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1984, I, 
nr. 29; 28 feb. 1985, A.R. nr. 7188 
(ibid., 1984-85, nr. 390), en 11 april 1986, A.R. 
nr. 4943 (ibid., 1985-86, nr. 493). 

Zie J. VAN RIJN en J. HEENEN, Principes de 
droit commercial, d. IV, Brussel, 1965, nr. 2682, 
blz. 243-244; CLOQUET, « Les concordats et la 
faillite ''• Novelles, Droit commercial, d. IV, 
uitg. 1985, nrs. 1744 e.v., E. Dirix, noot onder 
Cass., 11 april 1986, R. W:, 1987-1988, 1425. 
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tikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek 
buiten toepassing moet blijven en er 
dient te worden vastgesteld dat in begin
sel volgens recht niets in de weg staat 
aan de erkenning van haar schuldvorde
ring waarvan de oorsprong te vinden is 
in de met de naamloze vennootschap Pu
bliatour gesloten overeenkomsten of in 
de oplichtingen van Gaston Boussange, 
handelend als orgaan van de naamloze 
vennootschap Publiatour, waarvan zij 
het slachtoffer is geworden ( ... ) dat de 
Regie in beginsel van de vennootschap, 
schuldenares, kon eisen dat zij haar ne
gatieve rekening zou aanzuiveren; dat 
hieraan niets afdoet dat toen de schuld
vordering is ontstaan, de reglementering 
van de postdienst (koninklijk besluit van 
12 januari 1970) verbood dat de saldi van 
de postrekeningen negatief waren; dat 
de verplichting om de rekening aan te 
zuiveren immers voortvloeit uit de geza
menlijke verplichtingen van de naamloze 
vennootschap Publiatour, als houder van 
de postrekening nr. 5703, en die vennoot
schap zich ter bevrijding jegens de Regie 
der Posterijen niet kan beroepen op de 
onrechtmatige handelingen van haar ei
gen orgaan Gaston Boussange, bij de uit
oefening van zijn functie als gedelegeerd 
bestuurder; ( ... ) dat het debetsaldo van 
de rekening van de naamloze vennoot
schap Publiatour nog 7.192.870 frank be
droeg; ( ... ) dat de Regie der Posterijen 
gevraagd heeft dat de wederzijdse 
schuldvorderingen in vergelijking zouden 
worden gebracht; dat de schuldvergelij
king een wijze is waarop verbintenissen 
tenietgaan, waardoor de bezitters van de 
schuldvorderingen niet onder de wet in
zake samenloop van de schuldeisers val
len; dat de schuldvergelijking om die re
den niet plaatsheeft ten nadele van de 
door een derde verkregen rechten, te de
zen de andere schuldeisers van de faillie
te vennootschap, omdat zij zich kunnen 
beroepen op het beginsel van de gelijk
heid tussen de schuldeisers in geval van 
faillissement (onverminderd de wettige 
rechten van voorrang waarvan sprake is 
in artikel 8 van de Hypotheekwet); dat 
op de regel, volgens welke in geval van 
faillissement van een bezitter van weder
zijdse schuldvorderingen er geen schuld
vergelijking plaatsheeft, uitzondering 
wordt gemaakt wanneer, zoals te dezen, 
die schuldvorderingen nauw met elkaar 
samenhangen doordat zij een en dezelf
de oorzaak hebben: de aan de vennoot
schap Publiatour verleende kredieten; 
dat daaruit volgt dat de vordering tot 
schuldvergelijking ontvankelijk en ge-

grand is; dat de wederzijdse schuldvorde
ringen van de Regie en van de boedel 
immers voldoen aan de voorwaarden van 
een gerechtelijke schuldvordering, ver
mits zij vervangbaar, vaststaande en 
opeisbaar zijn, en de vergoedingsvorde
ring van de boedel op haar beurt opeis
baar is geworden door toekenning van 
schadevergoeding; de beide schuldvorde
ringen dus teniet zijn gegaan ten belope 
van 7.284.292 frank, zijnde het bedrag 
van de schuldvordering van de Regie der 
Posterijen, die aan de boedel nog 
2.994.681 frank verschuldigd bleef, dit is 
het verschil tussen de vergoedingsvor
deringen (7.500.000 + 2.778.973 
10.278.973 frank) en het debetsaldo van 
rekening 000-0005703-77 van de naamlo
ze vennootschap Publiatour (7 .284.292 
frank), 

terwijl, eerste onderdeel, de schuldver
gelijking tussen de wederzijdse schuld
vorderingen van de Regie der Posterijen 
en van de curator niet wettig heeft 
plaatsgehad voordat de naamloze ven
nootschap Publiatour failliet werd ver
klaard, zodat het arrest, door de beide 
schuldvorderingen gerechtelijk in verge
lijking te brengen, afbreuk doet aan de 
rechten van de andere schuldeisers van 
het faillissement en de regel inzake ge
lijkheid tussen de schuldeisers van het 
faillissement schendt (schending van de 
artikelen 1188, 1289, 1298 van het Bur
gerlijk Wetboek, 444, 450 en 561 van het 
Wetboek van Koophandel); 

tweede onderdeel, de beslissing van 
het arrest, dat de oorsprong van de 
schuldvordering van verweerster te vin
den is in de met de naamloze vennoot
schap Publiatour gesloten overeenkom
sten of in de oplichtingen van Gaston 
Boussange, als orgaan van de naamloze 
vennootschap Publiatour, waarvan zij 
het slachtoffer is geworden, niet nader 
bepaalt of de erkende schuldvordering al 
dan niet van conventionele dan wei van 
quasi-delictuele aard is en derhalve duis
ter, onnauwkeurig en tegenstrijdig is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); zij het Hof in de onmogelijkheid 
stelt de wettigheid te toetsen van de 
schuldvergelijking tussen de schuldvor
dering van verweerster en de schuldvor
dering van eiser qualitate qua; immers, 
wegens de onduidelijkheid van het 
rechtskarakter van de schuldvorderin
gen, niet kan worden beslist of zij al dan 
niet uit dezelfde oorzaak voortvloeien 
(schending van de artikelen 1289, 1291, 



1128 HOF VAN CASSATIE Nr. 547 

1298 van het Burgerlijk Wethoek, 444, 
450 en 561 van het Wethoek van Koop
handel); 

derde onderdeel, hij gehrek aan een 
geoorloofde overeenkomst van krediet
opening of een andere, de door de ver- ' 
weerster aan de naamloze vennootschap 
Puhliatour verleende kredieten, daar zij 
hij de wet verhoden zijn en aldus een on
geoorloofde oorzaak hehhen, niet in het 
passief van het faillissement kunnen 
worden opgenomen (schending van de 
artikelen 5, 1131 van het Burgerlijk Wet
hoek, 104 van het koninklijk hesluit van 
12 januari 1970, 500 en 537 van het Wet
hoek van Koophandel); de schuldvorde
ring van verweerster daarom tot geen 
schuldvergelijking kan leiden (schending 
van de artikelen 1289, 1291, 1298 van het 
Burgerlijk Wethoek, 444, 450 en 561 van 
het Wethoek van Koophandel); 

vierde onderdeel, nu de oorzaak van 
de schuldvordering van de Regie der 
Posterijen te vinden is in de terugheta
ling van voorschotten zonder overeen
komst op de rekening van de failliete 
vennootschap, en die van de tegenvorde
ring van de curator in de vergoeding van 
de schade die de gezamenlijke schuldei
sers van het faillissement door de hande
lingen van de Regie heeft geleden, het 
arrest ten onrechte heslist dat de oor
zaak van die heide schuldvorderingen 
dezelfde was, te weten de verleende kre
dieten; immers, aangezien die ene 
schuldvordering van contractuele en de 
andere van delictuele of van quasi-de
lictuele aard is, zij heide niet « ex eadem 
causa " voortvloeien, maar verschillend 
zijn (schending van de artikelen 1108, 
1134, 1382 en 1384 van het Burgerlijk 
Wethoek), dat de verleende kredieten, 
dus niet kunnen worden heschouwd als 
dezelfde oorzaak van die heide schuld
vorderingen, waardoor hun schuldverge
lijking uitgesloten is (schending van de 
artikelen 1289, 1291 en 1298 van het Bur
gerlijk Wethoek, 444, 450 en 561 van het I 

Wethoek van Koophandel): 
1 

I 

W at het tweede onderdeel be-~ 
treft : 

Overwegende dat het arrest oor- 1 

deelt : dat « de schuldvorderingen , 
waarvan de erkenning wordt ge-J 
vraagd, niet strekken tot vergoeding 1 

van de schade ( ... ) ten gevolge van 
( ... ) oplichtingen », dat « de oor
sprong van die schuldvorderingen 
enkel te vinden is in de contractuele 
verbintenissen van de naamloze 

vennootschap Publiatour en haar 
borgen », dat « niettegenstaande het 
feit dat de daders van de oplichtin
gen persoonlijk zijn veroordeeld, 
(verweerster) in beginsel van de 
vennootschap-schuldenares kan vor
deren dat haar negatieve rekening 
wordt aangezuiverd; ( ... ) dat de ver
bintenis tot aanzuivering van de re
kening immers voortvloeit uit de ge
zamenlijke verplichtingen van de 
naamloze vennootschap Publiatour 
als houder van de postrekening 
nummer 5703 »; 

Dat het arrest dus duidelijk, 
nauwkeurig of ondubbelzinnig be
slist dat de schuldvordering van ver
weerster van contractuele aard is; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1131 van 

het Burgerlijk Wetboek enkel be
paalt dat de daarin bedoelde verbin
tenissen of overeenkomsten geen 
gevolg kunnen hebben; 

Overwegende dat in de onderstel
ling dat de kredieten aan de naam
loze vennootschap Publiatour met 
schending van het koninklijk besluit 
van 12 januari 1970 zijn to~gekend, 
voormeld artikel 1131 niet verbiedt 
dat wat betaald of afgegeven werd 
ter uitvoering van de verbintenis of 
de overeenkomst terug wordt gevor
derd, en dus evenmin dat de schuld 
in het passief van het faillissement 
wordt opgenomen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

stelt dat « de wederzijdse schuldvor
deringen van (verweerster) en van 
de boedel ( ... ) voldoen aan de voor
waarden van een gerechtelijke 
schuldvergelijking, vermits zij ver
vangbaar, vaststaande en opeisbaar 
zijn ( ... ) »; dat het bovendien oor
deelt dat de litigieuze schuldvorde
ringen « nauw met elkaar samen
hangen doordat zij een en dezelfde 
oorzaak hebben : de aan de vennoot-
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schap Publiatour verleende kredie- I Nr 548 
ten»; I . 

Dat het arrest aldus aan de hand 
van een feitelijke beoordeling van 
de gegevens van de zaak naar recht 
heeft kunnen beslissen dat tussen 
de schuld en de schuldvordering van 
de failliete vennootschap een zoda
nig nauwe samenhang bestaat dat 
zij onderling in vergelijking kunnen 
worden gebracht; 

Dat uit die beslissing, die geens
zins impliceert dat activa voor be
paalde schulden zijn aangewend, 
niet valt af te leiden dat de gelijk
heid tussen de schuldeisers van het 
faillissement verbroken zou zijn; 

I 

1 • KAMER - 25 mei 1989 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - INKOHIERING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
VOORHEFFING - AARD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEREKENING VAN DE 
AANSLAG - VOORAFBETALINGEN - AARD. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
VOORHEFFING - TERUGBETALING - MORA
TOIRE INTEREST. 

Dat het onderdeel niet kan wor-
den aangenomen; 5° INKOMSTENBELASTINGEN - PER-

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, zoals in het ant

woord op het eerste onderdeel van 
het middel is gezegd, het arrest 
naar recht heeft kunnen beslissen 
dat de schuld en de schuldvordering 
van de failliete vennootschap, we
gens hun onderlinge nauwe samen
hang, in vergelijking konden wor
den gebracht; dat het te dezen van 
geen belang is dat de schuldvorde
ring van die vennootschap van de
lictuele aard was en dat haar schuld 
voortvloeide uit de uitvoering van 
een contract; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om_ ~ie redenen, verwerpt de 
voorz1enmg; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

SONENBELASTING - BEREKENING VAN DE 
AANSLAG - VOORAFBETALINGEN ~ TERUG
BETALING - MORATOIRE INTEREST. 

6° INTEREST - MORATOIRE INTERESTEN 
- INKOMSTENBELASTINGEN - VOORHEF
FING - VOORAFBETALINGEN - TERUGBETA
LING. 

1° De belastingen, ingevoerd bij art. 1. 
W:I.B., onder meer de personenbelas
ting, worden niet vastgesteld door de 
verrichting van de voorheffing bedoeld 
in art. 2 en in titel VI van dat wetboek, 
maar door de inkohiering voorgeschre
ven bij art. 266 van dat wetboek en 
door de kwijting door verrekening van 
het bedrag van de verrichte voorheffin
gen, overeenkomstig de artt. 186, 191 
en 203 (1). 

2° De voorheffing is geen belasting maar 
slechts een wijze van hefting van de 
over alle inkomsten verschuldigde ge
zamenlijke belasting waarmee die 
voorheffing dient te worden verrekend 
(2). (Artt. 2, 186 tot 204 W.I.B.) 

3° De voorafbetalingen bepaald bij de 
artt. 89 en 93bis W:I.B. zijn geen be
lasting; ingevolge die bepalingen kun
nen de zelfstandigen door die stortin-25 mei 1989 - 1• kamer - Voorzitter: 

de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Poupart - Gelijklui- 1----------------
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

(1) (2) en (4) Zie Cass., 29 okt. 1987, A.R. 
nr. F 810 F (A.C., 1987-88, nr. 127), en 16 juni 
1988, A.R. nr. F 913 F (ibid., 1987-88, nr. 641). 
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gen ontkomen aan de belastingver
meerdering, bepaald bij art. 89, § 1, en 
kunnen de gewone belastingplichtigen 
daardoor de bonificatie genieten als 
bedoeld in art. 93 his (3). 

4", 5" en 6" Wanneer voorheffingen of 
voorafbetalingen aan de belastingplich
tige worden terugbetaald, hetzij bij de 
vaststelling van de belasting, hetzij na 
bezwaar, kan die terugbetaling, inge
volge art. 308, eerste lid, W.I.B. niet lei
den tot toekenning van moratoire inte
rest (4). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DE GREIFT, REDING) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 992 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1987 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel: schending van arti
kel 308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, gewijzigd bij de artike
len 5 van de wet van 25 juli 1974 en 39 
van de wet van 4 augustus 1986, 

doordat het arrest, na vernietiging van 
de litigieuze aanslag wegens verjaring· 
omdat de belastingtermijnen zijn ver
streken, eiser veroordeelt tot terugbeta
ling van alle ten onrechte ge!nde bedra
gen, inclusief de voorafbetalingen en de 
terugbetaalbare voorheffingen, vermeer
derd met de moratoire interest, 

terwijl de terugbetaalbare voorheffin
gen en de voorafbetalingen geen belas
ting zijn, nu de ene slechts een wijze 
van heffing zijn van de over alle inkom-' 
sten verschuldigde gezamenlijke belas
ting waarmee die voorheffing dient te 
worden verrekend, en de andere slechts 
bedragen zijn die op de na hun storting 
te vestigen gezamenlijke belasting verre
kend moeten worden, zodat hun terugbe
taling niet kan leiden tot toekenning van 
moratoire interest op grond van artikel 
308, eerste lid, van het Wetboek van de 

(3) Zie P. COPPENS en A. BAILLEUX, Droit fis
cal, Les imp6ts suz· les revenus, Brussel, 1985, 
273 tot 278. 

(4) Zie noot 1 op vorige blz. 

Inkomstenbelastingen dat uitsluitend de 
terugbetaling van belasting in de zin van 
artikel 1 van dat wetboek beoogt : 

Overwegende dat artikel 308, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, gewijzigd, en
kel wat het percentage betreft, bij 
de wet van 4 augustus 1986, bepaalt 
dat bij terugbetaling van belasting 
moratoire interest wordt toegekend 
tegen een rentevoet van 0,8% per 
kalendermaand; 

Overwegende dat de belastingen, 
ingevoerd bij artikel 1 van dat wet
hoek, onder meer de personenbelas
ting van fysieke personen, niet wor
den vastgesteld door de heffing van 
de voorheffing bedoeld in artikel 2 
en titel VI van dat wetboek, maar 
door de inkohiering voorgeschreven 
bij artikel 266 van dat wetboek en 
door de kwijting door verrekening 
van het bedrag van de verrichte 
voorheffingen, overeenkomstig de 
artikelen 186, 191 en 203; dat daaruit 
volgt dat de voorheffing geen belas
ting is, maar slechts een wijze van 
heffing van de over alle inkomsten 
verschuldigde gezamenlijke belas
ting waarmee die voorheffing dient 
te worden verrekend; 

Dat, evenzo, de voorafbetalingen 
bepaald bij de artikelen 89 en 93bis 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen geen belastingen zijn; 
dat, ingevolge die bepalingen, de 
zelfstandigen door die stortingen 
aan de belastingvermeerdering be
paald bij artikel 89, § 1, kunnen ont
komen, en dat de gewone belasting
plichtigen daardoor van de bonifica
tie, omschreven in artikel 93bis, 
kunnen genieten; 

Overwegende dat derhalve, wan
neer voorheffingen of voorafbetalin
gen aan de belastingplichtigen wor
den terugbetaald, hetzij bij de vast
stelling van de belasting, hetzij na 
bezwaar, die terugbetaling, ingevol
ge artikel 308, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen niet kan leiden tot toekenning 
van moratoire interest; 

Dat het hof van beroep, door eiser 
te veroordelen om aan de verweer-
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ders << de voorafbetalingen en de te
rugbetaalbare voorheffingen » ver
meerderd met de moratoire interest 
terug te betalen, derhalve zijn be
slissing niet naar recht heeft verant
woord; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat eiser voor het 

overige geen enkel middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de 
door eiser terug te betalen voorafbe
talingen en voorheffingen met de 
moratoire interest vermeerdert; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; laat 
de helft van de kosten ten laste van 
de Staat; houdt de andere helft aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

25 mei 1989 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal. 

Nr. 549 

1' KAMER - 26 mei 1989 

1° OVEREENKOMST WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UIT
VOERING - BEGRIP. 

1 o In een wederkerige overeenkomst kan 
de partij tegen wie een rechtsvorde
ring tot uitvoering van haar verbinte
nissen is ingesteld, indien zij bewijst 
dat haar medecontractant in gebreke 
is gebleven zijn verbintenissen met be
trekking tot die overeenkomst uit te 
voeren, zich wegens de onderlinge af
hankelijkheid van hun wederzijdse 
verbintenissen beroepen op de excep
tie van niet-uitvoering en vermag zij te 
vorderen dat de uitvoering van haar 
eigen verbintenissen wordt opgeschort 
(1). (Algemeen rechtsbeginsel van de 
exceptie voor niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten.) 

2° De rechter verantwoordt niet naar 
recht de afwijzing van de door een 
partij in een wederkerige overeen
komst opgeworpen exceptie van niet
uitvoering, wanneer hij in zijn reden
geving niet uitsluit dat de andere 
partij contractueel of quasi-delictueel 
aansprakelijk is voor bepaalde tijdens 
de uitvoering van haar verbintenissen 
begane fouten of tekortkomingen en 
de ernst daarvan niet in aanmerking 
neemt (2). 

3° De exceptie van niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten is een al
gemeen rechtsbeginsel (3). (Impliciet.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. VERVOERUITBATING FRANS 

CEULEMANS & C0 N.V., GROEP JOSI N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6344) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1987 do01 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

2° OVEREENKOMST WEDERKERIGE 1----------------
0VEREENKOMST - VERBINDENDE KRACHT -
EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING INGEROE
PEN DOOR EEN PARTIJ DIE HAAR VERBINTE
NISSEN NIET NAKOMT - RECHTER DIE DE 
EXCEPTIE VERWERPT - VERANTWOORDING. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING IN
ZAKE WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN. 

(1) en (2) Zie : Cass., 24 sept. 1947 (Bull. en 
Pas., 1947, I, 174), 13 sept. 1973 (A.C., 1974, 36), 
7 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 661) en 15 juni 1981 
(ibid., 1980-81, nr. 592); DE PAGE, dee! II, druk 
1964, nrs. 857 tot 871, inz. nrs. 859, 862, 863, 
865 tot 869; KRUITHOF, « Overzicht van recht
spraak (1974-1980) - Verbintenissen », in 
T.P.R., 1983, blz. 495 tot 797, nrs. 126 tot 130. 

(3) Zie Cass., 15 juni 1981, vermeld in de no
ten 1 en 2 hiervoren. 
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I. Wat de voorziening tegen eerste. Wat het tweede onderdeel be-
verweerster betreft : treft : 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 1102, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1779, 1787 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet en van het alge
meen rechtsbeginsel van de exceptie van 
niet-uitvoering van een wederkerige 
overeenkomst, 

doordat het hof van beroep, na overwo
gen te hebben dat de door eiseres inge
roepen schuldvergelijking tussen de fac
tuur van eerste verweerster en de kos
tennota van eiseres ongegrond is, ook de 
door eiseres ingeroepen « exceptio non 
adimpleti contractus » afwijst op grond · 
« dat deze exceptie evenwel ter zake niet 
beklijft, nu er geen wanprestatie van de 
verbintenissen van de aannemer ter dis
cussie staat doch slechts zijn eventuele 
verantwoordelijkheid (contractuele of 
quasi-delictuele) voor bepaalde tijdens de 
uitvoering van zijn verbintenissen be
weerde fouten of tekortkomingen; dat 
niet betwist wordt dat het contract inte
graal uitgevoerd werd; dat (eiseres) de 
exceptio slechts kon inroepen zo (eerste 
verweerster) zelf de uitvoering van het 
contract had geschorst en niet volledig 
had uitgevoerd »; 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
op grond van deze motivering, waarin 
gesteld wordt dat de aannemer eventueel i 
contractueel kan aansprakelijk gesteld · 
worden voor bepaalde tijdens de uitvoe
ring van zijn verbintenissen beweerde! 
fouten of tekortkomingen, niet wettelijk 
de « exceptio non adimpleti contractus ,. . 
verwerpt; de exceptie van niet-uitvoering 
immers gegrond is op de onderlinge af
hankelijk(heid) van de wederzijdse ver
bintenissen van partijen, en inherent is 
aan de aard van het wederkerig contract 
en aan een partij de mogelijkheid geeft 
de uitvoering van haar verbintenissen 
uit te stellen tot op het ogenblik dat de 
andere partij haar verbintenissen uit
voert of aanbiedt uit te voeren; zodat het: 
arrest, door de « exceptio non adimpleti 
contractus» op grond van voormelde re•' 
denen te verwerpen, onwettig is gemoti
veerd (schending van de artikelen 1102, 
1779 en 1787 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de « exceptio non adimpleti contractus » 
ter zake van wederkerige overeenkom-: 
sten); 

Overwegende dat eerste verweer
ster wegens grondwerken die zij 
voor rekening van eiseres uitvoerde, 
van deze laatste betaling vorderde 
van een saldobedrag van 106.354 
frank in hoofdsom; dat eiseres bij 
conclusie in de eerste plaats aan
voerde dat die schuld door schuld
vergelijking is tenietgegaan, nu eer
ste verweerster tijdens de uitvoering 
van de werken een ondergrondse 
kabel heeft beschadigd, zij krach
tens een beding van de aannemings
overeenkomst tot vergoeding van 
die schade gehouden is en daardoor 
voor een gelijk bedrag haar schulde
naar is; dat eiseres zich in de twee
de plaats op de exceptie van niet-uit
voering beriep en aanvoerde dat, nu 
eerste verweerster haar verbintenis
sen uit de overeenkomst niet heeft 
nagekomen, zij haar verbintenissen 
uit dezelfde overeenkomst jegens 
deze laatste vermocht op te schor
ten; 

Overwegende dat, in een wederke
rige overeenkomst, de partij tegen 
wie een rechtsvordering tot uitvoe
ring van haar verbintenissen is in
gesteld, indien zij bewijst dat haar 
medecontractant zelf in gebreke is 
gebleven zijn verbintenissen met be
trekking tot die overeenkomst uit te 
voeren, zich wegens de onderlinge 
afhankelijkheid van hun wederkeri
ge verbintenissen kan beroepen op 
de exceptie van niet-uitvoering en 
vermag te vorderen dat de uitvoe
ring van haar verbintenissen wordt 
opgeschort; 

Overwegende dat het arrest in 
zijn redengeving niet uitsluit dat 
eerste verweerster contractueel of 
quasi-delictueel aansprakelijk is 
« voor bepaalde tijdens de uitvoe
ring van (haar) verbintenissen (be
gane) fouten of tekortkomingen » en 
de ernst daarvan niet in aanmer
king neemt; 
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Overwegende dat het arrest der
halve op grond van de in het middel 
vermelde motieven de beslissing tot 
afwijzing van de door eiseres inge
roepen exceptie van niet-uitvoering 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat er geen grond is 
tot onderzoek van het tweede mid
del en van de overige onderdelen 
van het eerste middel; 

II. W at de voorziening tegen twee
de verweerster betreft : 

Over het middel van niet-ontvankelijk-

voor tweede verweerster; verwij st de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

26 mei 1989 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete- Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Op dezelfde dag is een arrest A.R. nr. 6345 
in dezelfde zin gewezen in zake dezelfde eise
res tegen dezelfde verweersters op de voorzie
ning tegen een arrest van 29 oktober 1987 van 
het Hof van Beroep te Brussel. 

heid van de voorziening, ambtshalve op
geworpen door het openbaar ministerie, Nr. 550 
overeenkomstig artikel 1097 van het Ge
rechtelijk Wetboek ter kennis gebracht 
van de advocaten van partijen, en hieruit 3• KAMER - 29 mei 1989 
afgeleid dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
eiseres tegen verweerster enige vorde- 1° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME-
ring heeft ingesteld en het arrest even- NE BEGRIPPEN - VERPLICHTINGEN VAN DE 
min een veroordeling ten laste van eise· VERHUURDER - ONDERHOUD EN HERSTEL -
res en ten VOOrdele van die verweerster AANPASSINGSWERKEN VEREIST ALS GEVOLG 
uitspreekt: VAN EEN OVERHEIDSMAATREGEL. 

Dat het middel van niet-ontvanke- 2° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME-

lijkheid gegrond is; NE BEGRIPPEN - VERPLICHTINGEN VAN DE 

Dat de voorziening, in zoverre zij 
tegen die verweerster is gericht, 
slechts geldt als oproeping tot bin
dendverklaring van het arrest; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit het ver
weer van eiseres, berustende op de 

VERHUURDER - VRIJWARING VOOR GEBRE
KEN - VEILIGHEIDSNORMEN DOOR DE OVER
HElD OPGELEGD. 

1 • Aanpassingswerken die vereist zijn 
als gevolg van veiligheidsnormen die 
de overheid oplegt om het verhuurde 
goed te mogen exploiteren, vallen niet 
onder de onderhouds- of herstelver
plichtingen die in de artikelen 1719 en 
1720 B. W: aan de verhuurder worden 
opgelegd. (Eerste en tweede zaak.) 

exceptio non adimpleti contractus, 2• De verhuurder is geen vrijwaring voor 
verwerpt, op grond daarvan eiseres gebreken van het verhuurde goed ver-
veroordeelt, beslist dat er geen aan- schuldigd, wanneer het goed niet voJ-
leiding is om de zaak « voor het ove- doet aan veiligheidsnormen die de 
rige » naar de rol te verwijzen en ei- overheid heeft opgelegd na het sluiten 
seres veroordeelt in kosten; beveelt van de huurovereenkomst, en de ex-
dat van dit arrest melding zal wor- ploitatievergunning voor dit goed om 
den gemaakt op de kant van het ge- die reden werd ingetrokken (1). (Art. 

1721 B.W.) (Eerste zaak.) 
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 1---------------
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verklaart dit arrest bindend 

(1) Zie Cass., 4 feb. 1960 (A.C., 1960, 507) en 
17 sept. 1982, A.R. nr. 3430 (A.C., 1982-83, nr. 
46). 
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(Eerste zaak) 

(MACHIELS T. VAN DE WEGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6311) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 december 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 30 maart 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, 
1148, 1719, 2", 1720, 1721 en 1722 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiser ingestelde hoofdvordering strek
kend om verweerder te doen veroordelen 
tot uitvoering van de werken om het 
door eiser van verweerder gehuurde han
delspand « De Drij Peerdekens "• gele
gen te Mechelen, Begijnenstraat, terug 
in staat van bewoonbaarheid en exploita
tie te brengen, met schadevergoeding, 
ongegrond verklaart, en rechtdoende op 
de tegeneis, de huurovereenkomst ten 
laste van eiser ontbonden verklaart zon
der dat partijen aan elkaar schadever
goeding verschuldigd zijn en eiser ver
oordeelt om het gehuurde goed ter 
beschikking van verweerder te stellen, 
op grand : dat eiser de huurovereen
komst inzake het hotel-restaurant « De 
Drij Peerdekens » overnam en dat deze 
overdracht onder datum van 14 decem
ber 1979 voor akkoord door de eigenaar 
ondertekend werd; dat uit de huurover
eenkomst van 31 juli 1968, artikel 2, 
blijkt dat het gehuurde goed dienst zal 
doen als hotel-restaurant-feestzaal-cafe 
en dat deze bestemming niet mag wor
den gewijzigd zonder voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van de eige
naars; dat na inspectie op gebied van 
brandbeveiliging van maart 1980 blijkt 
dat, volgens het verslag van brandbevei
liging van 9 april 1980, het gehuurde 
goed niet voldoet aan de voorschriften 
van de richtlijnen 8P/9/4 en SP/9/14 van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
voor reglementering van beschermin& te-

gen brand- en paniekgevaren in de hotel
inrichtingen, en dat, indien de aanpas
singswerken opgesomd in dit verslag 
niet worden uitgevoerd, de inrichting zal 
gesloten worden; dat, nadat het Commis
sariaat-generaal voor Toerisme uitstel 
verleende tot eind 1981 om de nodige 
werken uit te voeren, de tijdelijk toege
kende vergunning van hotelexploitatie 
op 19 maart 1981 ingetrokken werd om
dat de werken niet uitgevoerd werden 
minstens aangevat waren; dat partijen 
betwisten dat de werken te hunnen laste 
vallen; dat dient te worden nagegaan 
over welke soort werken het juist gaat; 
dat uit het deskundigenverslag blijkt dat 
de werken aanpassingswerken zijn (com
partimentering, trapkoker, liftkoker, 
trappen, enz.) in en aan het gebouw (dra
gende constructiedelen, vloeren, binnen
en buitenmuren) ten einde de inrichting, 
wat de brandbeveiliging betreft in over
eenstemming te brengen met de richtlij
nen SP/9/4 en SP/9/14 voor reglemente
ring van brandbeveiliging in hotelinrich
tingen opdat de vergunning voor de 
exploitatie van het hotel zou bekomen 
worden; dat uit de huurovereenkomst 
niet kan opgemaakt worden of het de wil 
was van partijen dat de kwestieuze aan
passingswerken ten laste van de ver
huurder of van de huurder vailen; dat 
dan ook dient nagegaan of deze werken 
overeenkomstig wettelijke bepalingen ter 
zake ten laste van huurder of verhuur
der vallen; dat volgens artikel 1719 van 
het Burgerlijk Wetboek de verhuurder 
gehouden is het verhuurde goed in zoda
nige staat te onderhouden dat het kan 
dienen tot het gebruik waartoe het ver
huurd is; dat volgens artikel 1720 van het 
Burgerlijk Wetboek de verhuurder ver
plicht is het goed in aile opzichten in 
goede staat van onderhoud te leveren en 
hij gedurende de huurtijd aile herstellin
gen moet doen die nodig mochten wor
den, behalve de herstellingen ten laste 
van de huurder; dat in verband met deze 
artikelen uit de rechtsleer blijkt dat de 
huurder volgens het Burgerlijk Wetboek 
aileen dient te zorgen voor de kleine 
huurherstellingen, namelijk kleine on
derhoudswerken en herstellingen die 
men kan beschouwen als noodzakelijk 
geworden door zijn toedoen (en niet door 
ouderdom of door overmacht ... ) en dat 
in beginsel de andere herstellingen ten 
laste van de verhuurder vallen; dat de 
kwestieuze aanpassingswerken ten be
drage van 4.799.000 frank zonder B.T.W. 
niet kunnen beschouwd worden als klei
ne huurherstellingen of kleine onder
houdswerken en herstellingswerken als 
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noodzakelijk geworden door toedoen van 
eiser; dat de artikelen 1719 en 1720 van 
het Burgerlijk Wetboek spreken van on
derhoudswerken waar het te dezen gaat 
om aanpassingswerken en veranderings
werken om de inrichting aan te passen 
aan de normen van brandbeveiliging no
dig om de vergunning van hotelexploita
tie te bekomen, zodat de kwestieuze wer
ken niet als onderhoudswerken of her
stellingswerken in de zin van de artike
len 1719 en 1720 van het Burger lijk 
Wetboek kunnen beschouwd worden; dat 
overeenkomstig artikel 1721 van het Bur
gerlijk Wetboek de verhuurder verplicht 
is de huurder te vrijwaren voor alle ge
breken van het gehuurde goed, die het 
gebruik daarvan hinderen, ook al mocht 
de verhuurder die gebreken bij het aan
gaan van de huur niet gekend hebben; 
dat het feit dat het verhuurde goed niet 
meer beantwoordt aan de opgelegde nor
men van brandbeveiliging zodat het ge
huurde goed niet meer kan aangewend 
worden volgens zijn doeleinden, dan ook 
kan aangezien worden als een gebrek; 
dat de verhuurder evenmin het genot 
van het verhuurde goed moet waarbor
gen; dat, opdat artikel 1721 van het Bur
gerlijk Wetboek van toepassing zou zijn, 
echter dient te worden nagegaan of dit 
gebrek een verborgen gebrek is waar
voor de verhuurder vrijwaring verplicht 
is; dat, wanneer administratieve verorde
ningen, zoals te dezen de richtlijnen in
zake brandbeveiliging, opgelegd worden 
en daardoor aanpassingswerken of ver
anderingen noodzakelijk zijn, deze admi
nistratieve richtlijnen en de daaruit 
voortvloeiende werken gelijk te schake
len zijn met toeval aangezien die buiten 
de wil van de verhuurder opgedrongen 
worden; dat daaruit volgt dat dergelijke 
aanpassingswerken door de hotelexploi
tant niet van de verhuurder mogen ge
vorderd worden en er geen wettelijke 
verplichting is waaruit volgt dat de ver
huurder deze aanpassingswerken dient 
uit te voeren; dat in dit geval het de ver
huurder dan ook door overmacht onmo
gelijk gemaakt wordt de huurder het 
rustig genot te verschaffen overeenkom
stig de bestemming van het verhuurde 
goed; dat artikel 1722 van het Burgerlijk 
Wetboek dan ook van toepassing is; dat, · 
vermits deze werken niet kunnen opge
legd worden aan de verhuurder en ook 
niet aan de huurder en dat, als de wer
ken niet uitgevoerd worden, er geen ver
gunning tot hotelexploitatie kan beko
men worden; dat daaruit volgt dat het 
verhuurde goed bestemd om te dienen 
als hotel-restaurant-cafe-feestzaal volle-

dig teniet is gegaan en het verhuurde 
goed in die toestand dan ook niet meer 
verhuurd kan worden met deze bestem
ming; dat overeenkomstig artikel 1722 
van het Burgerlijk Wetboek dan ook de 
huur van rechtswege ontbonden is zon
der dat schadeloosstelling verschuldigd 
is; dat, vermits de vergunning om het ho
tel te exploiteren op 19 maart 1981 inge
trokken werd, de exploitatie op dat ogen
blik door overmacht voor de verhuurder 
onmogelijk is geworden; dat het hotel op 
29 juni 1981 gesloten werd; dat dan ook 
dient te worden beschouwd dat de huur
overeenkomst van dan af van rechtswe
ge ontbtmden was, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het han
delspand « De Drij Peerdekens ,, contrac
tueel door verweerder aan eiser ver
huurd was voor de exploitatie van een 
hotel-restaurant-cafe-feestzaal, de aan
passings- en veranderingwerken, noodza
kelijk geworden om de exploitatie van 
het handelspand ingevolge de adminis
tratieve vereisten voor brandbeveiliging, 
namelijk compartimentering, trapkoker, 
liftkoker, trappen en werken aan de 
drangende constructiedelen, aan de vloe
ren en aan de binnen- en buitenmuren, 
wel werken zijn die contractueel en wet
telijk door verweerder uitgevoerd moe
ten worden; de verhuurder immers ge
houden is het goed in zodanige staat te 
onderhouden dat het kan dienen tot het 
gebruik waartoe het bestemd is; het feit 
dat het gaat om aanpassingswerken aan 
de brandbeveiliging, aan deze verplich
ting van verweerder geen afbreuk doet 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1719, 2' en 3', en 1720 van het Burgerlijk 
Wetboek); daarbij het feit dat de han
delszaak niet meer beantwoordt aan de 
brandbeveiligingsnormen, zodat ze niet 
meer kan worden geexploiteerd, een ge
brek is van de zaak waarvoor verweer
der vrijwaring verschuldigd is, zodat ver
weerder ook uit dit oogpunt gehouden is 
de nodige aanpassingswerken uit te voe
ren (schending van artikel 1721 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser, in de eer

ste grief, als grondslag voor de be
weerde verplichting van verweerder 
om de wegens de bestuurlijke ver
eisten van brandbeveiliging noodza
kelijke aanpassingen en veranderin
gen aan te brengen in het verhuur
de goed, aanvoert dat de verhuuril, .. 



1136 HOF VAN CASSATIE Nr. 550 

verplicht is het goed in zodanige 
staat te onderhouden dat het kan 
dienen tot het gebruik waartoe het 
verhuurd is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat het werk dat eiser 
uitgevoerd wenste te zien, niet viel 
onder werkzaamheden waartoe ver
weerder zich in het huurcontract 
had verbonden; 

Overwegende dat het vonnis even
eens beslist dat de aanpassingswer
ken vereist waren als gevolg van 
nieuwe veiligheidsnormen die de 
overheid na het sluiten van de huur
overeenkomst oplegde om het ver
huurde goed te mogen blijven ex
ploiteren; 

Overwegende dat zodanige wer-' 
ken niet vallen onder de onder
houds- en herstelverplichtingen die 
in de artikelen 1719 en 1720 van het 
Burgerlijk Wetboek aan de verhuur
der worden opgelegd; 

Overwegende dat eiser, in de 
tweede grief, als grondslag van de 
voornoemde verplichting aanvoert 
dat het verhuurde goed een gebrek 
vertoont; 

Dat het vonnis vaststelt dat de 
veiligheidsnormen werden opgelegd 
na het sluiten van de huurovereen
komst door verweerder met de 
rechtsvoorganger van eiser; dat uit 
de omstandigheid dat het goed aan 
die normen niet voldeed en de ex
ploitatievergunning om die reden 
werd ingetrokken, niet volgt dat het 
goed een gebrek vertoonde waar
voor de verhuurder vrijwaring ver
schuldigd was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

29 mei 1989 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk-

Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

( Tweede zaak) 

(DETROYER, MANELLI T. RENTY, VAN BULCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 6318) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1987 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 30 maart 1989, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1719, inzonderheid 2° en 3°, 1720, 
1721, 1723, 1725 van het Burgerlijk Wet
hoek, 7, 8 en 9 van hoek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, afdeling IIbis, van het Bur
gerlijk Wethoek, houdende regels hetref
fende de handelshuur in het hijzonder 
(wet van 30 april 1951), 

doordat het hestreden vonnis, na te 
hehhen vastgesteld dat het handelspand 
verhuurd werd als horecahedrijf « in de 
ruimste zin van het woord en zonder eni
ge heperking », de aanpassingswerken 
inzake hrandveiligheid situeert hinnen 
het kader van de werken noodzakelijk 
om het pand geschikt te maken en/of te 
houden tot de hestemming waartoe het 
verhuurd werd, en deze werken om deze 
reden principieel ten laste van de ver
huurders ligt, 

terwijl de eisers in hun akte van hoger 
heroep en in hun conclusie, zonder daar
in te worden tegengesproken, hehhen ge
steld, ten eerste, dat het handelsgoed hij 
de aanvang van de huur werd afgeleverd 
in goede staat van onderhoud en dat het 
toen geschikt was voor de hestemming 
die er contractueel aan werd gegeven, en 
ten tweede, dat de hedoelde aanpassings
werken noodzakelijk werden gemaakt 
door de uitvaardiging van nieuwe nor
men qua hrandheveiliging inzake hotel
exploitatie, zodat deze werken geen ver
hand hehhen met het onroerend goed, 
maar enkel dienen om het goed geschikt 
te maken voor de handel die erin wordt 
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geexploiteerd; het bestreden vonnis der- zake brandbeveiliging bij hotelex
halve, door deze aanpassingswerken in- ploitatie, ten laste van de verhuur
zake brandbeveiliging op basis van de der zijn; 
artikelen 1719, 2", en 1720 van het Bur- d 
gerlijk Wetboek ten laste te leggen van Dat het vonnis, door er an ers 
de verhuurders, deze artikelen schendt, over te oordelen, de artikelen 1719 
evenals de artikelen 1721, 1723 en 1725 en 1720 van het Burgerlijk Wetboek 
van het Burgerlijk Wetboek, en tevens schendt; 
een schending inhoudt van de wettelijke Dat het middel in zoverre gegrond 
regeling van het recht van de handels- is; 
huurder om het gehuurde goed geschikt 
te maken voor zijn bedrijf (schending 
van de artikelen 7, 8 en 9 van de Han-
delshuurwet) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de eisers in arti
kel 1 van de huurovereenkomst, 
waarvan een huurhernieuwing was 
ingegaan, de verweerders de vrije 
keuze hebben gelaten bij het bepa
len van de aard van het horecabe
drijf dat zij in het verhuurde goed 
zouden exploiteren; dat het vonnis 
daaruit afleidt dat de eisers gehou
den zijn ervoor te zorgen dat het 
goed kan dienen voor de exploitatie 
van een hotel-restaurant en dat de 
door de verweerders gevorderde 
« eigenaarsherstellingen en aanpas
singswerken inzake brandveiligheid 
zich situeren binnen het kader van 
de werken noodzakelijk om het 
pand geschikt te maken en/of te 
houden tot de bestemming waartoe 
het verhuurd werd »; dat het vonnis 
oordeelt dat die werkzaamheden 
krachtens de artikelen 1719, 2", en 
1720 van het Burgerlijk Wetboek ten 
laste van de eisers vallen; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
de bewering van de eisers dat de ge
vorderde werkzaamheden noodzake
lijk waren gemaakt door nieuwe 
normen inzake brandbeveiliging bij 
hotelexploitatie, als niet ter zake 
dienend verwerpt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
de verweerders betreffende eige
naarsherstellingen en aanpassings
werken inzake brandbeveiliging en 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne, zitting houdende in hoger 
beroep. 

29 mei 1989 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ommeslaghe en De Gryse. 

Nr. 551 

3• KAMER - 29 mei 1989 

1° OPENBARE ORDE - BURENHINDER. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AAN
SPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - OPEN
BARE ORDE EN DWINGEND RECHT. 

1" en 2" De regels Jnzake burenhinder 
zijn noch van openbare orde noch van 
dwingend recht (1). 

Overwegende dat de door de arti
kelen 1719 en 1720 van het Burger
lijk Wetboek aan de verhuurder op
gelegde herstellings- en onderhouds
verplichtingen niet inhouden dat 
werkzaamheden die noodzakelijk 
worden gemaakt door in de loop van 1----~~--------~-
de huur uitgevaardigde normen in- (1) Cass., 28 juni 1973 (A.C., 1973, 1063). 
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(GANSEMAN, MELIS T. NOORDSTAR EN BOER- Gelet Op de beschikking door de 
HAAVE N.v. E.A.) eerste voorzitter van het Hof gena

men op 3 april1989, waarbij de zaak 
(A.R. nr. 6327) naar de derde kamer wordt verwe

zen; 
29 mei 1989 - 3" kamer - Voorzitter 

en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler, Simont 
en Nelissen Grade. 

Nr. 552 

3" KAMER - 29 mei. 1989 

1° HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- ONDERHOUDSUITKERING OP GROND VAN 
ART. 223 B.W. - DRINGENDE MAATREGEL. 

2° LEVENSONDERHOUD ONDER-
HOUDSUITKERING OP GROND VAN ART. 223, 
B.W. - DRINGENDE MAATREGEL. 

1" en 2" Niet naar recht verantwoord is 
de veroordeling tot betaling van een 
onderhoudsuitkering op grand van art. 
223 B. W., wanneer de rechter niet vast
stelt dat de maatregel dringend is (1). 

(V ... T. M ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 6486) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 oktober 1987 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1986, A.R. nr. 4976 
(A.C., 1986-87, nr. 195), met de noten 1 en 2;, 
Cass., 2 juni 1988, A.R. nr. 5892 (A.C., 1987-88, 
nr. 607). 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 213, 221, 223, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, aile als vervangen 
bij de wet van 14 juli 1976, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiser ingesteld hager beroep ongegrond 
verklaart en de beschikking van de vre
derechter te Maasmechelen van 4 fe
bruari 1987 integraal bevestigt, en aldus 
eiser veroordeelt om vanaf 1 februari 
1987 aan verweerster een maandelijks 
onderhoudsgeld te betalen van 35.000 
frank, en dit zonder enige beperking in 
de tijd, op grand van de overwegingen 
« dat de heer vrederechter (in zijn von
nis van 4 februari 1987) terecht vaststelt 
dat de verstandhouding tussen partijen 
nog steeds ernstig verstoord is, doch dat 
een definitieve breuk nog niet bewezen 
voorkomt; dat het voorlopig karakter van 
de maatregelen, dat blijkt uit de hager 
aangehaalde motivering, geenszins in
houdt dat de maatregelen beperkt moe
ten worden in de tijd; dat, gelet op de 
tijdslimiet van de vroegere maatregelen 
(in vroegere procedures) en de nog 
steeds bestaande verstoorde verstand
houding tussen de echtgenoten, nieuwe 
maatregelen dienen bevolen; ( ... ) dat om
trent het onderhoudsgeld kan verwezen 
worden naar de gegronde motivering van 
de eerste rechter >>; het bestreden vonnis 
aldus de motivering betreffende het on
derhoudsgeld door de eerste rechter ge
geven, tot de zijne maakt en bijgevolg 
zijn beslissing grondt op de volgende 
overwegingen : « In casu past het niet de 
vraag over schuld of onschuld te steilen 
( ... ). Ondanks het feit dat (eiser) geen 
duidelijk overzicht van zijn inkomsten 
verschaft, blijken deze erg hoog te zijn. 
Anderzijds dient vastgesteld dat (ver
weerster) thans een appartement betrekt 
te Hasselt - feit waaromtrent (eiser) 
geen opmerkingen maakt - en dat haar 
kosten nogal aan de hoge kant zijn. Re
kening houdend met aile elementen 
dient het onderhoudsgeld vastgesteld op 
35.000 F. per maand vanaf 01.02.1987 >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter 
die op grand van artikel 223, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek (als vervan
gen bij de wet van 14 juli 1976) bij wijze 
van dringende voorlopige maatregel aan 
een feitelijk gescheiden levende echtge-
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noot een uitkering tot onderhoud ten las
te van de andere echtgenoot toestaat, dit 
weliswaar kan doen zonder dat hij zich 
hoeft uit te spreken over de vraag wie 
van de echtgenoten met betrekking tot 
die feitelijke scheiding schuld treft, doch 
de in die wettelijke bepaling bedoelde 
maatregelen niet ertoe mogen leiden een 
feitelijke scheiding van de echtgenoten 
op bestendige wijze te organiseren; in
dien de echtgenoten feitelijk gescheiden 
leven, de echtgenoot die vanwege de an
dere de uitvoering vordert van de tussen 
echtgenoten krachtens artikelen 213 en 
221 van het Burgerlijk Wetboek (als ver
vangen door de wet van 14 juli 1976) be
staande hulpplicht, bijstandsplicht en bij
drageplicht, dient te bewijzen dat de 
scheiding en/of eventueel haar voortdu
ren te wijten is aan de schuld van de an
dere echtgenoot; uit de combinatie van 
deze regels volgt dat, wanneer de rechter 
zich niet uitspreekt over de schuld met 
betrekking tot de feitelijke scheiding en 
niettemin op verzoek van een der feite
lijk gescheiden levende echtgenoten bij 
wijze van dringende voorlopige maatre
gel de andere veroordeelt tot een maan
delijkse onderhoudsuitkering, het nood
zakelijk vermijden van een door de 
rechter op bestendige wijze georganis
eerde feitelijke scheiding vergt dat, ener
zijds, dit onderhoudsgeld slechts wordt 
toegekend op basis van de dringende be
hoefte van de echtgenoot die erom ver
zoekt (en niet louter op basis van een 
onevenwicht in inkomenspositie van bei
de echtgenoten, zoals naar gemeen recht, 
dit is buiten het kader van de dringende 
voorlopige maatregelen), en dat, ander
zijds, dit onderhoudsgeld in die omstan
digheden slechts kan toegekend worden 
met een beperking in de tijd (ten einde 
het de betrokken echtgenoot mogelijk te 
maken een gewoon onderhoudsgeld te 
vorderen, waarbij hij het bewijs van de 
schuld van de ander aan de feitelijke 
scheiding kan leveren, zoals het hoort); 
het bestreden vonnis derhalve, nu het 
vaststelt (na via verwijzing naar vroeger 
gevoerde procedures, aangehaald door de 
eerste rechter, te hebben aangeduid dat 
reeds minstens sinds 1985 de verstand
houding tussen partijen ernstig is ver
stoord) en dat ook thans de verstandhou
ding nog steeds (dit is: reeds verschillen
de jaren) ernstig is verstoord, en nu het 
(met de eerste rechter) vaststelt dat er 
een feitelijke scheiding bestaat tussen 
partijen (afzonderlijke waning), en nu 
het overweegt (via verwijzing naar de 
motivering van de eerste rechter) dat te 
dezen het niet past de vraag over schuld 

of onschuld te stellen en niettemin bij 
wijze van dringende voorlopige maatre
gel (met toepassing dus van het tweede 
lid van artikel 223 van het Burgerlijk 
Wetboek) eiser veroordeelt tot het beta
len van een maandelijks onderhoudsgeld 
aan verweerster, zonder deze maatregel 
te beperken in de tijd, aldus in deze om
standigheden een maatregel beveelt die 
ertoe leidt de feitelijke scheiding tussen 
de echtgenoten op bestendige wijze te 
organiseren (schending van artikel 223, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, van de artikelen 
213 en 221 van het Burgerlijk Wetboek) 
en, in zoverre het vonnis nalaat de toe
kenning van het onderhoudsgeld te moti
veren op basis van de dringende behoef
te van de echtgenoot die erom verzoekt, 
daar immers geen enkele considerans 
aan de behoeften van verweerster in ver
gelijking met haar inkomsten wordt ge
wijd, aldus geen wettige verantwoording 
geeft van de beslissing tot toekenning, 
bij wijze van dringende voorlopige maat
regel, van een maandelijks onderhouds
geld zonder beperking in de tijd, derhal
ve ook om die reden schending inhoudt 
van het tweede lid van artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek en van de artike
len 213 en 221 van het Burgerlijk Wet
hoek (telkens als vervangen bij de wet 
van 14 juli 1976); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het middel ai

leen opkomt tegen de beslissing om
trent de onderhoudsuitkering; 

Overwegende dat uit de overne
ming van de redenen van de eerste 
rechter volgt dat het bestreden von
nis die beslissing neemt op grond 
van artikel 223 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat die wetsbepaling, voor zover 
hier van belang, luidt als volgt : << In
dien een der echtgenoten grovelijk 
zijn plicht verzuimt, beveelt de vre
derechter, op verzoek van de andere 
echtgenoot, dringende voorlopige 
maatregelen betreffende de persoon 
en de goederen van de echtgenoten 
( ... ). Hetzelfde geschiedt op verzoek 
van een der echtgenoten, indien de 
verstandhouding tussen hen ernstig 
verstoord is »; 
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Dat het middel niet betwist dat 
het toewijzen van een onderhouds
uitkering deel uitmaakt van de 
maatregelen die de vrederechter 
kan bevelen; 

Dat het middel wel aanvoert, on
der meer, dat de rechter, op grond 
van de vaststellingen vervat in het 
beroepen en het bestreden vonnis, 
niet heeft kunnen beslissen dat de 
onderhoudsuitkering dringend was; 

Overwegende dat het bestreden · 
vonnis, in eigen redenen en door 
overneming van redenen van de eer
ste rechter, in verband met de nood
zaak om dadelijk en ongeacht welke 
partij aan de feitelijke scheiding 
schuld heeft, een onderhoudsuitke
ring te bevelen, aileen vaststelt dat 
in het beroepen vonnis « de voorlo
pige maatregelen d.d. 5.2.1986 wer
den bevestigd », dat « de vroegere 
laatste beschikking ( ... ) verviel op 
31.1.1987 », dat « gelet op de tijdsli
miet van de vroegere maatregelen 
en de nog steeds bestaande ver
stoorde verstandhouding tussen de 
echtgenoten, nieuwe maatregelen 
dienen bevolen »; 

Overwegende dat de rechter op 
grond van die vaststellingen de be
slissing dat de gevorderde onder
houdsuitkering dringend was, niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 

dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt, 
zitting houdende in hoger beroep. 

29 mei 1989 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-geneaal 
- Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 553 

2" KAMER - 30 mei 1989 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBOD 
UITSPRAAK TE DOEN OVER NIET GEVORDER
DE ZAKEN - BEGINSEL INZAKE DE AUTONO
MIE DER PROCESPARTIJEN - BEGRIP. 

De rechter die ingaat op de conclusie 
van een der partijen doet geen uit
spraak over niet gevorderde zaken en 
miskent het beginsel inzake de autono
mie der procespartijen niet (1). (Art. 
1138.2° Ger.W.) 

(SCHOUTEN T. VAN HOVE, GROEP JOSI N.V.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 2368, 2568bis, 2655 en 2816bis) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1988 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

slaan op de stukken ter griffie neer- Over het vierde middel: schending van 
gelegd zonder de medewerking van de artikelen 97 van de Grondwet, 70, § 2, 
een advocaat bij het Hof, vernietigt van de wet van 9 augustus 1963 tot in
het bestreden vonnis in zoverre het stelling en organisatie van een regeling 
eiser veroordeelt tot het betalen van voor verplichte ziekte- en invaliditeits-

verzekering en 1138.2° van het Gerechte
een onderhoudsuitkering en in de lijk Wetboek en miskenning van het be
kosten; beveelt dat van dit arrest schikkingsbeginsel, 
melding zal worden gemaakt op de 1-------~---~~--~ 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al-

(1) Zie Cass., 3 nov. en 1 dec. 1987, A.R. 
nrs. 1109 en 1265 (A.C., 1987-88, nrs. 137 en 
198), en 25 jan. 1989, A.R. nr. 7009 
(ibid., 1988-89, supra, nr. 308). 
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doordat het arrest de verweerders Van 
Hove en Groep Josi veroordeelt tot het 
betalen aan eiser van een vergoeding 
van slechts 1.697.308 frank met in teres
ten en kosten op grond van de in het 
eerste middel geciteerde overwegingen, 
op grond van volgende overwegingen : 
<< dat krachtens artikel 70, § 2, van de 
wet van 9 augustus 1963, zoals gewijzigd 
door het kdninklijk besluit nr. 19 van 4 
december 1978, de verzekeringsinstelling 
rechtens in de plaats treedt van de recht
hebbende tot beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties, voor het geheel 
der sommen die krachtens onder meer 
het gemeeri recht verschuldigd zijn en 
die in lid 1 bedoelde schade geheel of ge
deeltelijk vergoeden » (arrest, pagina 6, 
midden); alsook op grond van volgende 
overwegingen: << burgerlijke partij Na
tionaal Verbond van Socialistische Mutu
aliteiten: ( ... ) overwegende dat, zoals 
reeds hoger aangehaald, de verzeke
ringsinstelling die, onder de door de Ko
ning bepaalde voorwaarden, de bij de 
wet voorgeschreven prestaties heeft ver
leend aan de rechthebbende op de ziek
te- en invaliditeitsverzekering, rechtens 
in de plaats treedt van de rechthebbende 
en zulks tot beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties, voor het geheel 
van de sommen die krachtens onder 
meer het gemeen recht verschuldigd zijn 
en die deze schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden; dat wat in gemeen recht kan 
gevorderd worden nochtans de uiterste 
limiet is voor het wettelijk subrogatie
recht van het ziekenfonds; ( ... ) dat, waar 
het N.V.S.M. ten deze een provisie vor
dert van 884.314 frank te vermeerderen 
met de vergoedende interesten vanaf de 
gemiddelde datum van betaling, zijnde 2 
juli 1987, de burgerlijke partij Schouten 
akkoord is met een tussenkomst ten be
lope van 1.149.126 frank en beklaagde en 
de vrijwillig tussenkomende partij niet 
kunnen veroordeeld worden voor meer 
dan ze in gemeen recht verschuldigd 
zijn, de gevorderde provisie toegekend 
wordt » (arrest, pagina's 10 en 11), en 
doordat het arrest dus van de in gemeen 
recht, op grond van een dalend percenta
ge arbeidsongeschiktheid (100, 50, 40, 32 
en 25 %), berekende schadevergoeding, 
het volledige bedrag (1.149.126 frank) van 
de uitkeringen door het ziekenfonds, be
rekend op grond van een volledige ar
beidsongeschiktheid, aftrekt, zonder dat 
het arrest de bedragen van de zieken
fondsuitkeringen verminderde, enerzijds, 
m verhouding tot de percentages ar
berdsongeschiktherd die het arrest m ge
meen recht aannam, anderzijds, m ver-

houding tot de onderscheiden periodes 
van dalende arbeidsongeschiktheid in ge
meen recht, 

terwijl, ... 

vierde onderdeel, krachtens artikel 
1138.2° van het Gerechtelijk Wetboek en 
het beschikkingsbeginsel, de partijen de 
grenzen van een burgerlijk geschil auto
noom bepalen, het de rechter in regel 
niet staat deze grenzen, dit is de oorzaak 
of het voorwerp van de vordering, ambts
halve te wijzigen of ambtshalve een be
twisting op te werpen die door de partij
en was uitgesloten, terwijl verweerster, 
de N.V. Groep Josi, vrijwillig tussengeko
men partij, in haar eerste appelconclusie 
(stuk 11) op de pagina's acht en negen 
het erover eens was dat, nu in gemeen 
recht de arbeidsongeschiktheid van eiser 
tot einde december 1986 niet volledig 
(100 %) was, het ziekenfonds overeen
komstig artikel 70 van de wet van 9 au
gustus 1963 in de rechten van eiser 
gesubrogeerd was slechts voor de perio
de van 12 januari 1981 tot 31 december 
1982 en slechts voor 293.800 frank met 
rente, en het arrest derhalve, door van 
de schade in gemeen recht van eiser 
voor een langere periode (tot einde 1986) 
een groter bedrag (1.149.126 frank) af te 
trekken, ambtshalve wijzigt, en aldus 
schending inhoudt van artikel1138.2o van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het be
schikkingsbeginsel : 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat voor het hof van 

beroep ook nog het Nationaal Ver
bond van Socialistische Mutualitei
ten in het geding was als beroeper 
tegen het vonnis van de eerste rech
ter die zijn provisionele vordering 
ten belope van 884.315 frank slechts 
voor een definitief toegekend bedrag 
van 293.800 frank had toegewezen; 

Dat die partij in haar conclusie 
onder meer liet gelden : « wanneer 
de adviserend geneesheer van de 
ziekteverzekeraar na de datum van 
de consolidatie het slachtoffer als 
arbeidsongeschikt erkent, is de ver
zekeringsinstelling wettelijk gebon
den door die beslissing en moet ze 
dus de uitkeringen betalen aan de 
betrokkene. De verzekeringsinstel
ling blijft dan ook in de rechten van 
het slachtoffer gesubrogeerd •; 
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Dat het arrest door op die conclu
sie in te gaan geenszins het begin
sel van de autonomie der procespar
tijen miskent noch artikel 1138.2° 
van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstanden; verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

30 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Gryse en Biitzler. 

Nr. 554 

2' KAMER - 30 mei 1989 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERI!\IG - VEROORDELING VAN EEN BE
KLAAGDE WEGENS EEN ANDER MISDRIJF 
DAN WAARVOOR HIJ WAS VERVOLGD - VER
EISTEN. 

(VAN HULLE T. ZURICH N.V., REMISAN P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 2900) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 september 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 145, 147 
en 176 van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiseres voor de 
politierechtbank was gedagvaard 
wegens overtreding van artikel 
12.3.1, eerste lid, van het Wegver
keersreglement; 

Dat het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 2 maart 1988 van de 
correctionele rechtbank vermeldt 
dat de rechtbank de raadsman van 
eiseres uitnodigt zich eveneens te 
verdedigen in verband met artikel 
12.5 van hetzelfde reglement, op 
grond waarvan zij door het bestre
den vonnis veroordeeld wordt, ter
wijl zij wordt vrijgesproken van de 
overtreding van artikel 12.3.1, eerste 
lid; 

Overwegende dat de rechtbank 
niet vaststelt dat het in aanmerking 
genomen feit hetzelfde is als dat 
waarop de vervolging was gegrond 
of daarin begrepen was; 

II. In zoverre de voorzienihg ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

De rechter mag de beklaagde niet ver
oordelen wegens een misdrijf waar
voor deze niet was vervolgd noch vrij
willig verschenen is, tenzij hij vaststelt 
dat het in aanmerking genomen feit 
hetzelfde is als datgene waarop de ver
volging was gegrond, of daarin begre
pen is (1). 

Overwegende dat de cassatie van 
de beslissing op de tegen eiseres in
gestelde strafvordering de vernieti

------------------1 ging meebrengt van de eindbeslis
(1) Cass., 21 feb. 1989, A.R. nr 2703 

(A.C., 1988-89, nr 345). 
singen op de door de verweerders 
tegen eiseres ingestelde civielrechte-
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lijke vorderingen, die het gevolg zijn 
van de eerste, en waartegen eiseres 
zich regelmatig voorzag; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres in de kosten 
van de betekening van haar voorzie
ning aan het openbaar ministerie; 
veroordeelt ieder verweerster in een 
vierde van de overige kosten; laat de 
helft van deze overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak. 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, zitting houdende in ho
ger beroep. 

30 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
De Roeck, Gent. 

Nr. 555 

2• KAMER - 30 mei 1989 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
VERSCHEIDENE DADERS - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN 
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN EEN PERSOON 
VOOR WIE DE BURGERLIJKE PARTIJ CIVIEL
RECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS - VER

1o Wanneer de door de burgerlijke partij 
geleden schade veroorzaakt is door de 
samenlopende fouten van de beklaag
de en van een persoon voor wie de 
burgerlijke partij civielrechtelijk aan
sprakelijk is, is de beklaagde slechts 
ten dele aansprakelijk jegens de 
burgerlijke partij (1). (Artt. 1382, 1383 
en 1384 B.W.) 

2° Wanneer een beslissing waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval 
ten laste van de bestuurder van een 
voertuig wordt gelegd, vernietigd 
wordt op grand dat de rechter onwet
tig heeft beslist dat de burgerlijke par
tij niet mede-aansprakelijk is, strekt 
de vernietiging zich niet uit tot de be
slissing dat de eerste bestuurder een 
fout heeft begaan waarvoor hij aan
sprakelijk is (2). 

(KEIRSEBILCK T. P.Il.RT. P.V.B.A. 

ARREST 

(A.R. nr. 2964) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 september 1988 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot << de beschikking op 
burgerrechtelijk gebied waarbij de 
rechtbank rechtdoende op de vorde
ring van de burgerlijke partij de 
P.V.B.A. P.B.R.T. het beroepen von
nis integraal bevestigde »; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 161, 189 (3) van het Wetboek van 
Strafvordering, alsmede en inzonderlijk 
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, en voor zoveel als nodig 97 van de 
Grondwet, 

PLICHTING VAN DE BEKLAAGDE JEGENS DE-1-----------------
ZE BURGERLIJKE PARTIJ. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
SING WAARBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BE
STUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT GE
LEGD - CASSATIE OP GROND DAT DE RECH
TER 0!\'WETTIG HEEFI' BESLIST DAT DE BUR

GERLIJKE PARTIJ NIET MEDE-AANSPRAKE
LIJK IS - GEVOLG 

{1) Cass., 5 dec. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I, 
370), 20 juni 1984, A.R. nr. 3533 (A.C., 1983-84, 
nr. 599), en 21 sept. 1988, A.R. nr. 6706 
(ibid., 1988-89, supra, nr. 41). 

{2) Cass., 27 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 122). 
Zie Cass., 13 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 684). 

{3) I.p.v. art. 189 had men art. 176 moeten 
aanwijzen. Art. 189 heeft immers enkel betrek
king op de correctionele rechtbank, zitting 
houdende in eerste aanleg. 
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doordat het vonnis, na hervorming van 
het beroepen vonnis op penaal gebied, 
het beroepen vonnis, dat eiser veroor
deeld had tot betaling aan de burgerlijke 
partij P.V.B.A. P.B.R.T. der som van 
287.228 Belgische frank, meer de vergoe
dende interesten vanaf de datum van het 
ongeval, de verwijlsinteresten en de kos
ten, op dat punt integraal bevestigt on
der de motivering dat deze burgerlijke 
partij ten aanzien van eiser als een der
de dient te worden aangezien en derhal
ve aanspraak kan maken op integrale 
schadevergoeding, 

terwijl, eerste onderdeel, oorspronke
lijk de eerste beklaagde Vanderbeken 
Ronald op hervorming van het beroepen 
vonnis wegens de hem ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde feiten A en B 
werd veroordeeld tot een geldboete van 
200 Belgische frank en verweerster bur
gerrechtelijk aansprakelijk werd ver
klaard voor de uitgesproken geldboete 
en kosten in hoofde van haar aangestel
de: 

tweede onderdeel, de rechters in hoger 
beroep in de motieven van hun vonnis 
onder punt 2.17 expressis verbis stellen 
dat de beide betichten inbreuk begingen 
tegen de wegcode, welke in gelijke mate 
hebben bijgedragen tot het ontstaan van 
het ongeval en de eruit voortspruitende 
schade zoals deze zich in concreto heeft 
voorgedaan : 

Overwegende dat wanneer de 
schade is veroorzaakt door de sa
menlopende fouten van de beklaag
de en van een aangestelde voor wie 
de burgerlijke partij civielrechtelijk 
aansprakelijk is, de beklaagde je
gens die burgerlijke partij niet kan 
veroordeeld worden tot volledige 
vergoeding van haar schade; 

Overwegende dat de appelrechters 
verweerster civielrechtelijk aanspra
kelijk verklaren voor haar aange
stelde, Ronald Vanderbeken, en oor
delen dat eiser en Ronald Vanderbe
ken << beiden ( ... ) aldus inbreuken 
(begingen) tegen de wegcode welke 
in gelijke mate hebben bijgedragen 
tot het ontstaan van het ongeval en 
de eruit voortspruitende schade zo
als deze zich in concreto heeft voor
gedaan Zonder de inbreuken van 
beide bestuurders zou het ongeval 
zwh met op dezelfde wijze en de 
schade zwh m gelijke mate hebben 

voorgedaan zoals dit zich thans in 
concreto heeft voorgedaan »; 

Overwegende dat de appelrechters 
niet wettig kunnen beslissen << Ook 
deze burgerlijke partij (verweerster) 
is een derde ten aanzien van de be
tichte Keirsebilck en mag derhalve 
ook aanspraak maken op integrale 
schadevergoeding », nu zij verweer
ster burgerlijk aansprakelijk verkla
ren voor haar aangestelde van wie 
aangenomen wordt dat hij mede 
door zijn fout oorzaak van het onge
val is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van verweerster tegen ei
ser behoudens in zoverre het oor
deelt dat eiser een fout beging die 
in oorzakelijk verband staat met de 
schadelijke gevolgen van het onge
val; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te leper, zitting houdende in 
hoger beroep. 

30 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. 
Vandervennet, Gent. 

Nr. 556 

2' KAMER - 30 mei 1989 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - CORREC 
TIO"!ELE RECHTBA.'\!K TERRITORIALE BE 
VOEGDHEID 
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2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS
EN VONNISGERECHTEN - TERRITORIALE ON
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK. 

1 o In strafzaken wordt de territoriale be
voegdheid van de correctionele recht
bank bepaald door de plaats van het 
misdrijf, de plaats waar de beklaagde 
werkelijk verblijft op het ogenblik 
waarop de strafvordering op gang 
wordt gebracht, of de plaats waar de 
beklaagde is gevonden (1). (Artt. 23, 47, 
62bis, 69 en 139 Sv.) 

2° Wanneer het vonnisgerecht, waarnaar 
de zaak bij een beschikking van de 
raadkamer is verwezen, zich ratione lo
ci onbevoegd verklaart en uit de ge
dingstukken blijkt dat het onderzoeks
gerecht ratione loci onbevoegd was om 
de verdachten naar het vonnisgerecht 
te verwijzen, vernietigt het Hof van 
Cassatie, tot regeling van rechtsgebied, 
de beschikking van de raadkamer, na 
te hebben vastgesteld dat tegen die be
schikking vooralsnog geen enkel 
rechtsmiddel openstaat en dat de be
slissing van het vonnisgerecht in 
kracht van gewijsde is gegaan, en ver
wijst het de zaak naar de raadkamer 
die bevoegd lijkt (2). 

(1) De territoriale bevoegdheid van de recht
banken wordt onder meer bepaald door de 
plaats waar de beklaagde werkelijk verblijft op 
het ogenblik dat de strafvordering op gang 
wordt gebracht, hetzij door rechtstreekse dag
vaarding van het O.M. of de burgerlijke partij, 
hetzij door de akte waarbij de zaak voor de 
onderzoeksrechter wordt gebracht. Zie Cass., 
27 mei 1986, A.R. nr. 274 (A.C., 1985-86, nr. 596) 
en noot 1. 

(2) Wanneer het Hof een voorziening ge
grond bevindt, verwijst het de zaak in de regel 
naar een hof of naar een rechtbank van de
zelfde hoedanigheid als het hof of de recht
bank die het vernietigd arrest of vonnis gewe
zen heeft. Aldus luidt de bepaling van artikel 
427 Sv. Art. 429 voegt eraan toe dat het Hof 
van Cassatie, nadat het een in criminele zaken 
gewezen arrest wegens onbevoegdheid heeft 
vernietigd, de zaak verwijst naar de rechters 
die kennis ervan moeten nemen en hen aan
wijst. 

De keuze van de rechter naar wie de zaak 
overeenkomstig art. 427 verwezen wordt, ge
schiedt met inachtneming van de gegevens 
van de zaak. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat het Hof het aangewezen gerecht territo
riaal bevoegd maakt; dat gerecht kan, in zo
verre, de kennisneming van de zaak niet wei
geren (Cass., 8 maart 1988, A.R. nr. 2214, A.C., 
1987-88, nr. 429), doch het dient wei na te gaan 

{Zie vervolg nota volgende kolom.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE VAN DIJK) 

ARREST 

(A.R. nr. 3395) 

HET HOF; - Gelet op bet ver
zoekscbrift tot regeling van recbts
gebied gedagtekend 7 april 1989 en 
op 13 april 1989 ter griffie van bet 
Hof ontvangen, van de procureur-ge
neraal bij bet Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Recbtbank van Eerste Aan
leg te Tongeren, bij bescbikking van 
8 april 1986, Frederik Van Dijk, ge
boren te Zuilen (Nederland) op 6 
september 1927, naar de correctione
le recbtbank beeft verwezen ter za
ke van te Lanaken, tussen 18 april 
1983 en 17 oktober 1983, oplicbting 
ten nadele van Jacob Mogiel; 

Overwegende dat bet Hof van Be
roep te Antwerpen, zitting boudende 
in boger beroep tegen bet vonnis 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

of het ratione matel"iae en ratione personae 
bevoegd is. 

Zo de verwijzing, na cassatie, naar een ge
recht van dezelfde hoedanigheid al het wettelijk 
beginsel is, bestaan er nochtans uitzonderin
gen op die regel. Deze hangen af van wat door 
het Hof wordt vernietigd en van het tijdstip 
vanaf wanneer de rechtspleging moet worden 
hervat. Wanneer de raadkamer geen verzach
tende omstandigheden opgeeft bij de correctio
nalisering van een misdaad vernietigt het Hof 
aldus het veroordelend arrest alsook hetgeen 
eraan voorafgegaan is vanaf de oudste nietige 
handeling, dat is de beschikking tot verwij
zing, en verwijst het zelf de zaak naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling (Cass., 9 juni 
1987, A.R. nr. 1058, A.C., 1986-87, nr 605). 

Wanneer de verdachte tijdens het onderzoek 
in verdenking gesteld werd en hij, zonder door 
het onderzoeksgerecht te zijn verwezen, vrij
willig voor de rechtbank verschijnt, wordt de 
veroordeling vernietigd en strekt de vernieti
ging zich uit tot de oudste nietige handeling, 
dat is de vrijwillige verschijning; de verdachte 
wordt verwezen naar de raadkamer die door 
het mondeling verslag van de onderzoeksrech
ter, voorafgegaan door de schriftelijke vorde
ring van de procureur des Konings, van de 
zaak kennis genomen, doch zich nog met uit-

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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van 25 mei 1987 van de Correctione
le Rechtbank te Tongeren, waarbij 
de beklaagde Van Dijk werd vrijge
sproken, dit vonnis vernietigt en 
vaststelt dat de Correctionele Recht
bank van Tongeren territoriaal on
bevoegd was om van de tegen be
klaagde ingestelde strafvordering en 
civielrechtlijke vordering kennis te 
nemen om reden dat de feiten, zo 
bewezen, gepleegd werden in het ge-

(Vervolg nota van vorige blz.) 

gesproken had (Cass., 30 sept. 1986, A.R. 
nr. 138, A.C., 1986-87, nr. 56). 

In een ge!ijksoortige zaak was er een ver
oordeling uitgesproken na dagvaarding door 
het O.M., dat uit het oog verloren had dat de 
zaak in onderzoek was en dat de rechtspleging 
niet was geregeld; de vernietiging werd uitge
breid tot het bevel tot dagvaarding en de zaak 
werd verwezen naar de onderzoeksrechter; de
ze had immers te beslissen of hij de zaak, 
overeenkomstig art. 127 Sv., ging brengen veor 
de raadkamer (Cass., 4 maart 1986, A.R. 
nr. 9890, A.C., 1985-86, nr. 425). 

Wanneer een minderjarige bij vergissing 
strafrechtelijk wordt veroordeeld, wordt zijn 
veroordeling vernietigd en wordt hij verwezen 
naar de territoriaal bevoegde procureur des 
Konings (Cass., 10 okt. en 14 nov. 1979, A.C., 
1979-80, nrs. 97 en 179). Die oplossing is lo
gisch; zij houdt rekening met het monopolie 
van de uitoefening van het vervolgingsrecht 
dat de artt. 36 en 47 van de Jeugdbescher
mingswet toekennen aan de procureur des Ko
nings. 

Ten slotte, wanneer een veroordeling door 
het hof van beroep vernietigd wordt omdat de 
beklaagde onder de bevoegdheid van de mili
taire gerechten valt, wordt de zaak niet naar 
de krijgsraad maar naar de krijgsauditeur ver
wezen (Cass., 12 feb. 1986, A.R. nr. 4719, A.C., 
1985-86, nr. 379). 

Inzake regeling van rechtsgebied geschiedt 
de aanwijzing van de rechter naar wie verwe
zen wordt niet overeenkomstig de regel van 
art. 427. Eigenlijk bestaat er daarvoor geen 
wetsbepaling. Het Hof doet uitspraak over een 
geschil inzake bevoegdheid en gaat dus na 
welke rechter hem bevoegd lijkt. Tot op zeke
re hoogte wordt daarbij de inspiratie gezocht 
in de regel van art. 429. Ten einde de zaak 
naar een bepaald gerecht te verwijzen, gaat 
het Hof de feitelijke gegevens van de zaak na 
en onderzoekt het welke rechter bevoegd 
schijnt, gelet op de kwalificatie van het mis
drijf, de gegevens betreffende de territoriale 
bevoegdheid, en, eventueel, de samenhang. 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

rechtelijk arrondissement Brussel, 
beklaagde op het ogenblik dat de 
strafvordering werd ingesteld niet in 
BelgH~ verbleef en daar ook niet 
werd gevonden; 

Overwegende dat tegert de be
schikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel kan wor
den aangewend en het arrest van 
het hof van beroep in kracht van ge-

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

Over a! die punten neemt het Hof een stand
punt in doch doet dat in zeer voorzichtige be
woordingen; de beoordeling van het Hof is 
voorlopig en bindt de feitenrechter niet. 

In de meeste gevallen moet het rechtsgebied 
worden geregeld omdat er strijdigheid bestaat 
tussen de beslissing tot verwijzing van het on
derzoeksgerecht en de onbevoegdverklaring 
van het vonnisgerecht. De aanwijzing van de 
rechter naar wie de zaak wordt verwezen, 
wordt in dat geval rechtstreeks be!nvloed door 
de beslissing van het Hof waarbij ofwel de 
verwijzingsbeschikking ofwel de onbevoegd
verklaring wordt vernietigd. Meestal wordt de 
beslissing van het onderzoeksgerecht vernie
tigd, aangezien de verwijzingsbeslissing zeer 
vaak onverenigbaar blijkt te zijn .met de gege
vens die de bevoegdheid bepalen. 

Bij het arrest van 27 maart 1939 (Bull. en 
Pas., 1939, I, 173) is een noot R.H. verschenen 
waarin de regels werden samengevat die des
tijds werden gevolgd door de aanwijzing van 
de rechter naar wie verwezen werd : de anders 
samengestelde raadkamer, als de beschikking 
tot correctionalisering vernietigd werd wegens 
het niet opgeven van verzachtende omstandig
heden, - de kamer van inbeschuldigingstel-
ling als de raadkamer een niet correctionali
seerbare misdaad had gecorrectionaliseerd -
de procureur des Konings die bevoegd leek, in 
het geval van territoriale onbevoegdheid. 

Die regels zijn sedertdien grondig gewijzigd. 
Aldus wordt in het eerst geval, na vernietiging 
van een ongeldig blijkende beschikking tot 
correctionalisering, de zaak thans niet naar de 
raadkamer maar naar de kamer van inbe
schuldigingstelling verwezen (Cass., 20, 21 en 
28 sept. 1988 en 21 maart 1989, A.R. nrs. 2753, 
7032, 7070 en 3190, A.C., 1988-89, nrs. 40, 44, 59 
en 418). Die oplossing is logisch, aangezien de 
kamer van inbeschuldigingstelling volle rechts
macht bezit om ofwel een aanvullend onder
zoek, ofwel de verwijzing naar het hof van as
sisen, ofwel de correctionalisering te bevelen. 
De tussenkomst van de raadkamer lijkt een 
overbodige omweg die de procedure aileen 
maar gecompliceerder maakt. Het komt voor 
dat het Hof meent de regeling van de rechts-

(Zle vervolg nota volgende blz.) 
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wijsde is gegaan; dat hun onderlinge 
tegenstrijdigheid een geschil van 
rechtsmacht doet ontstaan dat de 
loop van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat de procedure 
lijkt uit te wijzen dat de aan be
klaagde ten laste gelegde feiten ge
pleegd werden te Brussel in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel 
en dat beklaagde op het tijdstip dat 
de vervolging werd ingesteld niet 
verbleef in het gerechtelijk arrondis
sement Tongeren en daar ook niet I 
werd gevonden; 

Dat de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Tonge
ren ratione loci onbevoegd lijkt om 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

p!eging te moeten opdragen aan de raadka
mer, wanneer dat gerecht zich moet uitspre
ken over de handhaving van een voorlopige 
hechtenis (Cass., 2il april 1982, A.C., 1981-82, 
nr. 508 met noot; Cass., 27 mei 1987, A.R. 
nr. 5972, ibid., 1986-87, nr. 586). Die overwe
ging, welke een zuiver praktische draagwijdte 
heeft, lijkt geen afwijking van de algemeen 
toegepaste regel te wettigen. 

Wanneer een beschikking tot contraventio
nalisering wordt vernietigd, wordt de zaak 
naar dezelfde, doch anders samengestelde 
raadkamer verwezen (Cass., 9 mei 1989, A.R. 
nr. 3341, A.C., 1988-89, nr. 512). 

Soms beslist het Hof, dat het rechtsgebied 
regelt, de zaak naar de procureur des Konings 
te verwijzen. Voor die oplossing mag echter 
niet te pas en te onpas worden gekozen. Zij is, 
zoals we hebben aangegeven voor de verwij
zing na gegrondbevinding van een voorzie
ning, gerechtvaardigd in de gevallen waarin 
het initiatief van het openbaar ministerie no
dig is om de rechtspleging te kunnen voortzet
ten, zoals inzake jeugdbescherming. En dan 
nog dient te worden genuanceerd. De zaak 
moet naar een gerecht en niet naar het parket 
worden verwezen wanneer, na regeling van 
het rechtsgebied, een rechterlijke bes!issing 
nodig is voor de voortzetting van de strafvor
dering, zelfs als die beslissing, zoals altijd, 
door een vordering van het parket moet wor
den voorafgegaan. 

In een zaak had de jeugdrechtbank zich ra
tione loci onbevoegd verklaard, terwijl de min
derjarige door de onderzoeksrechter overeen
komstig art. 49 Jeugdbeschermingswet naar 
dat gerecht was verwezen. Het Hof regelde het 
rechtsgebied, vernietigde de beschikking van 
de onderzoeksrechter en verwees de zaak naar 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

beklaagde naar het vonnisgerecht te 
verwijzen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 8 april 1986 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel. 

30 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

(Vervolg nota van vorige kolom.) 

de procureur des Konings van hetze!fde arron
dissement, die uiteraard geen enkele territori
ale bevoegdheid bezat (Cass., 8 juni 1983, A.R. 
nr. 2961, A.C., 1982-83, nr. 558). Daar er een 
nog niet afgesloten onderzoek was, had de ver
wijzing, naar onze mening, dienen te geschie- . 
den naar de onderzoeksrechter die territoriaal 
bevoegd geoordeeld werd, nu de procureur des 
Konings in dat geval niet een exclusief recht 
van initiatief bezat. 

In een geval waarin de correctionele recht
bank zich territoriaal onbevoegd had ver
klaard, werd het rechtsgebied geregeld door 
vernietiging van de verwijzingsbeschikking die 
was gewezen door de raadkamer die zelf onbe
voegd was; de zaak werd verwezen naar de 
procureur des Konings die territoriaal bevoegd 
geoordeeld werd (Cass., 27 okt. 1981, A.C., 
1981-82, nr. 144). Er waren, naar onze mening, 
geen redenen om de zaak niet te verwijzen 
naar de raadkamer die het Hof bevoegd achtte 
en die de eerste ontbrekende schakel in de 
rechtspleging diende te vervangen. 

In een soortgelijke zaak werd de zaak ver
wezen naar de procureur des Konings van het 
arrondissement waar de ratione loci onbevoeg
de raadkamer de beschikking tot verwijzing 
had gewezen (Cass., 23 juli ld87, A.R. nr. 1665, 
A.C., 1986-87, nr. 661). Die procureur des Ko
nings, die zelf onbevoegd was, kon weliswaar 
het dossier toezenden aan de bevoegde per
soon, maar was een overbodige tussenschakel. 
Ook hier ware het aangewezen geweest te ver
wijzen naar het territoriaal bevoegde onder
zoeksgerecht. 

Het is in die zin dat het geannoteerde arrest 
uitspraak doet. 

R.D. 
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Nr. 557 

2' KAMER - 30 mei 1989 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - AFSTAND - INTREKKING 
VAN AFSTAND - VORM. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP 

1° Wanneer eiser afstand gedaan heeft 
van zijn voorziening, kan hij bij een 
ter zitting van het Hoi afgelegde ver
klaring de afstand intrekken. 

2° Geen cassatieberoep kan worden inge
steld tegen de beslissing waarbij een 
gerecht, zonder uitspraak te doen over 
een geschil de zaak enkel naar een la
tere datum verdaagt (1). (Artt. 407 en 
413 Sv.) 

(VAN ROOSBROECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 3477) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 april 1989 ge
wezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij in
gesteld bij de psychiatrische afde
ling van de hulpgevangenis te Leu
ven; 

Overwegende dat eiser verklaard 
heeft afstand te doen van het 
rechtsmiddel; dat hij ter terechtzit
ting van het Hof deze afstand in
trekt; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing de zaak uitstelt; dat zodani
ge beslissing niet vatbaar is voor 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

30 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Vanleeuw, Brussel. 

Nro 558 

2" KAMER - 31 mei 1989 

BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAF
ZAKEN - BEWIJSLAST - BEGRIP. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
volgens welke het niet bewezen is dat 
de beklaagde het hem door de burger
lijke partij verweten misdrijf heeft ge
pleegd, wanneer de rechter er onder 
meer op w/jst « dat overmacht niet uit
gesloten was, aangezien het bestaan 
ervan door de omstandigheden van de 
zaak aannemelijk werd gemaakt en 
het bewijs van het niet-bestaan ervan 
niet geleverd was » (1). 

(GOESSENS T HOUGRAND) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7127) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 september 1988 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

I. Op de voorziening van Marc 
Goessens: 

cassatieberoep; B. In zoverre de voorziening van 
---------------~ eiser, burgerlijke partij, gericht is 

Nota arrest nr. 557 : 
(1) Zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 520), en 

noot 2, 6 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 500) en 
noot R.D.; Cass., 5 april 1989, A.R. nr. 7449 
(ibid., 1988-89, supra, nr. 433). 

Nota arrest nr. 558 : 

(1) Zie Cass., 11 sept. 1985, A.R. nr. 4360 
(A.C., 1985-86, nr. 18). 
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tegen de beslissing op de door hem 
tegen verweerder, beklaagde, inge
stelde burgerlijke rechtsvordering: 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 12 van het Wegverkeersregle
ment, inzonderheid 12.3.1", tweede lid, a, 
97 van de Grondwet, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na eiser 
van rechtsvervolging te hebben ontsla
gen wegens de eerste drie hem ~en laste 
gelegde feiten op grond dat « d1~ telast
leggingen elke bestaansgrond ~1sten », 
erop wijst: lo dat het ongeval z1ch heeft 
voorgedaan toen verweerder zi~n maneu
ver bijna voltooid had, ook al 1s de aan
hangwagen « ongetwijfeld ten gevolge 
van de botsing achteruitgeduwd >>; dat de 
glasscherven immers liggen op het lin
ker gedeelte van de rijbaan, gezien yan
uit de rijrichting van eiser, en dat d1ens 
voertuig, in een ietwat schuine positie, 
gedeeltelijk op de ~inker rijstrook staa~; 
2o dat eiser zeker met vertraagd heeft blJ 
de nadering van het kruispunt ofschoon 
dat kruispunt was aangekondigd en het 
om een aangeduid kruispunt ging, en dat 
3° « het niet bewezen is dat (verweerder) 
het door (eiser) bestuurde voertuig heeft 
kunnen of moeten zien naderen, te meer 
daar het maneuver van verweerder, we
gens de aard van het door hem bestuur
de konvooi, betrekkelijk langzaam moest 
worden uitgevoerd en dat uit het dossier 
niet blijkt over welke afstand (vex:veer
der) de weg in de spiegel kon overz1en »; 
dat het bestreden vonnis beslist dat geen 
enkel gegeven uit het dossier de recht
bank ervan kan overtuigen dat ofwel ei
ser met een overdreven snelheid heeft 
gereden ofwel dat verweerder geen voor
zorgen heeft genomen, en bijgevolg, na 
beide beklaagden wegens het bestaan 
van twijfel van rechtsvervolging te heb
ben ontslagen, de rechtbank onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
door eiser tegen verweerder en door ver
weerder tegen eiser ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, 

tweede onderdeel, enerzijds, de voor
rangsregeling geldt op het tijdstip waar
op de voorrangschuldige bestuurder het 
kruispunt oprijdt, zich uitstrekt over de 
gehele breedte van de voorrangsweg, 
geldt voor de gehele duur van de rijbe
weging, en geen verband houdt met de 
rijwijze van de voorranghebbende be
stuurder- de vaststelling dat verweerder 
« bijna ; « het maneuver , voltooid had 

op het ogenblik van de aanrij~ing en dat 
eiser niet heeft vertraagd biJ de nade
ring van het kruispunt derhalve niet re
levant is voor de beoordeling of verweer
der « zijn verplichtingen » al dan niet is 
nagekomen bij het oprijden van het 
kruispunt; anderzijds, de voorrangschul
dige bestuurder aileen dan van alle aan
sprakelijkheid kan worden ontslagen als 
hij de nadering van de voorranggerech
tigde bestuurder onmogelijk kon voor
zien of als er om een andere reden over
macht bestond voor de voorrangschuldi
ge bestuurder; de vaststelling dat .het 
niet bewezen is dat verweerder e1ser 
heeft kunnen of moeten zien aankomen 
in dat opzicht niet ter zake doet; een niet 
te voorziene hindernis immers niet nood
zakelijk onzichtbaar is en bovendien de 
omstandigheid dat verweerder de voor
ranggerechtigde weggebruiker niet heeft 
kunnen of moeten opmerken nog geen 
reden is om hem van aile aansprakelijk
heid te ontslaan, aangezien hij wegens 
de aard van het door hem bestuurde 
konvooi slechts langzaam vooruitkwam; 
het bestreden vonnis bijgevolg, nu het op 
de hierboven weergegeven gronden be
slist dat geen enkel gegeven uit het dos
sier de rechtbank ervan heeft kunnen 
overtuigen dat verweerder « geen voor
zorgen had genomen », zodat het bewijs 
van de hem ten laste gelegde feiten niet 
is geleverd, en dat het niet bewezen is 
dat verweerder een fout heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk was, de op de 
burgerlijke rechtsvordering van eiser te
gen verweerder gewezen beslissing niet 
naar recht verantwoordt en derhalve de 
in het middel aangegeven wetsbepalin
gen, artikel 97 van de Grondwet uitge
zonderd, schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis, na 
de in het middel weergegeven feite
lijke omstandigheden te hebben 
vastgesteld, erop wijst dat, zo ver
weerder « voorrang moest verlenen 
aan het voertuig op de rijbaan die 
hij op het punt stond te volgen, hem 
niettemin het recht moet worden 
toegekend om die rijbaan te volgen 
als hij zijn verplichtingen nakomt; 
dat geen enkel gegeven uit het dos
sier de rechtbank ervan kan overtui
gen dat ofwel (eiser) met een over
dreven snelheid gereden heeft ofwel 
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dat (verweerder) geen voorzorgen 
genomen heeft; dat er twijfel blijft 
bestaan die beide beklaagden ten 
goede moet komen en dat zij derhal
ve heiden van rechtsvervolging moe
ten worden ontslagen »; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die overwegingen volgt dat de 
correctionele rechtbank, op grond 
van de feitelijke gegevens waarop 
het vonnis wijst, beslist, enerzijds, 
dat het niet bewezen was dat ver
weerder « zijn verplichtingen » niet 
zou hebben nagekomen op het ogen
blik dat hij het kruispunt opreed, 
anderzijds, dat overmacht niet uitge
sloten was, aangezien zij door de 
omstandigheden van het geval aan
nemelijk werd gemaakt en het be
wijs van het niet-bestaan ervan niet 
was geleverd; 

Dat de correctionele rechtbank, 
door uit die consideransen af te lei
den « dat er twijfel blijft bestaan » 
en door derhalve verweerder van 
rechtsvervolging te ontslaan, haar 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel, in zoverre het kritiek 
oefent op de feitelijke beoordeling 
van de gegevens van de zaak door 
de feitenrechter, niet ontvankelijk 
is; 

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

31 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en Kirkpatrick. 

Nr. 559 

2" KAMER - 31 mei 1989 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT 1975, ART. 50 - SPORTWEDSTRIJD - BE
GRIP. 

Met de sportwedstrijden die onderwor
pen zijn aan een speciale toelating van 
de wettelijk gemachtigde overheid zijn 
in art. 50 Wegverkeersreglement niet 
alle en onverschillig welke sportproe
ven bedoeld, maar enkel die waar com
petitie aan te pas komt. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU 
T. JACQUET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7186) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 oktober 1988 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Neufchateau; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het eer
ste vonnis, verweerder vrijspreekt, 
enerzijds, van de hem ten laste ge
legde en in staat van herhaling ge
pleegde overtredingen van artikel 
43bis van het Wegverkeersreglement 
waarvoor hij gedagvaard was, an
derzijds, van de overtreding van ar
tikel 50 van dat reglement waarvoor 
hij vrijwillig verschenen is; 

Over het mid del luidend als volgt: 
« schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis een willekeurige en 
onjuiste definitie geeft van het in artikel 
50 van het Wegverkeersreglement om
schreven begrip " sportwedstrijd " en der
halve niet naar het vereiste van de wet 
met redenen is omkleed » : 

Overwegende dat artikel 50 van 
het Wegverkeersreglement bepaalt 
dat « behoudens speciale toelating 
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van de wettelijke gemachtigde over
heid op de openbare weg verboden 
zijn, aile snelheids- en sportwedstrij
den, inzonderheid snelheids-, regel
matigheids- of behendigheidsritten 
of -wedstrijden »; 

Overwegende dat het vonnis, na 
in feite te hebben vastgesteld dat de 
litigieuze uitstap bedoeld was als 
« een wandeling met vrij vertrek en 
vrij te bepalen snelheid; dat er geen 
sprake was van competitie tijdens 
de fietstocht, aangezien het de enige 
bedoeling van de deelnemers was 
het voiledige traject af te leggen ten 
einde een herinneringsmedaille te 
kunnen kopen; dat de volgorde van 
aankomst van de fietsers geen crite
rium is om het gestelde doel te be
reiken ( ... ); dat het dus niet kan 
gaan om een snelheidswedstrijd », 
verweerder vrijspreekt van overtre
ding van die bepaling op grond dat 
,, het begrip wedstrijd moet worden 
omschreven en dat in het gewone 
taalgebruik het begrip " sportwed
strijd" de betekenis heeft van een 
middel om een sportman te kunnen 
beoordelen, hem een kwaliteit toe te 
kennen en hem te rangschikken; dat 
derhalve het begrip " sportwed
strijd " onvermijdelijk het begrip 
competitie insluit en meer omvat 
dan de inspanning die door de deel
nemers geleverd wordt tijdens de 
rit »; 

Overwegende dat het gebruik van 
het bijwoord « inzonderheid » in 
voormeld artikel 50 erop wijst dat 
de opsomming in die bepaling niet 
beperkend is en dat zij op aile sport
wedstrijden van toepassing is; 

Overwegende dat het begrip noch 
in de tekst van artikel 50 noch in 
het verslag aan de Koning dat aan 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegver
keer voorafgaat, wordt omschreven; 
dat de term « epreuve » in het Frans 
niet noodzakelijk de betekenis heeft 

van competitie; dat evenwel in .. de 
Nederlandse tekst van artikel 50 
(( epreuve sportive )) aangeduid wordt 
met het woord « sportwedstrijd », dat 
wel degelijk de betekenis van compe
titie heeft; 

Dat uit de vergelijking van beide 
teksten blijkt dat, in de zin van arti
kel 50 van het Wegverkeersregle
ment, de (( epreuve sportive )) (spor
tieve gebeurtenis), die onderworpen 
is aan een speciale toelating van de 
wettelijk gemachtigde overheid, niet 
aile sportwedstrijden omvat, maar 
aileen die waar competitie aan te 
pas komt; 

Overwegende dat derhalve de cor
rectionele rechtbank haar beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
en naar recht verantwoordt door de 
hierboven weergegeven vermeldin
gen; 

Dat het middel, in zoverre het be
toogt dat het vonnis niet met rede
nen is omkleed naar het vereiste 
van de wet, feitelijke grondslag 
mist; dat het, in zoverre het betoogt 
dat het vonnis artikel 50 van 
het Wegverkeersreglement schendt, 
faalt naar recht; 

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

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

31 mei 1989 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Willems - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 
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Nr. 560 

2• KAMER - 31 mei 1989 

1° HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING 
TER ZITTING - GETUIGEN, BLOEDVERWAN
TEN OF AANVERWANTEN VAN DE BESCHUL
DIGDEN - GEEN VERZET VAN DE PARTIJEN 
TEGEN HUN VERHOOR - BEWIJS. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
E.V.R.M. - STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGE 
RECHTERL!JKE INSTANTIE - VROEGERE UIT
SPRAAK VAN DE RECHTER OVER EEN VER
ZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTEL
LING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14.1 
I.V.B.P.R. - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE IN
STANTIE - VROEGERE UITSPRAAK VAN DE 
RECHTER OVER EEN VERZOEK TOT VOORLO
PIGE INVRIJHEIDSTELLING. 

1" De processen-verbaal van de terecht
zittingen van het hoi van assisen hoe
ven niet te vermelden dat de partijen 
zich niet hebben verzet tegen het on
der ede verhoren van getuigen die 
bloed- of aanverwanten van de be
schuldigden zijn in de zin van art. 322 
Sv. (1). 

2" en 3" Uit de enkele omstandigheid dat 
het hoi van assisen, na kennis te heb
ben genomen van een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling, in dezelf
de zaak ten grand uitspraak doet, valt 
geen schending af te leiden van art. 
6.1 E. V.R.M noch van art. 14.1 
I. V.B.P.R. die het recht op behandeling 
van de zaak door een onpartijdige 
rechterlijke instantie waarborgen (2). 

(VAN HERZELE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7489) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 22 februari, 28 fe
bruari en 3 maart 1989 gewezen 

door het Hof van Assisen van de 
provincie Brabant; 

Overwegende dat de voorzienin
gen zijn ingesteld tegen arresten die 
in dezelfde zaak gewezen zijn; dat 
er grond bestaat tot voeging; 

A. Op de voorziening van 23 fe
bruari 1989 tegen het arrest van 22 
februari 1989 : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over een door eiser in
gediend verzoek tot voorlopige in
vrij stelling; 

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

B. Op de op 2 maart 1989 tegen 
een voorbereidend arrest van 28 fe
bruari 1989 ingestelde voorziening 
en op de voorziening die op 10 
maart 1989 is ingesteld tegen het op 
de strafvordering gewezen arrest 
van 3 maart 1989 : 

Over het middel :. schending van de ar
tikelen 317 en 322 van het Wetboek van 
Strafvordering en miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het Hof van Assisen van de 
provincie Brabant tijdens de behandeling 
van de zaak de volgende personen, onder 
de door artikel 317 van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven eed, als 
getuigen heeft gehoord : Raymond Gal
lier (de schoonzoon van de beschuldigde 
Leclerc); Leon Vanhollebeke (de vader 
van de beschuldigde Luc Vanhollebeke); 
Martine Vanhollebeke (de zuster van de 
beschuldigde Luc Vanhollebeke); Plutar 
Van Herzele (de vader van de beschul
digde Herman Van Herzele); Laura De 
Meyer (de moeder van de beschuldigde 
Herman Van Herzele); Erna Van Herzele 
(de zuster van de beschuldigde Herman 
Van Herzele); Marcel Maes (de schoon
broer van de beschuldigde Herman Van 
Herzele); Yves Van Herzele (de zoon van 
de beschuldigde Herman Van Herzele); 
Michele Petre (de moeder van de be
schuldigde Luc Vanhollebeke); Sabine -----------------1 Vanhollebeke (de zuster van de beschul

(1) Cass., 20 maart 1905 (Pas., 1905, I, 166). 

(2) Cass., 22 maart 1988, A.R. nr. 2213 
(A.C., 1987-88, nr. 460). 

digde Luc Vanhollebeke); Jean-Fran(;ois 
Vanhollebeke (de broer van de beschul
digde Luc Vanhollebeke); Barbara Cha
puis (de echtgenote van de beschuldigde 
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Jacques Swaelens); Andre Swaelens (de 
vader van de beschuldigde Jacques Swae
lens); Hortense Neyrinck (de moeder 
van de beschuldigde Jacques Swaelens); 
dat het hof de verwantschapsbanden 
heeft vastgesteld die bestaan tussen die 
getuigen en een van de beschuldigden; 
dat de juryleden hun overtuiging hebben 
gegrond op die getuigenverklaringen 
welke tot de veroordeling van de schul
digden hebben geleid, 

terwijl artikel 317 van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat de perso
nen die een getuigenverklaring moeten 
afleggen, alvorens te getuigen, op straffe 
van nietigheid, de eed moeten afleggen 
dat zij zullen spreken zonder haat en 
zonder vrees, dat zij de gehele waarheid 
en niets dan de waarheid zullen zeggen; 
overeenkomstig artikel 322, eerste lid, 
van het W etboek van Strafvordering, 
niet worden toegelaten om te getuigen : 
1° de vader, de moeder, ( ... ) van de be
schuldigde of van een van de medebe
schuldigden die in hetzelfde debat be
trokken zijn; 2° de zoon, de dochter, de 
kleinzoon, de kleindochter en de andere 
bloedverwanten in de neerdalende lijn; 
3° de broeders en de zusters; 4° de aanver
wanten in dezelfde graden ( ... ); het twee
de lid van artikel 322 van het Wetboek 
van Strafvordering echter bepaalt dat 
het verhoor van de voormelde personen 
geen nietigheid kan teweegbrengen wan
neer noch de procureur-generaal, noch 
de beschuldigde, noch de burgerlijke par
tijen zich ertegen verzet hebben dat zij 
gehoord werden; de voornoemde getui
gen, van wie de in artikel 322 van het 
Wetboek van Strafvordering omschreven 
verwantschap met een van de beschul
digden is erkend, allen hebben getuigd 
na de eed te hebben afgelegd, zonder dat 
uit de vermeldingen van het proces-ver
baal van de terechtzitting kan worden af
geleid dat noch de beschuldigden, noch 
hun raadslieden, noch het openbaar mi
nisterie zich niet ertegen hebben verzet 
dat die getuigen onder ede zouden wor
den gehoord; daaruit bovendien niet kan 
worden opgemaakt of de burgerlijke par
tijen zich niet daartegen hebben verzet; 
de veroordeling van de beschuldigden, 
nu ze aldus gegrond is op onwettig ver
kregen getuigenverklaringen, om die re
den nietig is; de onder ede afgelegde ge
tuigenverklaring van personen die enkel 
mogen getuigen wanneer noch het open
baar ministerie, noch de beschuldigden, 
noch de burgerlijke partijen zich ertegen 
hebben verzet dat zij gehoord worden, 
bovendien het recht van verdediging 

schendt, zodat het hof van assisen, nu 
het de artikelen 317 en 322 van het Wet
hoek van Strafvordering schendt en het 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging miskent, eiser niet wettig tot de 
doodstraf heeft kunnen veroordelen we
gens doden met voorbedachten rade : 

Overwegende dat luidens artikel 
322, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering het horen van de 
in het eerste lid vermelde personen 
geen nietigheid kan teweegbrengen, 
wanneer noch de procureur-gene
raal, noch de burgerlijke partij, 
noch de beschuldigden zich ertegen 
hebben verzet dat zij gehoord wer
den; 

Overwegende dat nergens in de 
processen-verbaal van de terechtzit
tingen van het hof van assisen mel
ding wordt gemaakt van enig verzet 
tegen het horen van de in het mid
del opgesomde getuigen; dat zodanig 
verzet niet kan worden vermoed of 
afgeleid uit het stilzwijgen van de 
processen-verbaal dienaangaande; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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 
14.1 van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten, 

doordat het Hof van Assisen van de 
provincie Brabant, dat bestond uit de he
ren Wezel en Tulkens, alsook mevrouw 
Velu, en dat zich bij arrest van 22 fe
bruari 1989 in raadkamer uitgesproken 
heeft over eisers verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling, tevens, op dezelfde 
wijze samengesteld en onder voorzitter
schap van de heer Wezel, de debatten 
heeft geleid en de zaak heeft behandeld 
op de terechtzitting die geleid heeft tot 
de vaststelling van de schuld van eiser 
en tot het arrest waarbij hij veroordeeld 
werd tot de doodstraf, en doordat het in 
de loop van het debat een verzoek om 
een aanvullend onderzoek heeft afgewe
zen, 

terwijl artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
artikel 14.1 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten bepalen dat een ieder, bij het 
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vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen of bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging, recht heeft op be
handeling van zijn zaak door een onpar
tijdige rechterlijke instantie; te dezen, 
dezelfde rechters die zich voordien had
den uitgesproken voor de handhaving 
van de voorlopige hechtenis en het ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling 
hadden afgewezen, daarna, meer bepaald 
onder de leiding van de voorzitter van 
het hof (van assisen), de debatten heb
ben gevoerd en de zaak hebben behan
deld op de terechtzitting waarop de 
schuld van eiser werd nagegaan; die om
standigheid bij eiser gewettigde twijfel 
kon doen ontstaan omtrent de geschikt
heid van het aldus samengestelde hof 
van assisen om de zaak op een onpar
tijdige wijze te behandelen; het aldus sa
mengestelde hof van assisen niet de door 
de voornoemde bepalingen voorgeschre
ven waarborgen van een onpartijdige 
rechterlijke instantie bood, zodat het ar
rest van 28 februari 1989 waarbij een 
verzoek om een aanvullend onderzoek 
werd afgewezen, alsook de arresten van 
3 maart 1989 van het Hof van Assisen 
van de provincie Brabant waarbij eiser 
tot de doodstraf werd veroordeeld en een 
burgerlijke veroordeling opliep, nietig 
zijn (schending van de in de aanhef van 
het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de in artikel 7 
van de wet op de voorlopige hechte
nis bedoelde voorlopige invrijheid
stelling, te rekenen van de dag van 
betekening van het arrest van ver
wijzing, moet gevraagd worden aan 
het hof van assisen, als dat zitting 
houdt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de rechters over de zaak 
zelf uitspraak hebben gedaan na, in 
dezelfde zaak, kennis te hebben ge
nomen van een verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstelling waarvan het 
onderzoek uitsluitend betrekking 
heeft op de waarde van dat verzoek 
en niet op de gegrondheid van de 
strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen de be

hof van assisen om de zaak op een 
onpartijdige wijze te behandelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

C. Op de voorziening, die op 10 
maart 1989 is ingesteld tegen het ar
rest van 3 maart 1989 waarbij uit
spraak is gedaan over de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; verwijst eiser in de 
kosten van zijn voorzieningen. 

31 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Butzler. 

Nr. 561 

2• KAMER - 31 mei 1989 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - NEERLEGG!NG VAN CONCLUSIES -
NEERLEGGING NIET VERMELD IN HET VON
NIS. 

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor 
dat de rechterlijke beslissing melding 
moet maken van de neerlegging van 
een conclusie (1). 

klaagde zijn ingesteld, bij eiser of 1------------~--
bij derden geen gewettigde twijfel 
kan doen ontstaan aan de geschikt
heid van het aldus samengestelde 

(1) Zie Cass., 5 jan. 1988, A.R. nr. 1542 
(A.C., 1987-88, nr. 270) en voetnoot 1. 
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(BAYRAK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7560) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

doordat het arrest eiser schuldig ver
klaart aan de misdrijven in de za
ken die de notitienummers 17.65.163/85, 
32.41.12638/87 en 60.66.106206/87 dragen 
op grond dat, wat de zaak nr. 
17.65.163/85 betreft, « het aan iedere be
klaagde ten laste gelegde feit bewezen is 
gebleven; het hof zijn overtuiging grondt 
op het feit dat de verklaringen van de 
drie betrokkenen (de beklaagden Bayrak 
en Karaburun en de minderjarige die 
hen vergezelde) niet met elkaar overeen
stemmen, alsook op de omstandigheid 
dat de getuige opgemerkt had dat een 
van de dieven een rode jas droeg, terwijl 
een van de opgepakte jongelui precies 
een jas van die kleur aanhad; dat de om
standigheid dat de getuige die verklaring 
bij de confrontatie lange tijd na de feiten 
ingetrokken heeft, gemakkelijk te ver
klaren valt uit de vrees die hij had »; wat 
de zaak 32.41.12638/87 betreft, « de be
schuldigingen, die Weber Michel voor de 
rijkswacht en de onderzoeksrechter 
heeft geuit, het hof (van beroep) tot de 
overtuiging hebben gebracht dat het 
Bayrak is die de heroine geleverd heeft 
de avond waarop Destrain Alain aan de 
gevolgen van een overdosis overleden is; 
de volledige en samenhangende uiteen
zetting van Weber op verschillende pun
ten bevestigd wordt door andere gege
vens van het dossier; daaruit eveneens 
volgt dat Bayrak zich schuldig heeft ge
maakt aan het niet verlenen van hulp 
aan een in gevaar verkerende persoon; 
het hof (van beroep) de passende reden
geving van de eerste rechter overneemt; 
bovendien moet worden opgemerkt dat 
Weber, die bekende, er geen enkel be
lang bij had Bayrak te beschuldigen, en 
dat het onwaarschijnlijk is dat Tolleneer 
niet zou hebben geweten, zoals zij zegt, 
vanwaar de tijdens de avond van 2 de
cember 1987 gebruikte heroine afkomstig 
zou zijn, terwijl zij toch wist dat Bayrak 

er geregeld in Holland ging kopen; de te
lastleggingen A, B, F1 en H bewezen zijn 
gebleven »; wat de zaak 60.66.106.206/87 
betreft, « de telastleggingen A3, C3 en E3 
bewezen zijn gebleven », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
geen gewag maakt van de conclusie die 
eiser voor het hof (van beroep) heeft 
neergelegd op de terechtzitting van 10 fe
bruari 1989, zodanig dat onmogelijk kan 
worden uitgemaakt of dit hof daarvan 
kennis heeft genomen en of het de voor
gelegde middelen zorgvuldig heeft onder
zocht, waaruit volgt dat het arrest ken
nelijk artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat noch artikel 97 

van de Grondwet, noch enige andere 
wettelijke bepaling voorschrijft dat 
de rechterlijke beslissing melding 
moet maken van de neerlegging van 
conclusies; 

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; 

Om die redenen, ongeacht de me
marie die op de griffie van het Hof 
is ingekomen op 23 mei 1989, dat is 
buiten de door artikel 420 bis, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring voorgeschreven termijn, ver
werpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

31 mei 1989 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. R. de Beco, 
Brussel, en P. Ramquet, Luik. 
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Nr. 562 

2• KAMER - 3:1. meii 1989 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - SCHOR
SING - STRAFVORDERING - VERSTEKVON
NIS - BETEKENING - SCHORSING VAN DE 
VERJARING - BEGR!P. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - SCHOR
SING - STRAFVORDERING - VERSCHILLEN
DE BEKLAAGDEN - WETTELIJKE BELETSE
LEN DIE DE BEHANDELING VAN DE STRAF
VORDERING TEN AANZIEN VAN EEN ONDER 
HEN IN DE WEG STAAN - SCHORSING VAN 
DE VERJARING TEN AANZIEN VAN DE ANDE
REN- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BE
LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - EEN ENKELE STRAF VOOR 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT 
SLECHTS OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BE
TREKKING HEEFT - STRAF NAAR RECHT 
VERANTWOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF. 

1" Wanneer een verstekvonnis is bete
kend, doch niet aan de persoon, wordt, 
bij het verstrijken van de gewone ver
zettermijn, de verjaringstermijn van 
de strafvordering geschorst en vervan
gen door de verjaringstermij~ van de 
straf; die geschorste termijn begint pas 
opnieuw te lopen vaned de dag waarop 
tegen het verstekvonnis een later ont
vankelijk verklaard verzet is gedaan 
(1). (Art. 24 wet van 17 april 1978; artt. 
151 en 187 Sv.) 

2" De wettelijke beletselen die de behan
deling van de strafvordering ten aan
zien van een van de beklaagden in de 
weg staan, schorsen de verjaring ten 
aanzien van de overigen, wanneer het 

' gaat om hetzelfde feit of om feiten die 
door het bestaan van intrinsieke sa
menhang onafscheidelijk met elkaar 
verbonden zijn (2). (Art. 24 wet 17 april 
1878.) 

3" Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk de vordering 
tot vernietiging van de op de strafvor-

(1) en (2) Cass., 22 feb. 1989, A.R. nr 7259 
(A.C., 1988-89, nr 352), met de verwijzmgen 

dering gewezen beslissing die gegrond 
is op een middel dat slechts op een 
van de misdrijven betrekking heeft, 
als de uitgesproken straf naar recht 
verantwoord blijft door een ander mis
drijf (3). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(PIPARO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7513) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1989 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing: 

Over de middelen : 
het eerste : schending van artike! 97 

van de Grondwet, 
doordat het arrest het beroepen vonnis 

waarbij eiser was veroordeeld wegens 
verschillende feiten die de collectieve en 
voortgezette uiting waren van hetzelfde 
opzet en waarvan « het laatste feit was 
gepleegd op 5 augustus 1982 (eenvoudige 
bankbreuk) » bevestigt, en beslist dat de 
in het bestreden vonnis vermelde verja
ringstuitende daad, zijnde het verhoor 
dat op 31 juli 1985 van beklaagde is afge
nomen in het kader van de aan de Itali
aanse overheid gegeven ambte1ijke op
dracht, nog altijd uitwerking heeft op 
grond dat « indien de misdrijven bewe
zen waren verklaard, (eiser) eind mei -
of begin juni - 1982 naar het buitenland 
zou zijn gevlucht en de hem toevertrouw
de kapitalen zou hebben meegenomen; 
dat hij aldus vrijwillig een toestand heeft 
geschapen waarin hij zelf en het Credit 
familial du Brabant zouden zijn opge
houden te betalen, en zijn krediet te za
men met dit van de vennootschap aan 
het wankelen heeft gebracht; dat hij op 
dat ogenblik als gefailleerde verplicht 
was, binnen drie dagen, aangifte te doen 
van het feit dat hij zelf en die vennoot
schap opgehouden hadden te betalen; dat 
hij zulks niet heeft gedaan; dat het door 
hem gepleegde misdrijf een voortgezet 
misdrijf is waaraan pas op 5 augustus 
1982 een eind zou gekomen zijn; dat hij 

(3) Cass., 1 maart 1989, A.R nr 7025 
(A.C., 1988-89, 368). 
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bovendien, door te vluchten ofschoon hij 
wist dat hij zelf en zijn vennootschap in 
staat van faillissement verkeerden en op 
het punt stonden faillietverklaard te wor
den, is weggegaan zonder het verlof van 
de rechter-commissaris, wat een voortdu
rend misdrijf is dat tot na 5 augustus 
1982 zou hebben voortgeduurd; dat, nu 
(eiser) geen verweer heeft gevoerd over 
de uitbreiding van de periode van het 
misdrijf, het de in de beschikking van 
verwijzing aangegeven periode is die in 
aanmerking moet worden genomen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie had betoogd dat, zo het laatste, 
hem ten laste gelegde feit werkelijk een 
eenvoudige bankbreuk is, er zou moeten 
aangenomen worden, om bij de bewoor
dingen van de telastleggingen te blijven, 
dat de periode van het misdrijf, wat hem 
betreft, afgelopen was op 24 juni 1982, 
dag waarop hij failliet verklaard werd, 
en niet op 5 augustus 1982, dag waarop 
de vennootschap onder firma die hij zo
gezegd met de beklaagde Lopez had op
gericht, failliet verklaard werd; de fail
lietverklaring van de vennootschap on
der firma immers, ook al brengt zij het 
persoonlijk faillissement van de venno
ten mede, wegens het beginsel van de 
eenheid van het faillissement niet tot ge
volg kan hebben gehad dat hij een twee
de maal failliet werd verklaard vooraleer 
zijn eigen faillissement afgesloten was; 
de strafrechter bovendien de veroorde
ling wegens bankbreuk niet uitsluitend 
kan gronden op het door de rechtbank 
van koophandel uitgesproken vonnis van 
faillietverklaring; hij zelf dient na te 
gaan of de voorwaarden voor de failliet
verklaring vervuld waren; uit de verkla
ringen van de heer Coca (en meer be
paald uit diens eerste verhoor op 9 juni 
1982) blijkt dat het geld en de interesten 
aan de spaarders moesten worden terug
gegeven op vrijdag 11 juni 1982; gesteld 
dat de feiten bewezen waren, eiser ten 
laatste op die datum opgehouden zou 
hebben te betalen, en derhalve op grond 
van dezelfde redenering, ook de vennoot
schap onder firma die tussen hem en de 
heer Lopez zou hebben bestaan, zodat in 
ieder geval de aanvang van de verja
ringstermijn van de strafvordering kan· 
worden bepaald op 11 juni 1982; de straf
vordering dus, wat hem betreft, verjaard 
was zonder dat hoeft te worden nage
gaan of eventueel een andere daad dan 
zijn verhoor op 31 juli 1985 de verjaring 
rechtsgeldig heeft kunnen stuiten; het 
bestreden arrest, nu het de verjaringster
mijn doet ingaan op 5 augustus 1982, dag 

van de faillietverklaring van de vennoot
schap onder firma die zogezegd tussen 
eiser en de heer Lopez zou zijn opge
richt, niet antwoordt op eisers conclusie 
ten betoge dat de verjaringstermijn is 
beginnen te lopen op 11 juni 1982, dag 
waarop de betalingen werden stopgezet, 
en uiterlijk op 24 juni 1982, dag waarop 
hij door de rechtbank van koophandel 
failliet verklaard werd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest niet zon
der in tegenstrijdigheid te vervallen, kon 
vaststellen, enerzijds, dat eiser Belgie 
eind mei/begin juni 1982 verlaten had en 
dat hij op dat tijdstip opgehouden had te 
betalen, en anderzijds, het aanvangstijd
stip van de verjaringstermijn kon vast
stellen op 5 augustus 1982, dag van de 
faillietverklaring van de vennootschap 
onder firma die hij samen met de heer 
Lopez zou hebben opgericht (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

het tweede : schending van het alge
meen beginsel van h~t recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiser Belgie eind mei/begin 
juni 1982 verlaten had en dat hij op dat 
ogenblik in staat van faillissement ver
keerde, beslist heeft dat de periode van 
het misdrijf ten minste tot 5 augustus 
1982 heeft voortgeduurd, 

terwijl eiser niet aangezocht is ver
weermiddelen voor te dragen betreffende 
de uitbreiding van de periode van het 
misdrijf tot na de staat van faillissement; 

het derde: schending van artikel 574, 
4" en 5", van het Wetboek van Koophan
del, 

doordat het arrest de misdrijven F.l.c 
(niet doen van aangifte van faillissement 
binnen drie dagen) en F.l.b (weggegaan 
zijn zonder verlof van de rechter-com-

. missaris) beschouwt als voortdurende 
misdrijven die derhalve tot na de staat 
van faillissement zouden hebben voortge
duurd, 

terwijl, eerste onderdeel, de overtre
ding van artikel 574, 4", van het Wetboek 
van Koophandel bestaat in het verzuim 
om een handeling binnen een welbepaal
de termijn te verrichten; zo de aangifte 
van het faillissement niet gebeurd is, is 
het misdrijf bij het verstrijken van de 
termijn van drie dagen voltrokken; dat 
misdrijf dus wel degelijk een aflopend 
misdrijf is; 

tweede onderdeel, de overtrediJ:~g van 
artikel 574, 5", van het Wetboek van 
Koophandel voltrokken is op het ogen-
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blik dat de dader weggaat zonder het 
daartoe vereiste verlof, ook al duren de 
gevolgen daarvan voort gedurende de ge
hele periode van de afwezigheid; 

het vierde: schending van de artikelen 
97 van de Grondwet en 55 van het Straf
wetboek, 

doordat het arrest beslist dat eiser wel 
degelijk mededader of medeplichtige is 
van de misdrijven waarvoor hij wordt 
vervolgd op grond dat « de eerste rechter 
gewezen heeft op drie gegevens waaruit 
blijkt dat (eiser) aan Lopez, die de ver
duistering en de eruit voortvloeiende 
misdrijven heeft uitgedacht, bewust en 
vrijwillig hulp heeft verleend die voor 
het plegen .ervan onontbeerlijk was; het 
hof (van beroep) op grond van die gege
vens tot de overtuiging is gekomen dat 
beklaagde vergeefs poogt de bewijswaar
de ervan te ontkennen », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser met be
trekking tot het eerste gegeven dat de 
eerste rechter in aanmerking genomen 
had, namelijk het feit dat eiser houder 
was van talrijke rekeningen, in zijn con
clusie had betoogd dat « zo hij inderdaad 
3 of 4 rekeningen had geopend in de tijd 
dat hij restaurant hield, de overige reke
ningen geopend zijn op vraag van Lopez 
en in banken waar hij zelf rekeninghou
der was »; eiser, met betrekking tot het 
tweede gegeven dat de eerste rechter in 
aanmerking genomen had, in zijn appel
conclusie staande hield dat niets erop 
wees dat hij << verdwenen was op 2 juni, 
nadat de spaarboekjes hem overhandigd 
waren »; hij integendeel << op 1 juni, v66r 
het begin van het toeristisch seizoen, in 
Italii:i was. Er trouwens geen enkel be
wijs is opgemaakt voor de inontvangst
neming van de spaarboekjes. Indien zij 
werkelijk (aan eiser) waren overge
maakt, zou de heer Coca niet hebben na
gelaten een ontvangstbewijs te onderte
kenen, zoals hij dat gewoon was. Hij 
heeft zelfs toegegeven ontvangstbewijzen 
te hebben doen tekenen voor geld dat 
(eiser) nooit gezien had »; eiser, met be
trekking tot het derde gegeven dat de 
eerste rechter in aanmerking genomen 
had, namelijk de twee door de heer Lo
pez uitgegeven cheques, die eiser zoge
zegd op het credit van zijn rekening had 
gebracht ten einde over het fonds ervan 
te kunnen beschikken, in zijn appelcon
clusie had betoogd dat het niet bewezen 
was << dat hij ze zelf op het crediet van 
zijn rekening zou hebben geboekt. Gelijk 
wie kan zich aan het loket van een 
agentschap aanbieden en een storting 
verrichten op een rekening waarvan hij 

geen houder is of een cheque boeken op 
het credit van een rekening waarvan hij 
geen houder is '' en << dat hij zelf over 
het fonds zou hebben beschikt. Geen en
kele inlichting wordt verstrekt over de 
wijze van geldopneming. (Eiser) had ver
schillende in blanco getekende cheques 
overhandigd aan Lopez die ze zeer ge
makkelijk zelf heeft kunnen innen »; ei
ser tevens had betoogd dat het niet be
wezen was dat hij listige kunstgrepen 
had aangewend en dat het bestaan van 
listige kunstgrepen niet kan worden af
geleid uit de enkele omstandigheid dat 
de cheques naderhand niet gedekt ble
ken te zijn; het bestreden arrest bijge
volg, nu het zich ertoe beperkt te vermel
den dat het de argumenten van de eerste 
rechter overneemt waarvan eiser tever
geefs de bewijskracht poogt te ontken
nen noch met die noch met enige ande
re 'grond antwoordt op de conclusie 
waarin eiser precies was ingegaan op elk 
van de door de eerste rechter in aanmer
king genomen gegevens, en derhalve ar
tikel 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de drie door de eer
ste rechter in aanmerking genomen ge
gevens waarop het hof van beroep ver
klaart zijn overtuiging te gronden, niet 
kunnen worden aangemerkt als bestand
delen van een rechtstreekse medewer
king aan de uitvoering van het misdrijf 
of van een zodanige hulp dat het mis
drijf er zonder niet had kunnen gepleegd 
worden, aangezien de eerste twee geen 
betrekking hadden op de misdrijven en 
het derde zelf een van de misdrijven was 
waarvoor eiser werd vervolgd; geen van 
die gegevens erop wijst dat er vooraf 
tussen eiser en de medebeklaagde af
spraken waren gemaakt om het misdrijf 
te plegen, het arrest bijgevolg, nu het be
slist dat die gegevens aantonen dat er 
bewust en vrijwillig hulp was verleend 
die onontbeerlijk was voor het plegen 
van de verduistering en de eruit voort
vloeiende misdrijven die door Lopez wa
ren uitgedacht, de beslissing niet naar 
recht verantwoordt en derhalve artikel 
66 van het Strafwetboek schendt; 

het vijfde : schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de telastlegging 
F.l.b << weggaan zonder verlof van de 
rechter-commissaris » als bewezen be
schouwt, 

terwijl eiser in zijn conclusie had be
toogd dat << het faillissemen~ bij verst~~ 
was uitgesproken toen (e1ser) Belg1e 
reeds verlaten had, zodat hij, aangezien 
hij in het buitenland was en niet wist 
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dat hij faillietverklaard was, ook niet deelt tot een enkele straf van vijf 
kon weten dat hij het verlof van een jaar gevangenis en 3.000 frank geld
rechter-commissaris nodig had om te boete; 
blijven waar hij was » : Overwegende dat die beslissingen 

Overwegende dat die middelen bovendien bevelen dat het vonnis, in 
aan het arrest hoofdzakelijk verwij- zoverre het op eiser en Victor Lo
ten dat het heeft beslist dat het laat- pez-Piniella betrekking heeft, zal 
ste, door de appelrechters bewezen worden bekendgemaakt overeen
verklaarde misdrijf dagtekent van 5 komstig artikel 583 van het Wetboek 
augustus 1982, terwijl, volgens eiser, van Koophandel; 
de periode van het misdrijf, de fei- Overwegende dat de verjaring van 
ten als bewezen beschouwd zijnde, de strafvordering regelmatig is ge
afgelopen was op 11 juni 1982 of op stuit, meer bepaald op 29 maart 
24 juni 1982, zodat de strafvordering 1985 door het proces-verbaal nr. 
verjaard was; 6990 dat tegen Alfonso Piparo en 

Overwegende dat het bestreden Victor Lopez-Piniella is opgemaakt 
arrest, bij de uitspraak over het door de gerechtelijke politie van 
door eiser tegen het arrest van 27 Brussel en dat betrekking had op de 
januari 1989 gedane verzet en over onderzoeksopdrachten die op last 
het hoger beroep van eiser en het van de onderzoeksrechter werden 
openbaar ministerie, het op 4 no- uitgevoerd ten einde die verdachten 
vember 1988 door de Correctionele in het buitenland te ondervragen; 
Rechtbank te Brussel gewezen von- Overwegende dat het op 5 no,·.,m
nis bevestigt, in zoverre het alle te- her 1987 gewezen verstekvonn ; op 
lastleggingen bewezen had ver- 27 december 1987, overeenlromstig 
klaard op het verzet van eiser tegen t'k 1 40 h G h r k 
de beslissing die dezelfde rechtbank ar 1 e van et erec te Ij Wet-

hoek, bij ter post aangetekende 
op 5 november 1987 in de zaak van brief is betekend aan Victor Lopez
eiser en van twee andere beklaag- Piniella, aan diens woonplaats in 
den, onder wie Victor Lopez-Piniella, Spanje; 
bij verstek had gewezen; 

0 d d t h t b t d Overwegende dat, wanneer een verwegen e a e es re en 
arrest eiser als dader of mededader verstekvonnis niet aan de persoon is 
van valsheid en gebruik van valse betekend, de verjaringstermijn van 
stukken (telastlegging A), bedrieg- de strafvordering bij het verstrijken 
lijke bankbreuk (telastlegging B), van de gewone verzettermijn ge
oplichtingen (telastlegging c1), ver- schorst is en eerst opnieuw begint 

te lopen de dag van de ontvankelijk
duisteringen (telastlegging D), uitgif- heidsverklaring van het verzet tegen 
te van ongedekte cheques (telastleg- het verstekvonnis; 
ging E), eenvoudige bankbreuk (te-
lastlegging F), overtredingen van de Overwegende dat de wettelijke be
wetsbepalingen betreffende de con- letselen die de behandeling van de 
trole op de private spaarkassen en strafvordering ten aanzien van een 
het openbaar aantrekken van spaar- van de beklaagden in de weg staan, 
gelden (telastlegging G.H.I.), alsook de verjaring schorsen ten aanzien 
betreffende de bescherming van het van de anderen, wanneer het gaat 
loon van werknemers (telastlegging om hetzelfde feit of om feiten die 
J) veroordeelt tot een enkele straf door het bestaan van intrinsieke sa
van vijf jaar gevangenis en 300 menhang onafscheidelijk met elkaar 
frank geldboete; verbonden zijn; 

Overwegende dat het vonnis van 5 Overwegende dat te dezen uit de 
november 1987 Victor Lopez-Piniel- . gedingstukken niet blijkt dat het 
la, als dader of mededader van de- wettelijk beletsel dat de behande
zelfde overtredingen met uitzonde- ling van de strafvordering ten aan
ring van de telastlegging J, veroor- zien van de medebeklaagde Victor 
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Lopez-Piniella verhindert, verdwe-1 
nen is; dat dit wettelijk beletsel tot 
gevolg heeft dat de verjaring ten 
aanzien van eiser vanaf 11 februari 
1988 is geschorst; 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre zij betrekking hebben op de 
verjaring van de strafvordering, niet 
tot cassatie kunnen leiden, aange
zien die verjaring gestuit was op 29 
maart 1985 en geschorst op 11 fe
bruari 1988; 

Dat de middelen in dat opzicht elk 
belang missen; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest eiser veroordeelt tot een 
enkele straf van vijf jaar gevange
nis en 3.000 frank geldboete, welke 
straf naar recht verantwoord is door 
de telastlegging C (oplichting), en 
beveelt dat de beslissing, overeen
komstig artikel 583 van het Wetboek 
van Koophandel, zal worden be
kendgemaakt, een beveiligingsmaat
regel die naar recht verantwoord 
wordt door de telastlegging F, a 
( eenvoudige bankbreuk die erin be
staat dat hij, met het oogmerk om 
zijn faillissement uit te stellen, toe
gestemd heeft in leningen, effecten
circulaties en andere al te kostelijke 
middelen om zich geld te verschaf
fen); 

Overwegende dat · derhalve de 
middelen, in zoverre zij kritiek oefe
nen op de gronden die enkel betrek-

king hebben op de overige, aan ei
ser ten laste gelegde feiten, niet 
kunnen leiden tot cassatie; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding: 

Overwegende dat, nu de veroorde
lende beslissing ten gevolge van de 
verwerping van de ertegen ingestel
de voorziening kracht van gewijsde 
verkrijgt, het tegen het bevel tot on
middellijke aanhouding ingestelde 
rechtsmiddel geen belang meer 
heeft en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

31 mei 1989 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Willems - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. M.F. Du
buffet, Brussel. 
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c 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie -
Algemeen - Strafzaken - Rechtvaardigings
grond - Onoverkomelijke dwaling - Besluit 
door de feitenrechter getrokken uit de door 
hem gedane vaststellingen Toetsing door 
het Hof. 1112 

Cassatie 
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie -
Ambtshalve op te werpen middelen en 
gronden van niet-ontvankelijkheid - Straf
zaken - Strafvordering - Voorziening van 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij. 754 

Cassatie 
Vordering tot vernietiging - Stra,fzaken -
Art. 441 Sv. - Vordering van de procureur
generaal bij het hof van beroep tot vaststel
ling van de datum van opening van de zitting 
van het hof van assisen en van de debatten 
voor dat hof- Weigering van de eerste voor
zitter van het hof van beroep. 778 

Cassatie 
Arresten - Vorm - Rechtspleging - Proce
dure in strafzaken - Bepaling van de 
rechtsdag - Bekendmaking. 996 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Omvettigheid van de terbeschikkingstelling 
van de regering. 849 
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Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Verbeurdverklaring waarin de wettelijke 
vereisten niet worden vastgesteld. 850 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Ca.ssatie van 
de beslissing op de strafvordering- Vernieti
ging van de eindbeslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering - Voorwaarden. 839 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang ~ Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Regelmatige 
voorzieningen van de beklaagde en de vrij
willig tussengekomen verzekeraar - Vernie
tiging op de voorziening van de verzekeraar 
- Vernietiging van de beslissing ten aanzien 
van de beklaagde - Voorwaarden. 841 

Cassatie 
Vernietiging - Ornvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging 
van een beslissing - Vernietiging van de 
emit voortvloeiende beslissing. 1122 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing waarbij alle aanspra
kelijkheid voor een ongeval ten laste van de 
bestuurder van een voertuig wordt gelegd -
Cassatie op grond dat de rechter onwettig 
heeft beslist dat de burgerlijke partij niet 
mede-aansprakelijk is - Gevolg. 1143 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de vrijwillig tussengekomen partij -
Eindbeslissing op de rechtsvordering van een 
burgerlijke partij - Cassatie van die beslis
sing die de vernietiging medebrengt van de 
niet definitieve beslissing op de rechtsvorde
ring van een andere burgerlijke partij -
Voorwaarde. 839 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Voorziening van de verzekeraar van de 
beklaagde - Vernietiging van de beslissingen 
op de tegen die verzekeraar ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen - Vernietiging 
van de beslissing waarbij het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding 
wordt gesteld - Voorwaarden. 1119 

Cassatie 
Vernietiging - Omvang - Strafzaken -
Burgerlijke rechtsvorderingen - Voorziening 
van de W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde 
- Vernietiging van de op een burgerlijke 
rechtsvordering gewezen eindbeslissing -
Vernietiging van de niet definitieve beslissing 
op een andere, tegen dezelfde verzekeraar 

I 
I 

ingestelde burgerlijke rechtsvordering -
Voorwaarden. 1119 

Cassatiemiddelen 
Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Middel volgens hetwelk de 
bewijskracht van een akte is miskend - Aide 
niet bij de vobrziening gevoegd - Overleg
ging van die akte in een andere zaak -
Samenvoeging van de zaken - Gevolg. 823 

Castsatiemiddelen 
1

1 

Strafzaken - Middel uit miskenning van de 
rechtspraak - Ontvankelijkheid. 869 

'Cassatiemiddelen 

I 
Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
iMiddel hieruit afgeleid dat de eiser, aange-
1stelde, is veroordeeld tot schadevergoeding 
hoewel de beslissing niet vaststelt dat bij hem 
bedrog, zware schade of een gewoonlijk voor
komende Iichte fout aanwezig was -:- Beslis
sing waarbij niet wordt vastgesteld dat de 
rechtsbetrekkingen tussen aangestelde en 
(aansteller voortvloeiden uit een arbeids
lovereenkomst in de zin van art. 1 Arbeids
;overeenkomstenwet - Ontvankelijkheid. 949 

1 

Cassatiemiddelen 
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken 
- Middel waarin schending van een vreemde 
wet wordt aangevoerd - Opgave van de artt. 
1319 tot 1322 B.W. 968 

1 Cassatiemiddelen 

I 
Gemis aan feitelijke grondslag - Burgerlijke 
zaken - Begrip. 788 

' Cassatiemiddelen 
Gemis aan feitelijke grondslag - Burgerlijke 
zaken - Middel ten betoge dat .geen 
uitspraak is gedaan over een aanvraag tot 
heropening van de debatten - Geen overleg
ging van de aanvraag tot heropening van de 
debatten. 917 

C.assatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang voor eiser - Strafzaken - Strafvorde
ring - Een enkele straf voor verschillende 
misdrijven - Straf naar recht verantwoord 
door een ander misdrijf. 747 

Cassatiemiddelen 
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken -
Strafvordering - Straf - Keuze - Middel 
dat op die keuze kritiek oefent - Keuze die 
gunstig uitvalt voor eiser. 749 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang voor eiser - Strafzaken - Strafvorde
ring - Een enkele straf uitgesproken wegens 
verschillende misdrijven - Middel dat enkel 
betrekking heeft op een van die misdrijven -
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Straf naar recht verantwoord door een ander 
misdrijf - Ontvankelijkheid. 843 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan , 
belang voor eiser - Strafzaken - Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel dat enkel betrek
king heeft op een misdrijf - Beslissing die 
naar recht verantwoord blijft door ee~1 ander 
misdrijf - Ontvankelijkheid. 843 

Cassatiemiddelen I 
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang voor eiser - Strafzaken - Strafvorde
ring - Een enkele straf voor verschill~nde 
misdrijven - Middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft - Straf naar 
recht verantwoord door een ander misdrijf. 

1156 

D 

Derdenverzet 
Derdenverzet tegen een beschikking van de ' 
beslagrechter tot benoeming van een notaris 
belast met de veiling van het in beslag I 
genomen onroerend geed en met de verrich
tingen tot rangregeling - Termijn. 940 

Diefstal en afpersing 
Afpersing - Bedreiging - Begrip. 999 

Diefstal en afpersing 
Diefstal - Bestanddelen. 1002 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Vrijlating - Ingeschrevene die Belg 
is geworden - Dienst volbracht in het land 
van herkomst. 1041 

Dienstplicht 
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op licha
melijke grand - Tabel als bijlage K.B. 5 nov. 
1971 - Aandoening met ongeschiktheid tot 
gevolg - Beslissing van de herkeuringsraad 
dat een dienstplichtige aan zodanige aandoe
ning Jijdt - Beslissing dat de dienstplichtige 
niet dermate aan die aandoening lijdt dat 
deze ongeschiktheid tot gevolg heeft. 1109 

Di.enstplicht 
Allerlei- Voorziening in cassatie- Voorzie
ning van de minister van Binnenlandse 
Zaken - Vorm. 988 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheiding - Gronden - Huwelijk tussen 
vreemdelingen - Wet van 27 juni 1960 -
Toepasselijke wetgeving. 968 

Erfenissen 
Wettelijk voorbehouden erfdeel van de 
kinderen - Artt. 8.1 en 14 E.V.R.M. 1010 

Exploot van gerechtsdeurwaarder 
Doorhaling - Verwijzing - Geen goedkeu
ring - Gevolg. 821 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillietverldaring op verzoek - Inleiding van 
de vordering bij dagvaarding. 795 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk aldtoord 
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverkla
ring - Recht van verdediging van de schulde
naar. 1004 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechteiijk akkoord 
Rechtspleging - Mededeling aan het open
baar ministerie - Vorderingen inzake 
gerechtelijk akkoord - Begrip. 1098 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen voor personen en verbintenissen -
Wederzijdse schuldvorderingen van een 
schuldeiser van het faillissement en van de 
boedel - Voorwaarden van schuldvergelij
king - Bestaan van een nauwe samenhang 
tussen die schuldvorderingen - Beoordeling 
door de feitenrechter - Toetsing van het Hof. 

1125 

Faillissement, faillissementsaltkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen voor personen en verbintenissen -
Verbintenis of overeenkomst met ongeoor
loofde oorzaak - Gevolgen m.b.t. de opname 
van de schuld in het passief van het faillisse
ment. 1125 
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G Gerechtskosten 

Gemeente 

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Rechtsvordering van de 

, getroffene tegen het Fonds voor Arbeidsonge
' vallen. 1106 

Gemeenteverordening - Gemeentelijk poli
tiereglement op de aanplakking van recla
meaffiches, uitgevaardigd op grond van de 1 

decreten van 1789 en 1790 - Geldigheid. 971 . 

Gemeente 
Openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn - Wet 26 april 1962 - Beheer -
Begrip. 1083 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke 
belastingen 
Gemeentebelastingen - Beslissing waarbij 
de bestendige deputatie enkel steunt op 
loutere beweringen van het college van burge
meester en schepenen - Schending van de 
regels inzake de bewijslast. 947 

Geneeskunde 
Geneesmiddelen - Verdovende middelen -
Handel - Verbeurdverklaring - Geen vast
stelling van de wettelijke vereisten - Gevolg. 

850 

Geneeskunde 
Beroepsgeheim - Bloedproef op een patient 
van de opgevorderde geneesheer. 989 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Art. 30 K.B. nr. 79 
van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der 
Geneesheren - Draagwijdte. 835 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Raad van de Orde 
- Wraking - Procedure - Toepasse!ijke 
wet. 926 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtrechtsvorde
ring gegrond op een K.B. - K.B. van valsheid 
beticht - Gevolgen. 928 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Raad van de Orde 
- Wraking van een lid - Vereisten. 928 

Geneeskunde 
Orden - Beslissing van de provinciale raad 
- Vernietiging door de raad van beroep -
Devolutieve kracht van het hoger beroep. 1038 

Gerechtelijke politic 
Hoog Comite van Toezicht - Bevoegdheid -
Openbaar centrum voor maatschappelijk. 
welzijn. 1083 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken Procedure voor de 
feitenrechter - Veroordeling in de kosten -
Motivering - Onderscheid. 1059 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Strafvordering · - Verjaring - Veroorde
ling van de beklaagde in kosten - Onwet
ltigheid. 7 4 7 

Gerechtslmsten 
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter 
- Verscheidene beklaagden en verscheidene 
telastleggingen - Veroordeling van de ene en 
vrijspraak van de andere- Veroordeling van 
eerstgenoemde in aile kosten van de strafvor
dering- Voorwaarde. 843 

H 

Herziening 
1 Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw 

feit - Advies van het hof van beroep - Toet-

1 

sing van het advies aan de wet door het Hof 
van Cassatie. 915 

Hof van assisen 
j Arrest van verwijzing van de kamer van 
I inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van 

de beschuldigde binnen vijftien vrije dagen 
na de betekening van het arrest en binnen de 
termijn van vijftien dagen na de ondervraging 
door de voorzitter van het hof van assisen -
Toetsing door het Hof. 878 

Hof van assisen 
Samenstelling van de jury en van het hof -
Vordering van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep tot vaststelling van de datum 
van opening van de zitting en van de debatten 
- Weigering van de eerste voorzitter van het 
hof van beroep. 778 

Hoff van assisen 
Behandeling ter zitting - Getuigen, bloedver
wanten of aanverwanten van de beschul
digden - Geen verzet van de partijen tegen 
hun verhoor - Bewijs. 1152 

Hof van assisen 
Eindarrest - Wettigheid Vragen aan de 
jury - Vraag die niet aile bestanddelen van 
het misdrijf vermeldt. 1002 
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Hoger beroep ' Hour van goederen 
Belastingzaken - Verzoekschrift van het · Handelshuur Huurhernieuwing 
bestuur tot benoeming van een of drie 1 Handelshuurwet, art. 14, tweede lid 
scheidsrechters - Beslissing van de vrede- · Aanvraag tot huurhernieuwing, door de 
rechter waarbij dat verzoek wordt afgewezen I onderhuurder gericht aan de hoofdhuurder 
en een schatting tot velerlei doeleinden wordt en ter kennis gebracht van de verhuurder -
bevolen - Beslissing vatbaar voor hager : Afwijzend antwoord van de hoofdhuurder of 
beroep. 938 van de verhuurder - Vertrekpunt van de 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen 
- Beslissing over een vordering tot tussen
komst - Ontvankelijkheid van het hager 
beroep - Vereisten. 9191 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Bevoegd- ; 
heid van de rechter - Uitspraak van een 1 

rechtbank van eerste aanleg over de zaak zelf 
- Bevoegdheid •ratione materiae • van de 
rechtbank van koophandel - Verplichting 
voor het hof van beroep om het geschil te 
beslechten. 766 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Nietigheid van de beroepen 
beslissing - Devolutieve kracht van het 
hoger beroep. 1038 

Hour van goederen 
Algemene begrippen - Verplichtingen van de 
verhuurder - Onderhoud en herstel -
Aanpassingswerken vereist als gevolg van een : 
overheidsmaatregel. 1133 

Hour van goederen 
Algemene begrippen - Verplichtingen van de 
verhuurder - Vrijwaring voor gebreken -
Veiligheidsnormen door de overheid opge
legd. 1133 

Hour van goederen 
Huishuur - Verplichtingen van partijen -
Aanpassing van de huurprijs aan de kosten 
van levensonderhoud - Rechtsvordering van 
de verhuurder tot betaling van de aangepaste •· 
huurprijs - Verjaring ·- Toepassingsgebied. 

883 ; 

Hour van goedel'en 
Pacht - Einde - Onteigening ten algemenen 
nutte - Art. 18.4 Pachtwet. 1036 

Hour van goederen 
Pacht - Voorkooprecht - Openbare verkoop 
- Gepacht goed dat slechts een dee! is van 
het te koop gestelde eigendom. 1032 1 

Hour van goederen 
Handelshuur - Handelshuurwet 1951, art. 1 
- Kleinhandel - Begrip. 761 1 

Hour van goedel'en 
Handelshuur - Einde - Weigering van 
huurhernieuwing - Verhuurder, een kapi
taalvennootschap - Voorwaarden. 882 

termijn van dertig dagen waarbinnen de 
onderhuurder de hoofdhuurder en de 
verhuurder dient te dl!gvaarden. 893 

Huwelijk 
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten Onderhoudsuitkering op 
grand van art. 223 B.W. - Dringende 
maatregel. 1138 

I 

Indeplaatsstelling 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Art. 70, 
§ 2, Z.I.V.-wet - Verzekeringsinstelling die in 
de plaats treedt van de rechthebbende -
Vereisten. 792 

Indeplaatsstelling 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering ten 
gevolge van een misdrijf - Rechtsvordering 
van de schadelijder - Afzonderlijke vorde
ring van de arbeidsongevallenverzekeraar -
Verzekeraar die in de rechten van de getrof
fene treedt. 1071 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Inkomsten uit onroe
rende goederen- Vaststelling van het kadas
traal inkomen - Verzoekschrift van het 
Bestuur van het Kadaster tot benoeming van 
een of drie scheidsrechters - Beslissing van 
de vrederechter waarbij dat verzoek wordt 
afgewezen en een schatting tot velerlei 
doeleinden wordt bevolen Beslissing 
vatbaar voor hager beroep. 938 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Meerwaarden - Art. 36bis, tweede lid, W.I.B. 
- Bepaling van het bedrag van de meer
waarden - Verhoging van de aanschaffings
of beleggingswaarde van een ongebouwd 
onroerend goed, verkregen door een in art. 
36bis W.I.B. bedoelde belastingplichtige -
Uitgaven voor uitrusting, verbetering of infra-
structuur van het goed Draagwijdte van 
art. 36bisvoorme!d. 890 
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Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfslasten - Huren van een onroerend 
goed - Bijkomende verblijfgelegenheid. 858 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Berekening van de 
aanslag - Voorafbetalingen - Terugbetaling, 
- Moratoire interest. 1129 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Berekening van de 
aanslag- Voorafbetalingen- Aard. 1129· 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Meerwaarden -
Vrijstelling- Voorwaarden. 1066. 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - 1 
Roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing' 
- Te~gbetaling - Moratoire interesten. 933 

llnkomst~nbelastingen I 
Voorheffingen en be!astingkrediet 
Voorheffing - Terugbetal\!lg Moratoire 
interest. 1129' 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet 
Voorheffing - Aard. 

Inlmmstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Inkohiering. 

11291 
I 

lnkomstenbelastingen : 
Belastingheffing - Wijziging door de admi
nistratie van een aangifte - Kennisgeving. 
aan de belastingplichtige - Draagwijdte. 1068

1 

Inkomstenbelastingen t 

Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Verge-i 
lijking met soortgelijke belastingplichtigen -
Begrip. 831 

llnkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep -
Bevoegdheid van het hof van beroep. 830 

llnkomstenbelastingen I 
Voorziening voor het hof van beroep -
Nieuwe bezwarenregeling - Werking in del 
~~ M2 

Inkomstenbelastingen ! 
Voorziening voor het hof van beroep - Rechtl 
van verdediging - ·verwittiging van de 
raadsman van de belastingplichtige. 1068. 

Interest I 
Moratoire interesten - Inkomstenbelas
tingen - Bedrijfsvoorheffing - Terugbeta-1 
ling. 933 

Interest 
1 

Moratoire interesten - Inkomstenbelas-[ 
tingen- Voorheffing- Voorafbetalingen
Terugbetaling. 1129 

Interest 
Compensatoire interest - Conclusie waarin 
de beklaagde betoogt dat de vertraging 
waarmee het slachtoffer schadeloos is gesteld, 
te wijten is aan diens nalatigheid - Vonnis 
waarbij compensatoire interest wordt toege
kend op grond al!een dat de vertraging 

- waarmee het slachtoffer zijn vordering heeft 
ingesteld, hem zijn recht op compensatoire 
interest niet doet verliezen - Wettigheid. 

1094 

J 

Jeugdbescherming 
Ontzetting van het ouderlijk gezag - Begrip. 

957 

K 

Koop 
Concessies van alleenverkoop - Art. 3, wet 27 
juli 1961 - Billijke bijkomende vergoeding -
Begrip. 1059 

Koop 
Concessies van alleenverkoop - Art. 2, wet 27 
juli 1961 - Billijke vergoeding - Begrip. 1059 

Koophandel, koopman 
Art. 12, zevende lid, wet 29 juni 1975 betref
fende de handelsvestigingen - Termijn waar
binnen het Interministerieel Comite over de 
beroepen uitspraak doet - Aard· van de 
termijn. 1028 

Koophandel, lmupman 
Nietigverklaring van een machtiging tot 
handelsvestiging door de Raad van State -
Gevolgen. 1112 

L 

Le1ning . 
Verbruiklening - Teruggave - Tijdsbepaling 
- Onbepaalde tijd - Vaststelling door de 
feitenrechter. 964 
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Levensonderhoud 
Onderhoudsuitkering op grond van art. 223, 
B.W. - Dringende maatregel. 1138 

M 

Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W. 

Monumenten en landschappen (Behoud 
van) 
Wet van 7 augustus 1931, art. 7 - Toepasse
lijkheid in het Nederlandse taalgebied. 758 

I 

N 

Rechtsvordering tot terugbetaling door parti
culieren van maatschappelijke dienstverle
ning - Verjaringstermijn van de rechtsvorde- , 

Nachtgerucht, nachtrumoer 
Hoofdgevangenisstraf van negen dagen 
wegens het plegen, in staat van bijzondere 
herhaling, van nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kon 
worden verstoord - Rechter die bovendien 
met toepassing van art. 29, eerste lid, wet 1 
aug. 1985 ten Iaste van de beklaagde de 
verplichting uitspreekt om een bedrag van 
vijf frank, vermeerderd met opdeciemen, te 
betalen bij wijze van bijdrage tot de financie
ring van het Fonds tot Hulp aan de Slachtof-

ring. 1021 

Militair 
Misdrijf gepleegd door een persoon die 
nadien militair geworden is Bevoegdheid 
van de gewone rechtbank. 854 

Misdrijf 
Soorten - Voortdurend misdrijf- Verlating 
van familie. 1076 

Misdrijf 
Toerekenbaarheid - Rechtspersoon - Dader 
van een misdrijf - Strafrechtelijke verant
woordelijkheid van de natuurlijke persoon 
door wiens toedoen de rechtspersoon is opge
treden. 990 

Misdrijf 
Gepleegd in het buitenland - Feiten van 
verlating van familie deels in Belgie deels in 
het buitenland gepleegd - Een enkel 
misddjf. 1076 

Misdrijf 
Rechtvaardiging - Misdrijf gepleegd in staat 
van dronkenschap of alcoholintoxicatie. 853 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning - Recht
vaardiging - Onoverkomelijke dwaling -
Vaststellingen van de feitenrechter - Toet
sing door het Hof. 1112 

Monumenten en landschappen (Beboud 
van) 
Wet van 7 augustus 1931, art. 7, derde lid -
Recht op schadevergoeding - Voorwaarde. 

758 

Monumenten en landschappen (Behoud 
van) 
Wet van 7 augustus 1931, artt. 6 en 7 - Eige
naars van een met dienstbaarheid bezwaarde 
goed - Voorwaarden om aanspraak te 
kunnen maken op schadevergoeding. 758 

fers van Opzettelijke Gewelddaden Wet-
ltigheid. 1045 

Nachtgerucht, nachtrumoer 
Hoofdgevangenisstraf van negen dagen 
wegens het plegen, in staat van bijzondere 
herhaling, van nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kon 
worden verstoord - Aard van die straf. 1045 

0 

· Ondememingsrsad en veiligheidscmnite 

I Organisatie van de verkiezingen - Hande
lingen die de verkiezingsprocedure vooraf
gaan - Beslissing ol afwezigheid van beslis-
sing van de werkgever - Beroep - Gerechte
lijke procedure - Beslissing door de griffier, 
bij gerechtsbrief, ter kennis gebracht - Voor-

' ziening ingesteld meer dan drie maanden na 
I die kennisgeving. 9!17 

I 

Onderzoek in strafzaken 
Overtuigingsstukken - Verwijzing na 
cassatie. 745 
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Onderzoeksgerechten 
Raadkamer - Regeling van de procedure -
Verwijzing naar de correctionele rechtbank 
- Verzet van de verdachte - Geschil omtrent 
de bevoegdheid van de raadkamer - Begrip. 

874 

Onderzoeksgerechten 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Verschrijvingen in het bevel tot aanhouding 
- Verbetering door het onderzoeksgerecht. 

1055 

Onderzoelwrechter 
Burgerlijke-partijstelling - Mededeling van 
de klacht aan de procureur des Konings -
Art. 70 Sv. - Ontbreken van vorderingen -
Andersluidende vorderingen - Gevolg. 751 

Onderzoeksrechter 
Burgerlijke-partijstelling - Gevolg. 751 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Beslissing van de vrede
rechter tot vaststelling van de provisionele 
vergoedingen die door de onteigenaar zijn ' 
verschuldigd - Beslissing vatbaar voor cassa
tieberoep. 765 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding - Raming van het onroerend 
goed - Gewestplan - Grond gelegen in een · 
woonuitbreidingsgebied. 1034 . 

Onteigening ten algemenen nutte \ 
Pacht - Voorkeursrecht van de vroegere 
pachter - Art. 18.4 Pachtwet. 1036 

OntUcht en prostitutie 
Art. 379 Sw. - Leeftijd van het slachtoffer -
Bewijsmiddelen. 1030 1 

Ontucht en prostitutie 
Art. 379, eerste lid, Sw. 
Be grip. 

Minderjarige - 1 

1030 1 

Openbaar ministerie 
Strafzaken - Gerechtelijke politie - Opspo
ring van misdaden en wanbedrijven -
Bericht aan de procureur des Konings. 992 

Openbaar ministel'ie 
Burgerlijke zaken - . Mededeling aan het 
openbaar ministerie - Vorderingen inzake 
gerechtelijk akkoord - Begrip. 1098 

Openbare dienst 
1 

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw -
Art. 2 K.B. van 5 mei 1952 - Toepassingsge
bied. 886 

Openbare dienst 
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw -
Onder het Opzoekingscentrum ressorterende 
aannemers - Art. 2 K.B. van 5 mei 1952 -
Begrip. 886 

Openbare l!lienst 
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw -
Aanverwante werken - Art. 2 K.B. van 5 mei 
1952 - Begrip. 886 

Openbare orde 
Sociale zekerheid - Werknemers - Artt. 1 
en 2, § 1, 1", Sociale-Zekerheidswet Werkne
mers 1969 - Art. 3, 2", K.B. 28 nov. 1969. 982 

Openbare orde 
Arbeidsongeval - Art. 1, 1", Arbeidsongeval
lenwet - Toepassingssfeer van die wet. 982 

Openbare orde 
Burenhinder. 

Overeenkomst 

1137 

Bestanddelen - Oorzaak - Ongeoorloofde 
oorzaak - Overeenkomst die geen gevolg kan 
hebben - Draagwijdte van die bewoor
dingen. 1125 

Overeenkomst 

Ontvoering van een kin d I I 

Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw 
- Begrip. 790 

Niet-afgeven van een kind - Sw., art. 369bis ' Overeenkomst 
- Begrip. 815 l Rechten en verplichtingen van partijen t.a.v. 

derden - Art. 1165 B.W. - Draagwijdte. 1098 Openbaar lninisterie I 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken - j Overeenkomst 
Beslissing die de naam van de magistraat van . Verbindende kracht _ Begrip. 
het openbaar ministerie en diens advies niet /1 982 

vermeldt - Gevolg. 756 Overeenkomst 
Wederkerige overeenkomst 

Openbaar ministerie I , niet-uitvoering - Begrip. 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -

Exceptie van 
1131 

Begrip. 756 
1 

Overeenkomst 
Wederkerige overeenkomst - Verbindende 

Openbaar ministerie 
Ondeelbaarheid - Bijwonen van de debatten 
- Advies aan de rechtbank - Verschillende 
magistraten- Wettigheid. 780 

kracht - Exceptie van niet-uitvoering inge
roepen door een partij die haar verbinte
nissen niet nakomt - Rechter die de exceptie 
verwerpt - Verantwoording. 1131 



R 

Raad van State 
Nietigverklaring van een bouwvergunning -
Gevolgen. 1112 

Raad van State 
Nietigverklaring van een machtiging tot 
handelsvestiging- Gevolgen. 1112 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene regels -
Oorzaak van de vordering Ambtshalve 
wijziging door de rechter. 823 

Rechtban.ken 
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de 
rechter om de door partijen voorgedragen 
redenen ambtshalve aan te vullen - Grenzen 
van die bevoegdheid. 945 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Algemene begrippen -
Kwalificatie van de feiten door de eiser ·
Feiten door de strafrechter anders gekwalifi
ceerd. 1040 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Arbeids
ongeval - Sociale zekerheid - Vordering 
gegrond op art. 7 Arbeidsongevallenwet -
Rechtscollege - Opdracht van de rechter -
Toepassing van art. 1, 1', van die wet, van de 
artt. 1 en 2, § 1, 1', Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969 en van art. 3, 2', K.B. 28 
nov. 1969 - Recht van verclediging. 982 

Rechtbanlten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
van een beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan waarvoor hij was vervolgd - Vereisten. 

1142 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Vordering op grand van de artt. 1302 en 1383 
B.W. - Feit niet aangevoerd tot staving van 
de vordering - Rechter die van arnbt5wege 
beslist dat dit feit een fout oplevert - Over
schrijding van bevoegdheid. 1122 
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Rechten van de Mens 
Art. 6.1 E.V.R.M. - Draagwijdte - Beslissing 

1 waarbij een tussengeschil bij het geschil ten 
! grande wordt gevoegd. 928 

Rechten van de Mens 
1 Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtrechtelijke instantie 
' in hager beroep - Behandeling van de zaak 
I met gesloten deuren - Wettigheid. 943 

Rechten van de Mens 
1 Art. 6.1 E.V.R.M. - Ambtshalve faillietverkla
i ring - Recht van verdediging van de schulde-

naar. 1004 

Rechten van de Mens 
i Artt. 8.1 en 14 E.V.R.M. 
' Wettelijk voorbehouden 

kinderen. 

Rechten van de Mens 

Erfenissen -
erfdeel van de 

1010 

E.V.R.M., art. 5.4 - Verdachte in hechtenis -
1 Bevestiging van het bevel tot aanhouding -

Terinzagelegging van het dossier ten behoeve 
, van de raadsman van de verdachte. 1053 

Rechten van de Mens 
1 

Art. 6 E.V.R.M. - Niet van toepassing op de 
I rechten en verplichtingen die hun oorsprong 

vinden in het belastingrecht. 1068 

.Rechten van de ~!ens 
E.V.R.M., ru:t. 6.1 - Redelijke termijn -

1 Begrip. 1116 

'Reehten van de Mens 
I Art. 6.1 E.V.R.M. - Strafzaken - Onpartij
' dige rechterlijke instantie Vroegere 

uitspraak van de rechter over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling. 1152 

,Roohten van de Mens 
1 Art. 14 I.V.B.P.R. - Niet van toepassing op de 

I
' rechten en verplichtingen die hun oorsprong 

vinden in het belastingrecht. 1068 

'Rechten van de Mens 
I Art. 14.1 I.V.B.P.R. - Onpartijdige rechter

lijke instantie - Vroegere uitspraak van de 
1rechter over een verzoek tot voorlopige in
ivrijheidstelling. 1152 

Rech.tbanken Recht van verded~ging 
·1 Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verbod uitspraak te doen over niet gevor- . rechter om de door partijen voorgedragen 

I 
redenen ambtshalve aan te vullen - Grenzen 

derde zaken - Beginsel inzake de autonomie van die bevoegd4eid. 945 
der procespartijen - Begrip. 1140 

Rechten van de Mens J Recht van ve1·dediging 
E.V.R.M. - Tuchtprocedure - Toepassings- Sociale zaken - Arbeidsongeval - Sociale 
voorwaarden. 856 zekerheid - Vordering gegrond op art. 7 

Arbeidsongevallenwet - Toepassing door de 
Redden van de Mens rechter van art. 1, 1 ', van die wet, van de artt. 

Art. 6.1 E.V.R.M. - Wraking van een lid van 1 en 2, § 1, 1', Sociale-Zekerheidswet Werkne-
de provinciale raad van de Orde van Genees- mers 1969 en van art. 3, 2', K.B. 28 nov. 1969. 
heron - Vereisten. 928 982 
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Recht van vell'dedi.ging 
Burgerlijke zaken - Ambtshalve faillietver
klaring - Recht van verdediging van de 
schuldenaar. 1004 . 

Recht van ve:rdeiil!igi.ng 
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - ! 
Voorziening voor het hof van beroep -
Verwittiging van de raadsman van de belas
tingplichtige. 1068 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Burger!ijke rechtsvordering -
Vordering op grond van de artt. 1382 en 13113 . 
B.W. - Feit niet aangevoerd tot staving van 
de vordering - Rechter die van ambtswege 
beslist dat dit feit een fout oplevert - Sellen- . 
ding. 1122 

Rechtedijk gevlijsue 
Gezag - Burgerlijke zaken - Bewijswaarde 
tegenover derden ·- Draagwijdte. 1013 . 

Reehtedij~t gewijsde 
Strafzaken - Gezag van gewijsde t.a.v. de 
burgerlijke rechter. 896 

Rechterlijk gewijsdc 
Gezag - Strafzaken - Burgerlijke :rechtsvor
dering - Uitleggend vonnis of arrest -
Bevoegdheid van de rechter. 10110 

Rechterlijk gewijsde 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Exceptie van niet-uitvoering inzake wederke
rige overeenkomsten. 1131 

· lRechtspersoonlijkheid 
Handelsvennootschap - Bekwaamheid. 920 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Redenen en ontbreken van 
redenen - Tegenstiijdigheid - Begrip. 1083 

Redenen van de vmmissen en arresten 
Toepassing van de algemene regels bij afwe-
zigheid van conclusie Strafzaken -
Strafmaat - Begrip. 749 

lRedenen van de vonnissen en arresten 
Toepassing van de algemene regels bij afwezig
heid van conclusie - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Onbevoegdverklaring 
wat die rechtsvordering betreft - Middel van 
de burgerlijke partij onbeantwoord gebleven 
- Beslissing niet met redenen omkleed. 999 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken 
- Straf - Art. 195, tweede lid, Sv. - Straf
maat - Redengeving. 1049 

Gezag van ge\IVijsde - Strafzaken - Begrip. Redenen van de vonnissm1 en arresten 
1087 Op conclusie - Burgerlijke zaken - Aanvoe-

Rechtelr'Hj!.:e on·gvmisatie ring die geen verband houdt met het gevor-
Bmgerlijke zaken - · Bijwonen van de derde. 819 
debatten door een magistraat van het open- Redemm van de vonnissen en auesten 
baar ministerie - Advies gegeven door een 

d · w 1 d ' Toepassing van de algemene regels op 
an ere magistraat - ettig lei · 780 1 conclusie - Burgerlijke zaken - Veroorde-

Jlt.echtilldijke Organisatie ling in de kosten - Onderscheid. 1059 
Strafzaken - Niet-vermelding van de naam 
van de persoon die het o.M. moest vertegen- . Redenen van de vonnissen en arresten 
woordigen op de terechtzitting waarop de Op conclusie - Strafzaken - Redenen en 
zaak werd behandeld - Wettigheid. 839 ontbreken van redenen - Tegenstrijdige 

redengeving - Begrip. 957 
Re tCht,erlijke orgranisatie 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Redenen van de vonnissen en m-resten 
Samenstelling van het rechtscollege - Beslis- Op conclusie - Strafzaken - Beschouwingen 
sing waa~bij de heropening van de debatten .. · in de vorm van loutere veronderstellingen. 
wordt bevolen over een in die beslissing 957 
aangewezen onderwerp - Latere beslissing 
ovm· de vordering zelf - Voorwaarde. 1141 

Re<ehterlijke organisa~ie 
Strafzaken - Vertegenwoordiging van de l 
beklaagde - Ondel'Vi'aging over de identiteit · 
(art. 91 Sv.) - Begrip - Oproeping van de ' 
zaak met de naam van de beklaagde en 
verklaring van verschrijving door de advo
caat. 951 

Rechterlijke mcht 
Tuchtprocedure - Zelfstandige en onafhan
kelijke rechters. 856 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen raadkamer en politie
rechtbank - Omstandigheden na de verwij
zing - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een wanbedrijf wordt gecontraventio
naliseerd Dagvaarding waarin de 
beklaagde bij een en dezelfde vordering van 
het openbaar ministerie ook wegens een 
ander misdrijf wordt gedagvaard - Vonnisge
recht dat zich voor de gehele zaak onbevcegd 
verklaart Beschikking waartegen 
vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en 
vonnis in kracht van gewijsde gegaan -
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Onbevoegdverklaring die gegrond schijnt te 
zijn - Vernietiging van de beschikking -
Verwijzing van de zaak naar dezelfde doch 
anders samengestelde raadkamer. 1050 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnis
gerechten - Aard van het misdrijf -
Beschikking van verwijzing wegens als 
wanbedrijven omschreven feiten- Vonnisge
recht dat zich onbevoegd verklaart voor twee 
van die feiten die · misdaden zijn - Geen 
beslissing voor de overige feiten die als 
samenhangend worden beschouwd·- Gedeel
telijke vernietiging van de beschikking en 
verwijzing naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 851 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnis
gerechten - Territoriale onbevoegdheid van 
de rechtbank. 1144 

s 

Samenvoeging van zaken 
Gevolg. 

Schenkingen en testamenten 

823 

Beding over een toekomstige nalatenschap -
Begrip. 783 

Schenldngen en testamenten 
Herrcieping van een testament - Uitlegging. 

783 

Schenkingen en testamenten 
Testament - Legaat betreffende een schuld
vordering - Aan een erfgenaam opgelegde 
verplichting - Wettigheid - Vereisten. 920 

Schuldvergelijldng 
Wederzijdse schuldvorderingen van een 
schuldeiser van het faillissement en van de 
boedel - Bestaan van een nauwe samenhang 

Sociale zekerheid 
Werknemers - In Frankrijk tewerkgestelde 
grensarbeiders - Schommelingen van de 
wisselkoers tussen de Belgische en de Franse 
munt - Loonderving - Compensatievergoe
ding - Toekenningsvoorwaarden. 899 

Sociale zekerbeid 
Werlmemers - Artt. 1 en 2, § 1, 1", Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969 - Art. 3, 2', 
K.B. 28 nov. 1969 - Aard van die bepalingen. 

982 

Spelen en weddenschappen 
Exploitatie van kansspelen - Bij koninklijk 
besluit toegelaten kansspelapparaten 
• Bingo •· 869 

Spelen en weddensch4ppen 
Exploitatie van kansspelen Toekenning 
door de exploitant van penningen, voor
werpen of titels, als een verrijldng of een stof
felijk yoordeel aangemerkt - Verbod. 869 

Spelen en weddenschappen 
Exploitatie van kansspelen - Bij koninklijk 
besluit toegelaten kansspelapparaten 
« Bingo • - Voorwaarden. 869 

Staat 
Vertegenwoordiging van de Staat in de 
betrekkingen met derden - Gerechtelijke en 
buitengerechtelijke verhoudingen. 977 

Staat 
Aansprakelijkheid van de Staat - Ministe
riiHe departementen - Eenheid en ondeel
baarheid van de Staat - Invloed. 977 

Stedehouw 
Bouwvergunning - Nietigverklaring van een 
bouwvergunning door de Raad van State -
Gevolgen. 1112 

Stedebouw 
Sanctie - Art. 64 Wet Ruimteiijke Ordening 
en Stedebouw - Inbreuk op de bepalingen 
van titel II van die wet door het in stand 
houden van wederrechtelijk uitgevoerde 
werken - Bestanddelen van het misdrijf. 811 

tussen die schuldvorderingen - Beoordeling · Stedehouw 
door de feitenrechter - Toetsing van het Hof. 

1125 I 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdragen - Werken uitge
voerd door een niet geregistreerde aannemer 
- Opdrachtgever omtrent diens registratie 
misleid. 807 

tSociale zekerheid 
Werknemers - Toepassingsgebied K.B. 
van 28 nov. 1969, art. 3, 5° - Vervoerders van 
goederen- Voorwaarden. 898 

Herstel van de plaats in de vorige staat - Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65 
-Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, art. 67 - Strafzaken - Verde
ring van de gemachtigde ambtenaar -
Maatregel bevolen door de strafrechter· -
Aard van de beslissing. 994 

Stedebouw 
Art. 44, § 2, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw - Bouwverordening - Begrip. 

973 
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Straf 
Vrijheidsstraffen Hoofdgevangenisstraf 
van negen dagen wegens het plegen, in staat 
van bijzondere herhaling, van nachtgerucht 
of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kon worden verstoord - Aard van 
die straf. 1045 

Straf 
Vrijheidsstraffen - Gevangenisstraf - Art. 
195, tweede lid, Sv. - Strafmaat - Redenge
ving. 1049 

Straf 
Geldboeten en opdeciemen - Geldboete -
Strafmaat - Motivering - Begrip. 749 

Straf I 
Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van 
de wettelijke vereisten - Gevolg. 850 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken Burgerlijke zaken -
Gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in 
het arrondissement Brussel is gevestigd -
Gerecht bedoeld in art. 4 Taalwet Gerechts
zaken 15 juni 1935 - Aanvraag van de 
verweerder tot verandering van de taal van de 
rechtspleging - Ontvankelijkheid. 966 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger 
beroep - Strafzaken - Strafvordering -
Verstekarrest van het hof van beroep -
Verzet van de beklaagde - Akte van verzet 
gesteld in een andere taal dan het verstekar
rest - Gevolg. 954 

Straf 1 Taalgebruik 
Bijzondere motiveringsverplichting Straf- I In cassatie - Strafzaken - Akte van voorzie-
vordering die tot de bevoegdheid van de poli- ' ning gesteld in een andere taal dan die van de 
tierechtbank behoort - Artt. 163 en 195 Sv. - bestreden beslissing - Gevolg. 755 
Verval.van het recht tot het besturen van een 'I'aalgebruik 
voertmg. 1110 I Strafzaken - Taalwet Gerechtszaken 15 juni 

1935 - Nietigheid gedekt door een niet !outer 
Straf voorbereidend vonnis op tegenspraak 

Allerlei - Art. 29, eerste lid, wet 1 augustus gewezen. 911 
1985 houdende fiscale en andere bepalingen 
- Art. 58 K.B. 18 dec. 1986 - Verplichting om Tussenkomst 
een bedrag van vijf frank, vermeerderd met Burgerlijke zaken Cassatiegeding -
opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage Oproeping tot bindendverklaring van het 
tot de financiering van het Fonds tot Hulp arrest door de verweerder - Termijn. 1063 
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Geweld-
daden - Verplichting uitgesproken bij I 
veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf ,. 
van negen dagen wegens het plegen, in staat 
van bijzondere herhaling, van nachtgerucht 
of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kon worden verstoord - Wettig- · 
heid. 1045 

I 
! Stt·afvordering 

Burgerlijke-partijstelling - Art. 63 Sv. 
Doe! - Gevolg. 751 i 

Strafvordering I 
Burgerlijke-partijstelling Mededeling van : 
de klacht aan de procureur des Konings - ' 
Art. 70 Sv. - Ontbreken van vorderingen -
Andersluidende vorderingen - Gevolg. 751 

Strafvordering 
Burgerlijke-partijstelling - Gevolg. 

Strafvordering 

751 

Gerechtelijke politie Opsporing van 
misdaden en wanbedrijven - Voorafgaand en 
dadelijk bericht aan de procureur des 
Konings. 992 

u 

Uitlevering 
Vreemdeling voorlopig aangehouden met het 
oog op uitlevering - Buitenlands bevel tot 
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring van dit 
bevel - Gevolgen. 873 

Uitlevering 
Benelux-Uitleveringsverdrag - Aangifte tot 
het uitlokken van een strafvervolging -
Verjaring - Stuiting - Proces-verbaal -
Art. 42.2. 907 
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Vennootschap 
Gemeenschappelijke regels - Bekwaamheid 
- Omvang. 920 

Vennootschap 
Naamloze vennootschap - Aandeelhouders 
- Stemrecht op de algemene vergaderingen 
- Beperking- Vereisten. 920 

Vennootschap 
Naamloze vennootschap -
Ontslag door de algemene 
Beperking - Vereisten. 

Vennootschap 

Bestuurders -
vergadering -

920 

Handelsvennootschap - Naamloze vennoot
schap - Vergissing in een door de algemene 
vergadering goedgekeurde balans - Rectifi
catie van die vergissing door een andere a!ge
mene vergadering. 1066 

Verbintenis 
Contractuele verbintenis Eenzijdige 
verbintenis - Soort verbintenis - Voorwaar
delijke verbintenis - Opschortende voor
waarde - Vervulling van de voorwaarde -
Gevolg. 823 

Verbintenis 
Contractuele verbintenis Eenzijdige 
verbintenis - Koopaanbod - Aanbod met 
een voorwaarde - Opschortende voorwaarde 
- Vervulling van de voorwaarde - Gevolg. 

823 

Verbintems 
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· Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen -
Overtreding van het Wegverkeersreg!ement. 

808 

Verjaring 
Strafzaken - Termijn - Duur - Strafvorde
ring - Overtreding omschreven in het Straf
wetboek. 848 

Verjaring 
~ Strafzaken - Termijnen - Duur - Strafvor

dering - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
en overtreding van het Wegverkeersregle
ment. 955 

Verjaring 
Strafzaken - Verjaring van de strafvordering 
- Termijnen - Aanvang van de termijn -
Voortdurend misdrijf Verlating van 
familie. 1076 

Verjariitg 
Strafzalmn - Schorsing - Strafvordering -
Verstekvonnis - Betekening Schorsing 
van de verjaring - Begrip. 1156 

Verjaring 
Strafzaken - Schorsing - Strafvordering -
Verschillende beklaagden - Wettelijke belet
selen die de behandeling van de strafvorde
ring ten aanzien van een onder hen in de weg 
staan - Schorsing van de verjaring ten 
aanzien van de anderen - Voorwaarden. 1156 

Vell'jaring 
Strafzaken - Stuiting - Strafvordering -
Verjaringstuitende daad- Begrip. 747 

Ongeoorloofde oorzaak - Verbintenis die Verja1ing 
geen gevolg kan hebben - Draagwijdte van Strafzaken 
die bewoordingen. 1125 , Begrip. 

- Strafvordering - Stuiting -
808 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Aanvang 
- Wet die een kortere verjaringstermijn 
invoert - Recht ontstaan v66r de inwerking
treding van de wet. 804 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Werkloosheid - Temg
vordering van onrechtmatig ontvangen uitke
ringen - Termijn - Aanvang - Wet 11 
maart 1977. 804 

I 

Verjaring 
Strafzaken - Stuiting - Benelux-Uitleve
ringsverdrag - Aangifte tot het uitlokken van 
een strafvervolging - Proces-verbaal - Art. 
42-2. 907 

I

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering 
Beschikking van verwijzing. 

Stuiting -
955 

Verjaming 
Verjaring 1 Strafzaken - Stuiting - Verschll!ende feiten 

Burgerlijke zaken- Termijn (duur)- Maat- ' - Daad van onderzoek of van vervolging 
schappelijk welzijn - Rechtsvordering tot 

1 
i.v.m. een van die feiten - Stuitende kracht 

terugbetaling door particulieren van maat- t.a.v. de andere feiten - Vereisten. 997 
schappelijke dienstverlening. 1021 

Verjaring 
Strafzaken - Termijnen - Duur - Strafvor
dering - Wegverkeer. 747 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van 
de verjaring - Bevoegdheid van het Hof. 1116 
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Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verjaring van de strafvordering - Gevolg 
t.a.v. de tijdig ingestelde burgerlijke rechts
vordering. 808 

Verlating van familie 
Aard van het misdrijf 
misdrijf. 

Verwijzing na cassatie 

Voortdurend 
1076 

Burgerlijke zaken - Taalgebruik in gerechts
zaken - Gerecht van eerste aanleg waarvan 
de zetel in het arrondissement Brussel is 
gevestigd - Art. 4 Taalwet Gerechtszaken 15 
juni 1935 ;- Vernietiging van een vonnis 
waarbij niet wordt ingegaan op een aanvraag 
tot verandering van de taal van de rechtsple
ging - Verwijzing naar hetzelfde gerecht, 
anders samengesteld. 966 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken- Overtuigingsstukken. 745 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering - Onwettigheid 
van de veroordeling wegens een telastlegging 
- Veroordeling in aile kosten- Vernietiging 
- Verwijzing- Grenzen. 747 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vonnis waarbij onwettig de 
verplichting wordt uitgesproken om een 
bedrag van vijf frank, plus de opdeciemen, te 
betaien bij wijze van bijdrage tot de financie
ring van het bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden -
Cassatie zonder verwijzing. 1045 

Verwijzing 'na cassatie 
Strafzaken - Beklaagde die wegens bepaalde 
feiten definitief is vrijgesproken en wegens 
andere is veroordeeld - Vernietiging, op de 
voorziening van de beklaagde, van de veroor
delende bes!issing - Kennisneming van de 
burgerlijke techtsvordering door de rechter 
naar wie de zaak is verwezen - Grenzen. 

1087 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Onttrekking van de zaak 
aan de rechter op grond van bloed- of aanver
wantschap - Medewerking van een advocaat 
bij het Hof. 865 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Verdenking niet af te leiden uit de gegevens 
uiteengezet door de verzoeker. 776 

Verzekering 
Algemene regels - Valse verklaring -
Begrip - Bewijs. 926 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Verhaalsvordering van 
de verzekeraar - Rechtsvordering die tegen 
de v,erzekeringnemer en tegen de verzekerde 
kan worden ingesteld - Modelpolis, art. 25-6 
- Bewijskracht van de akte. 762 

Verzel{ering 
W.A.M.-verzekering Artt. 6 en 10 
W.A.M.-wet - Voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel. 

879 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Materiele schade -
Schade toe te schrijven aan een toevallig feit 
- Toevallig feit - Begrip. 1022 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds - Schade veroorzaakt 
door een voertuig waarvan de identiteit niet 
werd vastgesteld. 1022 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 3, 
eerste lid - Voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel. 

1042 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering Benelux-Overeen
komst betreffende de verplichte aansprake
Iijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen -
Bijlage van die overeenkomst - Protocol van 
ondertekening bij die overeenkomst 
Gemeenschappelijke rechtsregels voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland voor de toepassing 
van de hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof- Begrip. 1042 

Verzet 
Strafzaken- Strafvordering- Verstekarrest 
van het hof van beroep - Verzet van de 
beklaagde - Akte van verzet gesteld in een 
andere taal dan het verstekarrest - Gevolg. 

954 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - uitleggend vonnis - Begrip. 

1080 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Beslissing die de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie en diens advies niet 
vermeldt - Gevolg. 756 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsple
ging - Geding - Incident - Hervatting van 
geding - Art. 815, Ger.W. - Wijziging van de 
hoedanigheid van een partij - Geen kennis
geving - Gevolg. 1057 



Vonnissen en al!'resten 
Strafzaken - Arrest van het hof van assisen 
- Door de griffier eensluidend verklaarde 
uitgifte - Bewijs van de erin vervatte vermel
dingen tot betichting van valsheid. 814 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering - Correctionele rechtbank 
- Proces-verbaal van een terechtzitting 
tijdens welke de zaak is behandeld, niet voor
zien van de handtekening van de voorzitter of 
van de griffier - Vonnis waarin niet alle 
vermeldingen voorkomen om de regelmatig
heid van de procedure te bewijzen- Gevolg. 

1048 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Neerlegging van conclusies 
Neerlegging niet vermeld in het vonnis. 1154 

18-

' 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Verschrijvingen in het bevel tot aanhouding 
- Verbetering door het onderzoeksgerecht. 

1055 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Termijn. 1055 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Artt. 5 en 20 Wet Voorlopige 
Hechtenis - Kamer van inbeschuldigingstel
ling die uitspraak moet doen over de handha
ving van de hechtenis - Geen verslag van de 
met het onderzoek belaste magistraat. 875 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Redengeving. 960 

Vonnissen en arresten I Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Voorbehoud gevraagd m.b.t. 
een punt van de rechtsvordering - Akteverle- Algemene begrippen - Strafzaken - Bepa-
ning van dit voorbehoud. 868 ling van de rechtsdag - Bekendmaking. 996 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Uitleggend vonnis of arrest Bevoegdheid 
van de rechter. 1080 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet goedgekeurde doorhalingen -
Geschrapte woorden zonder invloed op de 
regelmatigheid van de rechtspleging. 1086 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Geneesheer die dee! uitmaakt 
van een raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren en die in de onmogelijkheid 
verkeert om de beslissing van de raad te 
ondertekenen - Gevolgen. 1008 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot aanhouding tegen in 
vrijheid gestelde of in vrijheid gelaten 
verdachte - Begrip. 1026 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging Onderzoeksgerechten 
'Beslissing inzake de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding - Procedure. 773 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding en 
handhaving van de voorlopige hechtenis -
Artt. 479 en 480 Sv. - Bevel tot aanhouding 
verleend door de met het onderzoek belaste 
magistraat- Bevoegd rechtscollege. 875 

Voorlopige hechtenis 
flevestiging van het bevel tot aanhouding -
Terinzagelegging van het dossier ten behoeve 
van de raadsman van de verdachte. 1053 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen door wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld -
«Rechtsverwerking » - Begrip. 1062 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Termijn - Onderne
mingsraad - Veiligheidscomite - Verkie
zingen- Gerechtelijke procedure- Voorzie
ning ingesteld meer dan drie maanden nadat 
de beslissing door de griffier, bij gerechts
brief, ter kennis werd gebracht. 987 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Onteigening ten alge
menen nutte - Spoedprocedure - Bes!issing 
van de vrederechter tot vaststelling van de 
provisionele vergoedingen die door de 
onteigenaar zijn verschuldigd. 765 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Kort geding - Beslis
sing die tijdelijk een uitkering en bijdragen 
tot levensonderhoud vaststelt - Geen eindbe
slissing. 1103 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Vorm - Voorziening 
van de minister van Binnenlandse Zaken -
Afschrift aan de dienstplichtige. 988 

I 
Voorziening in cassatie 

Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld 

Strafvordering Burgerrechtelijk 
·aansprakelijke partij. 754 
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Voorziening in cassatie 
Strafzaken i'_ Termijn - Strafvordering -
Voorziening niet ontvankelijk wegens voorba
righeid - Verdaging van de zaak. 876 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Voorrecht van 
rechtsmacht . - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij wordt aange
nomen dat ~r verzachtende omstandigheden 
aanwezig zijn en aan de procureur-generaal 
de zorg wofdt overgelaten te handelen als 
naar recht. 914 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken ,...- Termijn - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over het verzet van de 
beklaagde tegen de beschikking die hem naar 
de correctio~ele rechtbank verwijst - Verzet 
gegrond op de onregelmatigheid van de 
aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter 
- Voorziening van de beklaagde v66r de eind
beslissing. 916 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep - Arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak 
doet over het verzet van de verdachte tegen 
de beschikking die hem verwijst naar de 
correctionele rechtbank. 1092 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Ontvankelijkheid -
Verzoekschrift neergelegd ter griffie van het 
Hof van Cassatie. 957 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Ontvankelijkheid 
Voorziening van de burgerlijke partij - Niet 
betekende voorziening. 1091 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Neerlegging van 
memories - Termijn. 839 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memol!ies en stukken - Geschrift tot 
staving - Ondertekend met een leesbare 
naam maar zonder vermelding van de hoeda
nigheid van de ondertekenaar - Gevolg. 953 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen 
Onleesbare handtekening. 

Voorziening in cassatie 

Memories -
956 

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Neerlegging van 
memories - Termijn Laattijdigheid -
Overmacht - Begrip. 996 

Voorzif'ning in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Neerlegging van de 
memories - Memorie neergelegd minder dan 
acht dagen v66r de terechtzitting. 1093 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vormen - Gronden van niet
ontvankelijkheid - Akte van voorz;ening 
gesteld in een andere taal dan die van de 
bestreden beslissing - Gevolg. 755 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering Burger-
rechtelijk aansprakelijke partij. 754 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 1148 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Beslis
singen niet ontvankelijk wegens gemis aan 
bestaansreden of belang - Beschikking van 
gevangenneming Invrijheidstelling 
acheraf. 8'/8 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Intrekking van 
afstand- Vorm. 1148 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Afstand door een advo
caat - Voorwaarden. 1091 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de vorde
ring :- Ambtshalve wijziging door de rechter. 

823 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Rechtsvordering tegen 
de Staat - Twee of meer ministers in rechte 
aangesproken - Proceshandeling door een 
minister - Gevolg t .a.v. de andere. 977 

Vordering in rechte 
Bewaargeving - Art. 1944 B.W. - Beslag 
onder derden in handen van de bewaarnemer 
- Begrip - Eenvoudige betekening aan de 
bewaarnemer - Rechtsvordering van de 
bewaarnemer - Toelaatbaarheid - Belang 
- Begrip. 1058 



-20-

w 

Wegen 
Gemeenteoverheid - Verplichting om te 
zorgen voor de veiligheid van het verkeer op 
de open bare wegen - Autosnelwegen. 1096; 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet, art. 42 - Verval van het 
recht tot sturen - Verval voorgoed uitge
sproken wegens lichamelijke ongeschiktheid 
- Vereiste vaststellingen. 817 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Art. 68 
- Strafvordering- Verjaring. 747 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975 
Kruispunt - Enkelvoudig 
kruispunt - Beoordeling. 

Wegverkeer 

Art. 2.8 -
of meervoudig 

808 

Wegverkeersreglement 1975 - Art. 2.8 -
Kruispunt - Begrip. 808 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement- Art. 2.7 - Fietspad 
- Deel van de rijbaan - Beoordelingsbe
voegdheid van de feitenrechter. 906 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Art. 2.1 - Rijbaan 
- Begrip. 906 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1975, art. 50 - Sport
wedstrijd - Begrip. 1150 

Wegverkeer 
Inschrijving van voertuigen - Aller lei - Vrij
stellingen- Begrip. 816 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering Terug
vordering- Verjaring- Wet 11 maart 1977. 1 

804 

D/1990/0196/2 

Werkloosheid 
Werkloosheidsuitkering - Schuldenaar van 
de uitkering. .s:s9 

Wetten, decreten, · besluifen 
Werking in de tijd - Burgerlijke zaken ~· 

Verjaring - Wet die een kortere termijn 
invoert - Recht ontstaan v66r de inwerkii:tg
treding van de wet. 804 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen 
- Voorziening voor het hof van beroep -
Nieuwe bezwarenregeling. 832 

Wetten, decreten, besluiten 
Wettigheid van besluiten en verordeningen
In ministerraad overlegd K.B. - Advies van 
de Raad van State - Chronologie. 928 

Wisselbrief 
Orderbriefje Cambiaire vordering ··
Grondslag - Onwettigheid van· de onderlig
gende verbintenis - Gevolg - Bewijslast. 780 

Wissel brief 
Vermelding van de naam van degene aan wie 
of aan wiens order de betaling moet worden 
gedaan- Wezenlijk bestanddeel. 855 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen - Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 
- Verzekeringsin.stelling .die in de plaats 
treedt van de rechthebbende ~ Voorwaarden. 

774 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemene begrippen -: Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 
- Verzekeringsinstelling die in de plaats 
treedt van de rechthebbende - Vereisten. 792 


